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Tyle było dni do utraty sił,
Do utraty tchu tyle było chwil.
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.

[…]
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?

Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak oddzielić nagle serce od rozumu?
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu?

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję ?

Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele ...

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy .

Tymi właśnie słowami przedstawiał rzeczywistość znany chyba wszyst-
kim (starszemu pokoleniu znany na pewno, młodsze pokolenie zachęcam do 
posłuchania) - Marek Grechuta. Czy w momencie śpiewania choć raz pomy-
ślał, że jego tekst stanie się tak bardzo aktualny. Czy pomyślał, że słowa wydo-
byte z bogatego słownika naszego ojczystego języka, z dużą fi nezją połączone 
w całość, będą potrafiły oddać charakter życia w dniu dzisiejszym. Chyba nie 
miał wówczas tej świadomości. Nikt z nas jej nie miał.

W poprzednim numerze Bolesławskich Prezentacji pisałem, że „nad-
chodzi maj, miesiąc, wydawać by się mogło, jak każdy inny. A jednak…” 

Maj nadszedł, cichutko, niepozornie i powoli przemija. Przemija, jak 
fi lm, jak koncert, jak wszystko, co było kiedyś i stało się historią.

Pół roku temu padały pytania o dzień, w którym obchodzone będzie 
Święto Gminy Bolesław. Umowna data, ale jakże ważna dla każdego z nas. 
Przecież to święto nas wszystkich, święto wszystkich sołectw, święto star-
szych i młodszych mieszkańców, bez podziałów, bez barier - święto całej 
naszej społeczności. Zazwyczaj było tak: najpierw wstępne ustalenia, po-
tem długie rozmowy o jego organizacji z pracownikami Centrum Kultury, 
strażakami, członkami kół gospodyń wiejskich, nauczycielami i młodzieżą, 
słowem - z wszystkimi, którzy poświęcali swój czas i angażowali się w or-
ganizację tego właśnie dnia. A podczas święta - występy, nagrody, wspól-
ne spędzanie czasu, a przede wszystkim kultywowanie naszej tradycji przy 

Tyle było dni
śpiewie młodzieży i  kulinarnych specjałach przygotowanych przez panie 
z kół gospodyń, podejmowanie naszych gości, koncert, zabawa. Wszystko 
to, co tak szybko staje się historią. 

A dzisiaj, zgodnie z zaleceniami, dla wspólnego bezpieczeństwa uni-
kamy kontaktów, jeżeli wychodzimy w przestrzeń publiczną – robimy to 
w maseczkach i poznajemy na nowo ludzi już nie po twarzy, niejednokrot-
nie zawadiackim, ale bardzo miłym uśmiechu, a poznajemy ich na nowo 
po oczach, spojrzeniu. Dla naszego wspólnego dobra, bezpieczeństwa nas 
i naszych gości, wiele uroczystości nie odbędzie się w tym roku. Na kartach 
historii wiele stron pozostanie zapisanych tylko w niewielkiej części. 

Święta Gminy Bolesław w tym roku nie będzie w takiej formie jak do-
tychczas, ale będziemy je przeżywać w naszych sercach.        

Z tej okazji życzę Wam, drodzy mieszkańcy, wszystkiego, co może spotkać 
Was najlepszego, optymizmu, spokoju wewnętrznego, szacunku drugiego czło-
wieka, ale przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Zdrowia, o które musimy 
razem dbać. I pamiętać nie tylko o sobie, ale również innych, pozostających 
w naszym otoczeniu. Bo tego zdrowia, którego tak często teraz sobie życzymy, 
powinno wystarczyć przecież na bardzo długi czas. 

Nie sposób w tym miejscu, w imieniu nas wszystkich, nie podziękować 
tym, którzy każdego dnia o nie dbają: lekarzom, pielęgniarkom, laboran-
tom, diagnostom, ratownikom medycznym oraz wszystkim pracownikom 
zakładów opieki zdrowotnej. I tym, którzy dbają o nasze codzienne bezpie-
czeństwo i w innych niż dotychczas warunkach wypełniają swoje obowiąz-
ki, tj. służbom sanitarnym, policji, służbom ratowniczym i mundurowym, 
pracownikom zaopatrzenia i  transportu publicznego, nauczycielom 
i  pracownikom samorządowym. Swoją wdzięczność chciałbym wyrazić 
także wolontariuszom i wszystkim, którzy organizują wiele akcji i zbiórek. 
To dzięki Wam wszystkim udaje się nam przetrwać ten trudny dla 
wszystkich czas. Bo życie toczy się dalej i, jak śpiewał przywołany na wstę-
pie Marek Grechuta, trzeba pamiętać, że:

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.

Osobiście jestem przekonany, i to przekonanie chciałbym przekazać Wam, że 
już niedługo nadejdą dobre i słoneczne dla nas dni, wróci czas, kiedy będzie-
my znowu mogli być razem, będziemy razem pracować i bawić się, będziemy 
mogli zapisywać wspólnie karty naszej gminnej, ale jakże pięknej historii.

 Z serdecznymi pozdrowieniami -
 Krzysztof Dudziński 
 Wójt Gminy Bolesław
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Majowe święta 
– inaczej niż zwykle

Majowe święta przebiegały w  tym roku 
inaczej niż zwykle - w  cieniu pandemii 
koronawirusa. Nie było uroczystości ani 
świętujących mieszkańców, nie było ubra-
nych w krakowskie stroje przedszkolaków 
ani dzieci trzymających powiewające na 
wietrze biało-czerwone chorągiewki, nie 
było orkiestry pięknie wygrywającej pa-
triotyczne pieśni ani szczególnie brzmią-
cych werbli podczas składania kwiatów 
przez licznie zgromadzone delegacje. Jakoś 
cicho, spokojnie, trochę smutno… Nawet 
pogoda jakaś taka niezbyt świąteczna. Tyl-
ko widok rozwieszonych na słupach i do-
mostwach fl ag przypominał o  majowych 
świętach. W naszej gminie obchodzonych 
co roku szczególnie uroczyście.

Święto biało-czerwonej
Każdego roku biało-czerwone fl agi powie-
wają zarówno przy naszych domach, jak 
i w miejscach związanych z polską historią 
oraz tradycją.
Tak było i w tym roku. Flagi zostały wywie-
szone, choć o patriotyzmie mogliśmy raczej 
rozmyślać czy rozmawiać w domu niż ma-
nifestować go chociażby poprzez złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Wolności w bole-
sławskim parku.
Wiązankę w imieniu nas wszystkich złożył 
w  tym roku tylko Wójt Gminy Bolesław 
Krzysztof Dudziński.

Świętowaliśmy 
podwójnie 3 maja

Dlaczego? Bo dokładnie 30 lat temu, 6 
kwietnia 1990 r., Sejm przywrócił Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja. Decyzja 
naszych posłów oznaczała powrót do 
pięknych tradycji sięgających 1792 r., 
pierwszej rocznicy Ustawy Rządowej 
i  nawiązanie do polityki historycznej II 
RP, która już w  1919 r. uznała tradycję 
Sejmu Wielkiego za jedną z podstaw swo-
jej tożsamości politycznej.

Przypomnijmy, że Konstytucja uchwalona 
3 maja 1791 roku, dwie dekady po pierw-
szym rozbiorze (i  dwa lata przed drugim) 
jest pierwszym takim dokumentem w Euro-
pie, drugim - na świecie. Amerykanie wy-
przedzili nas o 4 lata, Francuzi spóźnili o 4 
miesiące.

5 maja kolejnym 
patriotycznym dniem 
w gminie Bolesław

Na naszym terenie pamiętamy o niej szcze-
gólnie mocno. Była to jedna z bitew powsta-
nia styczniowego, rozegrana 5 maja 1863 
roku na pograniczu Krzykawki i Krzykawy. 
Podczas niej zginął włoski, ale jakże dla nas 
polsko-swojski pułkownik Francesco Nullo. 

Każdego roku pod pomnikiem upamięt-
niającym bitwę pod Krzykawką zbierały się 
tłumy, chcące oddać cześć poległym, a  wła-
dze naszej gminy, delegacja miasta Bergamo, 
rodzinnej miejscowości poległego garibald-
czyka, przedstawiciele Instytutu Włoskiego 
w Krakowie i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Włoskiej w Olkuszu składały kwiaty.
5 maja 2020 roku, w  chłodny, deszczo-
wy dzień kwiaty pod pomnikiem na znak 
pamięci i  szacunku złożył w  imieniu nas 
wszystkich Wójt Gminy Bolesław Krzysz-
tof Dudziński.  Minutą ciszy uhonorował 
pamięć włoskiego pułkownika, ale także 
wszystkich ofi ar koronawirusa z szczególnie 
dotkniętego pandemią Bergamo.
 
 BBB
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Zakończyła się duża i ważna inwestycja na terenie gminy Bolesław. 
Chodzi o  przebudowę dróg powiatowych – ulicy Osadowej 
i  odcinka ulicy Głównej (od skrzyżowania z  ulicą Osadową do 

skrzyżowania z  ulicą Kluczewską) w  miejscowości Bolesław. Nowa, 
zmodernizowana nawierzchnia z  wyraźnie wymalowanymi liniami, 
szerokie pobocza i pas pieszo-rowerowy, wygodne zatoki przystankowe 
robią wrażenie. Ale przecież nie tylko wygląd jest ważny, pod nową 
nawierzchnią w  ramach remontu została wykonana całkowita 
przebudowa „fundamentu” drogi.  Uwagę użytkowników oddanej do 
użytku drogi zwraca jednak przede wszystkim ogromna przestrzeń 
i rozmach zakończonej niedawno inwestycji.    
Ale zacznijmy od najważniejszego: aby jakiekolwiek zadanie 
inwestycyjne zostało wykonane, potrzebne są środki finansowe.
Koszt inwestycji to ponad 8,5 mln PLN. Zadanie - realizowane przez po-
wiat olkuski - zostało współfi nansowane ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 50% wartości kosztorysu inwestorskiego. Wkład 
własny natomiast został sfi nansowany w wysokości 25% z budżetu gminy 
Bolesław i 25% z budżetu powiatu olkuskiego.
Wykonawcą inwestycji była fi rma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. 
Jak było?
Przebudowany odcinek ulicy Głównej i ulica Osadowa zlokalizowany jest 
w przeważającej części na terenach leśnych. Zawężony pas jezdni, nierówne 
pobocza, brak chodników, nawierzchnia jezdni w bardzo złym stanie tech-
nicznym (deformacje, spękania, ubytki w jezdni), podbudowa drogi w bar-
dzo złym stanie – wszystko to wpływało negatywnie na bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. Przydrożne rowy, o różnej głębokości (lub ich brak), 
nie miały zachowanej ciągłości, były porośnięte roślinnością trawiastą 
i zamulone, przez co nie spełniały prawidłowo swojej funkcji. Pod częścią 
zjazdów usytuowanych w ciągu rowów odwadniających występowały czę-
sto niedrożne przepusty o zróżnicowanych średnicach. Oznakowanie było 
w złym stanie technicznym. 
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia była przebudowa oraz wzmocnienie warstw kon-
strukcyjnych nawierzchni, przebudowa oraz budowa nowych chodników 
wraz z przejściami dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa 

sieci uzbrojenia terenu, budowa i przebudowa zatok postojowych oraz au-
tobusowych, zjazdów indywidualnych i  publicznych, przebudowa skrzy-
żowań z  drogami bocznymi oraz budowa kanalizacji deszczowej, a  co za 
tym idzie poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmoto-
ryzowanych jak i  niechronionych użytkowników drogi, zniesienie barier 
architektonicznych oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejące-
go systemu odwodnienia dla całego odcinka drogi i terenów sąsiadujących. 
W ramach projektu przebudowano dwa skrzyżowania z innymi drogami:
- z  ulicą Osadową - na wlocie drogi powiatowej od strony m.  Bolesław 
wydzielono dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo; wy-
konano wyspę dzielącą (oznakowaną dodatkowo pylonami) o  szerokości 
2 m, która stanowi azyl dla pieszych; wykonano chodniki dla pieszych oraz 
nową nawierzchnię jezdni;
- z  ulicą Kluczewską - na wlocie od strony DK 94 (od strony Olkusza) 
wykonano ciąg pieszo- rowerowy oddzielony od krawędzi jezdni bezpiecz-
nym pasem wysypanym grysem oraz nową nawierzchnię jezdni.
Zmieniono parametry geometryczne dróg, dokonano korekty promieni 
łuków poziomych i  pionowych oraz wykonano poszerzenia jezdni i  po-
boczy w celu doprowadzenia przekroju do wymagań przewidzianych sto-
sownymi przepisami. Nowe szerokości pasów ruchu, poboczy i chodników 
oraz nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe popra-
wią bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. 
Nowa organizacja ruchu i wymienione całkowicie oznakowanie ma zapew-
nić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi. 

Podziękowanie
Wójt Gminy Bolesław, w  imieniu mieszkańców i  użytkowników drogi, 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do reali-
zacji tej dużej i jakże potrzebnej inwestycji, a w szczególności: 
- Panu Andrzejowi Adamczykowi – Ministrowi Infrastruktury,
- Panu Piotrowi Ćwikowi – Wojewodzie Małopolskiemu, 
- Panu Pawłowi Piasnemu – byłemu Staroście Olkuskiemu,
- Pau Bogumiłowi Sobczykowi – Staroście Olkuskiemu, 
- Panu Pawłowi Pacuniowi – Dyrektorowi Zarządu Drogowego w Olkuszu.  

Kolejna inwestycja drogowa 
na terenie gminy

Rozpoczyna się kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Bolesław – 
remont  ciągu dróg powiatowych o łącznej długości 1,4 km: ulicy Laskow-
skiej w Bolesławiu i Bolesławskiej w Kolonii aż do skrzyżowania DK94.
Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę oraz wzmocnienie warstw kon-
strukcyjnych nawierzchni, budowę nowych chodników wraz z przejściami 
dla pieszych, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, budowę i  przebudowę 
zatok postojowych i  autobusowych, zjazdów indywidualnych i  publicz-

nych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz budowę kanali-
zacji deszczowej. 
Ważnym celem zadania jest też zniesienie barier architektonicznych oraz 
stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia 
dla całego odcinka drogi i terenów sąsiadujących. 
Inwestycja wpłynie niewątpliwie na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz 
komfortu jazdy zmotoryzowanych, jak i niechronionych użytkowników drogi. 

Przebudowę, na którą powiat olkuski pozyskał 50% dofi nansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (25% środków na to zadanie zapewnia gmina 
Bolesław, 25 % - powiat olkuski), planuje się zakończyć w 2021 roku.   

Przebudowa ulicy Osadowej i Głównej zakończona
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Wsetną rocznicę urodzin Jana Pawła II w mediach pokazano wiele 
koncertów, przypominano życie Karola Wojtyły i  cytowano 
słowa wypowiadane już przez Jana Pawła II jako papieża. 

W wielu kościołach były z tej okazji msze i modlitwy oraz wspomnienia. 
Bolesław ma też co wspominać. 

W książce Olgerda Dziechciarza i Jacka Sypienia ,,Karol Wojtyła na Ziemi 
Olkuskiej” wydanej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu w 2014 roku, 
czytamy o niezwykłej znajomości mieszkańca Lasek, Henryka Czerniaka 
z Karolem Wojtyłą. W czasie wojny Henryk Czerniak został zabrany na 
roboty do Krakowa – Czyżyn. Znalazł się tam także Karol Wojtyła. Tak 
wypadło, jak wspominał Henryk Czerniak, że spali ,,prycza w  pryczę, 
Karol na górze, on na dole”. Ramię w  ramię machali łopatami. Później 
przewieziono wszystkich do prac na odcinku Jasło-Rzeszów. Poprawiali 
tory kolejowe. Podczas prac poznali się lepiej. ,,On był bardzo przystęp-
ny, wspominał Czerniak, imponował innością, gdy było najtrudniej, on się 
uśmiechał”. Rozstali się tak, jak się poznali, przypadkowo i szybko. Kiedy 
Henryk Czerniak przypomniał sobie, że przecież poznał na robotach Ka-
rola – teraz papieża - napisał list i włożył do niego zdjęcie. 26 marca 1979 
roku otrzymał list od Jana Pawła II, w którym papież zapewniał o modli-
twie. Na Wielkanoc 1985 roku z Watykanu do Henryka Czerniaka przy-
szły życzenia z błogosławieństwem od Jana Pawła II. 

Kiedy po konfl ikcie w parafi i Bolesław, budynek kościoła rzymskoka-
tolickiego został przejęty przez wyznawców kościoła polskokatolickiego, 
modlono się w kaplicach w Laskach, Tłukience oraz kaplicy-namiocie na 
cmentarzu w Bolesławiu. 
Ks. Józef Świąder wspominał, że proboszcz bolesławski, Jan Snoch, zapro-
sił – wtedy kardynała - Wojtyłę do Bolesławia na uroczystość peregrynacji 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz, który przebywał w Bolesła-
wiu od 11 do 14 sierpnia 1973 roku, przyjęto na cmentarzu w maleńkiej 
kaplicy i dostawionym namiocie. Karol Wojtyła nazwał ją wtedy ,,bazyliką 
większą”. W niedzielę, 12 sierpnia metropolita krakowski kardynał K. Woj-
tyła wygłosił homilię do wiernych. Towarzyszyli mu sufragan krakowski 
ks. bp Julian Groblicki, ordynariusz kielecki ks. bp Jan Jaroszewicz oraz ks. 
bp. Edward Materski. Wojtyła wraz z osobami towarzyszącymi zatrzymał 
się na poczęstunek u Zofi i Ćmiel.
     Jak wspominał ks. Świąder, Karol Wojtyła przyjechał do Bolesławia mie-

siąc wcześniej. Chciał poznać i  dowiedzieć się czegoś więcej o  panującej 
tu sytuacji. Pytał o młodzież. W podróży (do Olkusza, Kielc i Bolesławia) 
towarzyszył Wojtyle ks. Józef Tischner.
     W październiku 1973 roku, wierni czynili starania o ponowne nawie-
dzenie obrazu Czarnej Madonny. Biskupi kieleccy zwrócili się z prośbą do 
księdza biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, aby po zakończeniu 
uroczystości nawiedzenia przekazał obraz do Bolesławia przed przyjęciem 
go przez diecezję płocką. 31 października 1975 roku do Bolesławia przy-
byli wszyscy trzej biskupi kieleccy. Odbyły się drugie, tygodniowe misje 
prowadzone przez O.O. Cystersów. Przybył też na uroczystości po raz dru-
gi kardynał Karol Wojtyła. 
Z wizyt kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu pozostały liczne pamiątki 
w postaci zdjęć i wspomnień przekazywanych przez świadków tych wyda-
rzeń. Proboszcz parafi i rzymskokatolickiej ks. Sylwester Kulka umieścił tabli-
cę na murze kaplicy cmentarnej, aby upamiętnić te historyczne wydarzenia. 

Notka biografi czna   

Karol Józef Wojtyła - późniejszy papież, Jan Paweł II. Urodził się 18 maja 1920 roku 

w Wadowicach – biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybi-

skup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca Prze-

wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978).

 264. papież. ,,Głowa” Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościo-

ła katolickiego. Poeta, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, mistyk 

i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W trakcie pontyfi katu odwiedził 

129 krajów. Beatyfi kował 1340 osób i kanonizował 483. Jan Paweł II był pierwszym 

papieżem spoza Włoch od czasu papieża Hadriana VI, a  także drugim najdłużej 

urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX. 

     Papież wydał 14 encyklik, napisał ponad 40 listów apostolskich, wydał 14 ad-

hortacji apostolskich, kilka konstytucji apostolskich. Jeszcze przed rozpoczęciem 

pontyfi katu Karol Wojtyła wydał kilkanaście książek, jako papież wydał ich siedem. 

 Tomasz Sawicki
Źródło:

O. Dziechciarz, J. Sypień, ,,Karol Wojtyła na Ziemi Olkuskiej”, Olkusz 2014.

Bolesławskie Prezentacje, Wydanie specjalne nr 35, kwiecień 2005.

Strona internetowa Parafi i Rzymskokatolickiej w Bolesławiu.

Zdjęcia arch. PTTK Olkusz, J. Ćmiela, obraz autora tekstu.

Ks. kardynał Karol Wojtyła 
i ks. Proboszcz Jan Snoch. Bolesław

11 sierpnia 1973. Arch. PTTK Olkusz
Bolesław, sierpień 1973. Fot. Jan Ćmiel

Przedstawiciele młodzieży witają kardynała 
Karola Wojtyłę w 1973 roku, pierwszy z lewej 

Wacław Łaskawiec

 Jan Paweł II. Olej na płótnie, 
aut. Tomasz Sawicki

Setna rocznica urodzin papieża Polaka
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100 lat Jakże często śpiewamy  100 lat.
Stuletnie urodziny to jest coś!
W tym roku obchodziłby je Polak Karol Wojtyła, a obywatel świata i nieba 
święty Jan Paweł II.
O  tym wydarzeniu wiele można znaleźć informacji w  sieci i  innych źró-
dłach.
Jak wyglądałoby ono zapisane w najprostszych słowach, takich pisanych  na 
paragonie?
Historia każdego z nas kształtuje się już od łona matki. Trudno zbadać, jaki 
ten czas ma wpływ na nasze całe życie. A podobno ma i to wielki. Dziecko 
chłonie emocje matki, w której ciele pomieszkuje przez te 9 miesięcy. Od-
czuwa, czy jest chciane, oczekiwane czy jest postrzegane jako intruz, który 
może zakłócić dotychczasowy styl życia, a może… zburzyć zdrowie. Kiedy 
mały Karol zamieszkał pod sercem swej matki, groziła mu aborcja.
„Nie przeżyje pani tego porodu, proszę dokonać aborcji” - te słowa usłyszała 
od swego lekarza Emilia Wojtyła, gdy się okazało, że spodziewa się dziecka. 
Gdyby posłuchała, nie byłoby Jana Pawła II. To się wydarzyło jesienią 1919 
roku. Emilia z  mężem Karolem i  13-letnim synem Edmundem mieszkali 
w  Wadowicach w  wynajętym mieszkaniu przy ulicy Kościelnej. Trzy lata 
wcześniej straciła córkę Olgę, która zmarła po 16 godzinach od porodu. 
Miała ponad 35 lat i obawiała się, że nie będzie mogła mieć więcej dzieci. 
Dlatego była bardzo szczęśliwa, gdy się dowiedziała, że spodziewa się kolej-

nego dziecka. Kobieta odrzuciła propozycję aborcji. Mały Karolek  przyszedł 
na świat 18 maja 1920 roku, między godziną piątą a szóstą po południu. To 
ważny szczegół, bo w tym samym czasie - pomiędzy 17 a 18 - rozegrają się 
w przyszłości ważne wydarzenia jego życia: wybór na papieża (16 X 1978) 
i zamach (13 V 1981). Pamiętajmy więc, że  Karol Wojtyła urodził się o tej 
samej godzinie, o której 58 lat później został wybrany na papieża.
Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka został naznaczony śmier-
cią najbliższych.
„Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dla-
tego mniej ją pamiętam i  mniej jestem świadom jej wkładu w  moje wy-
chowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży” – pisał już jako Jan 
Paweł II. Karol Wojtyła nie dowiedział się o  śmierci matki od ojca, lecz 
od nauczycielki. Jego tata był w bardzo złym stanie w chwili, kiedy mama 
zmarła, dlatego poinformowała go o tym nauczycielka.
W 1939 roku Karol Wojtyła napisał wiersz poświęcony mamie:

Emilii - Matce mojej Karol Wojtyła,

Kraków, wiosną 1939 r.

Matka
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty -
O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.

Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.

Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.

Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem -
o, jak to dawno już było -
jak się dziś zdaje malutkim.

Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie -
me usta szeptały bezsiłą:
- Daj wieczne odpoczywanie.

Trzy lata później zmarł doktor Edmund Wojtyła – straszy brat Karola. 
Miał zaledwie 26 lat. Zaraził się szkarlatyną od jednej z  pacjentek. Ojca 
stracił w 1941 roku. Zmarł po długiej chorobie. Karol został sam. Ta sa-
motność go jednak zahartowała.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lo-
lek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regular-
nie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem 
życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wa-
dowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
Pamiętajmy, że Karol urodził się i wychował w miasteczku położonym nad 

Pisane na paragonie
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Skawą, u podnóża Beskidów. To położenie „zaprogramowało” go na całe 
życie: stał się wysportowany, nie bał się fi zycznie i duchowo wypłynąć na 
głębię. Potrafi ł czerpać radość z obcowania z przyrodą podczas czynnego 
wypoczynku, zgodnie ze starą dewizą mówiącą, że „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”. Myślę, że warto czerpać z niego przykład także w takich codzien-
nych, ale jakże ważnych w kontekście całego życia zdrowych nawyków.
Jan Paweł II był przyjacielem artystów i chętnie się z nimi spotykał. Nie 
był ich bezkrytycznym wielbicielem, doskonale jednak wiedział, z  jakimi 
problemami zmaga się każdy twórca. Przecież w młodości sam doświadczył 
literackich i aktorskich prób, które dawały podstawę do uznania go za przy-
szłego zawodowego artystę.

Czytając List do artystów z 1999 r., możemy podziwiać wrażliwość i sza-
cunek, z jakimi Jan Paweł II zwraca się do nich: „Społeczeństwo potrzebuje 
[…] artystów, […] którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój spo-
łeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest «sztuka wychowa-
nia». W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje 

miejsce.”Karol  Wojtyła znał wiele języków obcych i w każdym miał coś 
do powiedzenia. W każdym z nich miał wyczucie kiedy mówić, a kiedy 
milczeć. To też jest godne naśladowania.
 Beata Bazan Bagrowska
PS.1
I jeszcze jedno! JP II miał poczucie humoru.  Znana jest skłonność Karo-
la Wojtyły do  żartów. Jego osobisty lekarz opowiada, jak podczas jednej 
z podróży Jan Paweł II nie czuł się zbyt dobrze po wcześniej zjedzonych 
plackach ziemniaczanych. Doktor zaproponował kilka kropel „Napole-
ona”. Papież zapytał wtedy, na jakiej są wysokości. Lekarz poszedł zapytać, 
wrócił i podał pułap, na jakim znajdował się samolot. Papież wzniósł rękę 
do góry i powiedział: „Nie mogę, Szef za blisko”.
Papież na pytanie dziennikarzy, jaki jest stan jego zdrowia odpowiedział: 
„Nie wiem, nie czytałem porannych gazet.”
PS.2
Kto ciekaw więcej, w tym szczególnym czasie, w okolicy Dnia Matki,  niech 
sięgnie do książki pt. „Matka Papieża” Mileny Kindziuk.

Człowiek jest 
częścią przyrody...

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton
I dokąd uciec
W za ciasnym bucie
Gdy twardy bruk
Są gdzieś daleko
Przejrzyste rzeki
I mamy XX wiek
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton
                         Jonasz Ko� a

Pamiętajcie o ogrodach... Pamiętajmy o ogrodach. Szczególnie teraz w maju. 
W tym innym niż wszystkie maju. W dwudziestym pierwszym wieku.

*
Jak co roku, idąc na spacer (dobrze, że już można) w okolicach Starej Wsi i Ujkowa 
Starego tak sobie rozmyślam... Domów tam dawno już nie ma. Nawet ruin mało.
Zostały kwitnące jabłonie i śliwki, irysy. Zostało to, co na pozór nie było 
kiedyś najważniejsze. Ludzie zabiegali o domy, stodoły, studnie, liczyli „o ile 
palców” sąsiad miedzę  zaorał. Tak... Na przestrzeni wieków rośliny stały się 
mniej lub bardziej kryształowym zwierciadłem, w którym człowiek mógł 
zajrzeć, poszukując prawdy o sobie i świecie.

*
Od nas samych zależy, dokąd idziemy. Dlatego w majowym czasie pójdźmy 
do ogrodu: własnego lub wirtualnego.
Rośliny obecne są w życiu człowieka od najdawniejszych czasów. Służą mu 
jako pokarm, odzież czy budulec. Wraz z rozwijającą się kulturą szczególne-
go znaczenia nabrały ich walory estetyczne. W społeczeństwie jak w Ogro-
dzie Karmel widzimy bogactwo roślin. Porównajmy do nich ludzi...
Pomyśl, tylko tam stokrotka nie zazdrości słonecznikowi, że tak wysoko 
śmignął do słońca. Pokrzywa jest potrzebna, chociaż parzy. Polne samo-
zwańcze kwiaty są równie pachnące jak te zasiane ludzką ręką. Niezliczone 
gatunki roślin rozpoczęły triumfalny marsz przez strofy poetów i  płótna 
malarzy, rozkwitły w marmurze mistrzów dłuta. Faktem jest, że każda ro-
ślina, by wyrosnąć i zakwitnąć, potrzebuje odpowiedniego miejsca, słońca, 
wody, przestrzeni. Nie każda będzie dobrze rosła przy innej.
Tak, jak roślina pragnie słońca, tak człowiek poszukuje miłości.
Dziś wszyscy jesteśmy nieco przytłoczeni gdzieś w środku - jedynym prezentem, 
jaki możemy dać sobie wzajemnie, jest najzwyczajniejsza dobroć. Serce ogarnięte 
miłością nie może być bezczynne. Jeżeli coś kochamy, nie odczuwamy trudu.
Założyć ogród (czy przy domu czy w sercu) to uwierzyć w jutro ...
 Beata Bazan-Bagrowska
PS. To kto z Czytelników zasieje w tym roku słoneczniki jadalne?
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Nakarm siebie 
i nakarm swój ogród

Był taki czas, kiedy majową porą nosiliśmy rękawiczki. Kto pamięta czasy, 
kiedy uzbrojeni w rękawiczkę (najczęściej jedną), koszyk (także jeden) oraz 
nożyk szło się na ...pokrzywy.
Młode pokrzywy siekano z żółtkiem jajka dla kurczątek, gąsiątek, małych 
indyków, kaczątek.
Dlaczego? Dla odporności!
Pokrzywa mylnie kojarzona jest wyłączne jako ekspansywny chwast potra-
fi ący oparzyć nieostrożnych ogrodników.
Okryta niesłusznie złą sławą roślina zawiera bowiem wiele cennych substan-
cji odżywczych, takich jak witaminy, aminokwasy, sole mineralne i mikroele-
menty, wspierająca - po przetworzeniu - ludzi, zwierzęta i inne rośliny.
Pokrzywy doskonale nadają się do przygotowania we własnym zakresie 
swojskiego  nawozu organicznego do wykorzystania w ogrodowych upra-
wach. Nawóz z pokrzywy to sama natura zamiast chemii!
A teraz... uwaga! Oto przepis:

Będziemy potrzebować 1 kg świeżych liści pokrzywy lub 200 g wysuszo-
nych. Pokrzywy zalewamy 10 litrami wody i  odstawiamy w  zacienione, 
zaciszne miejsce na 2 tygodnie.
Nie może to być zamknięty pojemnik, ponieważ fermentacja powinna za-
chodzić przy udziale tlenu. Można zastosować pojemnik fermentacyjny, 
aby proces nie był narażony na działanie pleśni lub innych niekorzystnych 
czynników, ale nie jest to konieczne. Po tym okresie odcedzamy nasz na-
wóz i jest gotowy do użycia. Teraz ważna informacja, by nie przedobrzyć:
Do podlewania używamy tego preparatu rozcieńczonego z wodą w skali 1:10.

Warto także  wiedzieć, że :
Przefermentowane pokrzywy zawierają dużo azotu, żelaza, wapnia, fosforu 
i magnezu. Działają na rośliny wzmacniająco, przyśpieszają ich wzrost oraz 
chronią przed niektórymi szkodnikami i chorobami.
Uwaga!
Nawóz ten nie nadaje się do roślin strączkowych oraz cebuli i czosnku.
Pamiętaj także, że ...
Jeżeli mamy taką możliwość to do pokrzyw możemy jeszcze dodać kilka 
łodyg skrzypu polnego, który poprawia własności gleby i wzmacnia rośliny 
oraz liście mniszka lekarskiego, który również wzmacnia rośliny i pomaga 
w tworzeniu próchnicy.
Kochani! Po nakarmieniu swego ogrodu, możemy w nim odpocząć, je-
dząc chociażby taką sałatkę:

SAŁATKA Z POKRZYWĄ, FETĄ I GRZANKAMI 
- składniki:
2 kromki białego chleba
główka sałaty lodowej
garść listków młodej pokrzywy
1 ząbek czosnku rozgnieciony
1 łyżka świeżego majeranku
1 łyżka szczypiorku
1 łyżka świeżej bazylii
200 g sera feta
1/3 szklanki oliwy z oliwek
2 łyżki białego octu winnego

A oto sposób przygotowania:
Chleb pokroić w  kostkę i  zrumienić na suchej patelni lub w  piekarni-
ku, aż będzie chrupki. Ostudzić. Listki pokrzywy umyć, sparzyć i  wy-
suszyć. Liście sałaty umyć, wysuszyć, porwać i  ułożyć w  salaterce. Fetę 
pokroić w kostkę. Wymieszać czosnek, posiekane zioła, ocet winny i oli-
wę w  zakręconym słoiku i  wstrząsać 30 sekund. Polać fetę sosem, przy-
kryć folią i  odstawić na co najmniej 30 minut, mieszając czasem. Do 
sałaty dodać marynowaną fetę z  sosem ziołowym, liście pokrzywy, wy-
mieszać. Na końcu dodać grzanki i udekorować młodymi listkami mięty.

Drodzy Czytelnicy BP! Grzanki dodajcie tuż przed podaniem sałatki, 
ponieważ bardzo szybko wchłaniają sos i tracą chrupkość.
Życzę dużo zdrowia i wszelkiej dorodności.
 BBB
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W dniach 30 kwietnia i 5 maja br. uczniowie szkół z terenu 
Gminy Bolesław na zaproszenie firmy Airly i fundacji 
Veolia, brali udział w  bezpłatnej akcji edukacyjnej 

pod nazwą Powietrzna Akademia. Zajęcia, opracowane przez 
edukatorów Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie, 
zostały zrealizowane on-line i miały na celu wsparcie skutecznej 
edukacji domowej w zakresie ochrony środowiska i dbałości 
o lepsze powietrze. Podczas zajęć uczniowie uzyskali informacje 
dotyczące  składników powietrza, źródeł zanieczyszczeń 
atmosfery, zjawisk powodujących smog i co istotne, możliwości 
działań na rzecz czystego środowiska. 

Jednocześnie przypominamy, że na terenie Gminy Bolesław 
znajduje się pięć czujników monitorujących jakość powietrza, po-
miary możecie Państwo śledzić zarówno poprzez internetową stro-
nę Urzędu Gminy w  Bolesławiu: https://www.gminaboleslaw.pl/ 
jak i dedykowaną platformę na stronie fi rmy Airly: https://airly.eu/
map/pl/. W celu sprawnego dostępu do danych dotyczących jako-
ści powietrza, zachęcamy Państwa do zainstalowania aplikacji Airly 
w telefonie.
 Agnieszka Mól - Ekodoradca 
 Urząd Gminy w Bolesławiu
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REKLAMA

DLA EDUKACJI

EDUKACJA EKOLOGICZNA ON-LINE 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

Z TERENU GMINY BOLESŁAW

 
 

 Osoba do kontaktu: Iwona Dominiak, Rzecznik Prasowy 
tel. +48 502 200 081  
e-mail: rzecznik@gaz-system.pl   

 

 

                                             Warszawa, 18 maja 2020 r.  

KOMUNIKAT PRASOWY  

 

GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji” 
Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 
750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.  

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. 
Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu przez 
każdego ucznia w domu, na co wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego GAZ-SYSTEM 
uruchomił w maju program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w Polsce będą mogły zakupić 
sprzęt IT niezbędny do nauki zdalnej.  

Akcja GAZ SYSTEM wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów. 
Dzięki niej lokalne samorządy otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego 
takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem, który trafia do uczniów 
na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany 
sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.   

„W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla nauczycieli oraz uczniów może okazać się 
nieoceniona. Dlatego GAZ-SYSTEM postanowił włączyć się w walkę ze skutkami społecznymi wirusa 
COVID-19 i wesprzeć finansowo szkoły, które dzięki programowi „GAZ SYSTEM dla edukacji” będą 
mogły kupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej” – powiedział Tomasz 
Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.  

„Gaz-System dla edukacji” to realna pomoc ze strony narodowego Operatora w przezwyciężaniu 
skutków epidemii. Ułatwienie dzieciom w wielu powiatach uczestnictwa w zdalnej edukacji będzie 
cenne także po zażegnaniu zagrożenia wirusem COVID” – podkreśla Piotr Naimski, Sekretarz Stanu 
w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

„Epidemia jest dla nas wszystkich trudnym egzaminem. Zamknięcie placówek oświatowych na 
wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Tym bardziej cieszę się, 
że spółki skarbu państwa aktywnie włączają się w pomoc dla uczniów i nauczycieli w tej 
bezprecedensowej sytuacji. Odpowiedzialna postawa GAZ-SYSTEM potwierdza, że w sytuacjach 
kryzysowych potrafimy działać solidarnie” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu. 

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” będzie realizowany na terenie województw, w których spółka 
posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Jednym z kryteriów wyboru 
beneficjentów był niski poziom dochodu na mieszkańca wg danych GUS. Wsparcie GAZ-SYSTEM 
dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, 
Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały 
Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, 
Tworóg, Żychlin. 

 

 

 
 

 Osoba do kontaktu: Iwona Dominiak, Rzecznik Prasowy 
tel. +48 502 200 081  
e-mail: rzecznik@gaz-system.pl   

 

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji 
Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej. 

 

GAZ-SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich 3 lat spółka 
przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w 
formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego 
surowca w produkcji energii i ciepła.  Do tej pory w warsztatach udział wzięło prawie 5 tys. uczniów.  

Każdego roku spółka kieruje też wsparcie do najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne na 
rozpoczęcie roku. W minionych 3 latach GAZ-SYSTEM obdarował ponad 8 tys. pierwszoklasistów 
oraz najbardziej potrzebujących uczniów plecakami z wyposażeniem. 

 
 

Iwona Dominiak 
        Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM 
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Młyn zbożowy i koło wodne były synonimami. Młyn musiał być 
on poruszany kołem wodnym. Tak więc młyn, mniej więcej 
od I  w. p.n.e. oznaczał budynek zlokalizowany nad ciekiem 

wodnym, wyposażony w koło wodne zwane też młyńskim, w którym siła 
napędzająca mechanizmy mielące ziarno czerpana była z energii spiętrzo-
nej wody. Dopiero w XII wieku pojawiły się wiatraki i tak jak młyny służyły 
wyłącznie do mielenia zboża. Do dziś pracą w obu tych typach urządzeń 
zajmują się młynarze. 

Pod koniec XVIII wieku w Bolesławiu znajdował się młyn, tartak, fo-
lusz i huta ołowiu. Wieś miała w 1791 roku 
105 domów i  408 mieszkańców. Czynne tu 
były wówczas kopalnie galmanu i  błyszczu 
ołowiu, powstała gorzelnia i browar. 

Na terenie gminy (w  obecnych grani-
cach) były młyny do mielenia zboża i tak jak 
bez kowali, cieśli czy stolarzy, bez młynów 
i młynarzy życie byłoby znacznie trudniejsze. 
Do tego, aby młyn działał, wykorzystywano 
naturalne siły wody. 

Takie młyny były w  Krzykawce – Recz-
kowym na rzece Białej. Do lat sześćdziesią-
tych XX wieku pracowały dwa sąsiadujące ze 
sobą młyny i tartaki: Piekoszewskiego (później Staronia) oraz Antoniego 
Piekoszewskiego. 

Słownik Geografi czny podaje, że w  1827 roku w  Laskach było 26 
domów zamieszkanych przez 168 osób. Dzięki sprzyjającym warunkom 
geografi cznym w Laskach istniały aż 2 młyny wodne. Pierwszy młyn stał 
nad Sztolnią Ponikowską od 1783 roku. Kilkakrotnie zmieniał on właści-
cieli, z których ostatnim był Stefan Czerniak. Drugi młyn zaczął działać 
w  1875 roku i  należał do Józefa Krawczyka, a  znajdował się nad rzeką 
Białą. W młynie tym zatrudniony był jeden pracownik. Z czasem napęd 
wodny zmieniono na turbinę. 

W osadzie leśnej Biała na rzece Białej był młyn Kluczewskiego oraz 
młyn i  tartak Antoniego Nidzińskiego. Podczas II wojny światowej, 15 
czerwca 1944 roku okupant zniszczył młyn, a właściciela wywieziono do 
obozu koncentracyjnego, gdzie zginął. Żonę Nidzińskiego, Bronisławę 
rozstrzelano na miejscu. Później ciało przewieziono do Bolesławia i  po-
chowano na cmentarzu. Do dzisiaj przy rozlewisku na Białej stoi krzyż 
upamiętniający to tragiczne zdarzenie. 

Dzisiaj na terenie gminy Bolesław nie ma młynów. Pozostały po nich 
puste miejsca, wspomnienia i legendy, a czasem rysunki. Ocalałe i czynne 
zbożowe wiatraki lub młyny wodne dzisiaj należą do rzadkości. Ze swoją 
niewielką wydajnością mają znaczenie lokalne i traktowane są raczej jako 
atrakcja turystyczna. 

Większość współczesnych młynów ma napęd elektryczny. Pracujące 
młyny można podzielić na gospodarcze, niewielkie młyny pracujące na po-
trzeby okolicznej ludności wiejskiej, przywożącej własne zboże i odbierają-
cej z niego mąkę oraz młyny przemysłowe. Te ostatnie to z reguły wielkie 
przedsiębiorstwa dysponujące olbrzymimi zapasami zboża, suszarniami 
i transportem, zdolne do przerobu dużych ilości zboża.

Legenda o dawnym młynarzu z Reczkowego

Młynarz kojarzył się zawsze z  zamożnością i  bogactwem. Poślubić 
córkę młynarza znaczyło stać się bogatym. Taka też opinia panowała 
w Krzykawce i okolicy o młynarzu z Reczkowego – człowieku zapobiegli-
wym, skromnie żyjącym, nadzwyczaj oszczędnym. Mówiono, że gromadzi 
oszczędności, posiada już dużo dukatów. Wieść tę podchwyciły władze car-
skie. Komendant bolesławskiej policji wysłał grupę żołdaków celem zasi-
lenia miejscowej kasy zaborcy. Przyjechali do młyna i różnymi sposobami 
próbowali wymusić przekazanie skarbu młynarza. Długo zawodziły car-
skie metody, jednak w końcu młynarz nie wytrzymał presji i postanowił 

wskazać kryjówkę ze skarbem. Łapczywie 
oderwali wskazaną przez właściciela deskę 
w podłodze, jedną, drugą. Nic tam nie było. 
Rozwścieczeni wyprowadzili załamanego 
psychicznie młynarza na skraj zagajnika, 
tam nieopodal krzyża, przywiązali do sosny 
i  odjechali. Na nieszczęście obok sosny było 
duże mrowisko. Mrówki szybko opanowały 
ciało nieszczęśnika. Ten długo krzyczał, głos 
rozlegał się po lesie, aż echo niosło go gdzieś 
daleko, daleko. Krzyk usłyszała służąca, któ-
ra pasła w tym czasie krowy. Pobiegła co tchu 

w kierunku nadchodzącego, ale powoli słabną-
cego głosu, pod krzyż. Tam znalazła pokąsanego do krwi, opuchniętego 
i całkowicie wyczerpanego młynarza. No ale co z tym skarbem? Otóż słu-
żąca wiedziała o  miejscu ukrytych oszczędności, przez okno z  zewnątrz 
podglądała, jak młynarz ukrywał je pod podłogą i… przywłaszczyła sobie, 
ukrywając je w  podwórkowej kuchni, gdzie przygotowywano żarcie dla 
świń. Po tym nieprzyjemnym zajściu przekazała uczciwie całą zawartość 
prawowitemu właścicielowi, który nie miał pretensji do służącej za jej 
czyn, gdyż rozumiał, że dzięki niej uratowane zostały oszczędności całego 
życia przed zagarnięciem przez carskich żołdaków1.

 Inna wersja tej legendy opisywała znacznie gorsze zakończenie. Nie-
szczęśnik przywiązany do krzyża został objedzony przez mrówki, a  słu-
żąca zrabowała oszczędności młynarza, za które wybudowała karczmę 
i dobrze się jej wiodło. Nieopodal miejsca, w którym stał młyn, znajduje 
się krzyż, do którego był przywiązany młynarz. Przekrzywiony, jakby 
skurczony z bólu, stoi po dziś dzień. 

 (Tak na marginesie - mrówki były wykorzystywane przez ludy na ca-
łym świecie. Najbardziej znane przypadki znamy z opowieści o Indianach, 
którzy stosowali takie metody wobec białych przybyłych na nowy konty-
nent. Dzisiaj także w wielu miejscach na świecie, wkłada się w mrowisko 
upolowane zwierzę,  aby pozyskać czyste czaszki, skorupy żółwi czy inne 
elementy kostne. Nikt lepiej nie wyczyści kości, jak to robią mrówki).

  Tomasz Sawicki
Źródła: 
• J. Liszka, ,,Korzenie”, 2007.
• J. Liszka, ,,Kartoteka ofi ar II wojny światowej z Gminy Bolesław”, 

BZH nr 17, 2002.
• Internet.

1 J. Liszka, ,,O dawnym młynarzu z Reczkowego” [w:] ,,Korzenie”, maj – czerwiec 
nr 3 (61), 2007, s. 7

Młyny w gminie Bolesław

Krzykawka, ruiny młyna wodnego, grafi ka aut. Sikora 1965. 
Wł. Lidia Kąkol
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Kilka tygodni temu zakończył się remont pomieszczeń 
na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Bolesławiu. Zostały one przystosowane 

dla dzieci uczęszczających do Centrum Rozwoju Dziecka , 
zwanej powszechnie świetlicą. Remont zleciło Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, które od 
stycznia przejęło prowadzenie świetlicy. Podczas remontu 
zostały wymienione wszystkie okna na poziomie parteru. 
Odremontowane i  dostosowane do potrzeb dzieci zostały też 
wszystkie pomieszczenia na tym poziomie budynku. Będą służyć 
podopiecznym świetlicy po zniesieniu obostrzeń związanych 
z pandemią koronawirusa. 
W maju 2020 roku rozpoczął się kolejny etap prac remontowych przy 
budynku GOPS-u. Zakres prac obejmuje w szczególności: 
• wymianę konstrukcji i poszycia dachu oraz orynnowania, 
• przemurowanie kominów od poziomu stropów nad piętrem,
• wymianę okien i  parapetów zewnętrznych na poziomie piwnic 

i piętra,

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian strefy cokołowej 
i podpiwniczenia,

• docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziem-
nych, strefy cokołowej oraz ścian fundamentowych styropianem,

• ocieplenie wnęk okiennych i drzwiowych oraz stropodachów nad 
przybudówkami od strony północnej i wschodniej,

• nałożenie na ściany powyżej cokołu tynku silikonowego, wykoń-
czenie cokołów żywicznym tynkiem strukturalnym,

• wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych,
• wykonanie instalacji odgromowej,
• wykonanie wokół budynku opaski z płyt betonowych lub grysu ka-

miennego i odtworzenie 
• nawierzchni betonowej.
Po tym generalnym remoncie budynek znajdujący się w  centrum 
Bolesławia zyska nowy wizerunek. Prace remontowe prowadzi Fir-
ma Budowlana BUDIMAT z Białej Niżnej. Ich zakończenie prze-
widziane jest na koniec sierpnia 2020 roku.

Budynek GOPS-u zyska nowy wizerunek
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VIP AUTO SERWIS MECHANIKA 
ELEKTRONIKA 
Osobowe Dostawcze TIR

Serwis klimatyzacji samochodowej
Sklep Motoryzacyjny

MECHANIKA - DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

• Naprawy mechaniczne i elektryczne
• Serwis olejowy
• Wymiana rozrządów
• Wymiana elementów i płynów okresowych, 

płyn chłodniczy, hamulcowy i inne.
• Naprawa głowic

NAPRAWA ZAWIESZEŃ

• Ustawienie geometrii kół
• Naprawa układu hamulcowego
• Czyszczenie i pranie tapicerki

OPONY
• sprzedaż 
• wymiana

Lato zbliża się 
wielkimi krokami.

Zadbaj już dziś 
o swoją klimatyzację!

autoserwis.boleslaw 

autoserwis.boleslaw.net

Kolonia, ul. Bolesławska 117, Tel. 788 994 461

• Napełnianie klimatycazji
• Lokalizacja nieszczelności
• Naprawa
• Ozonowanie i odgrzybianie
• ceny od 99 zł
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
  Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
  Leczenie kanałowe 
  Korony i mosty porcelanowe 
  Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
  Usuwanie zębów mlecznych i stałych
  Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

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

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

SEDACJA gazem rozweselającym

Gmina Bolesław w ramach projektu granatowego „Zdalna Szko-
ła” uzyskała dofi nansowanie w wysokości 59.800,00 zł,  z prze-
znaczeniem na zakup laptopów dla placówek oświatowych. 

Dzięki pozyskanej dotacji do uczniów szkół w  Gminie Bolesław 
trafi  nowoczesny sprzęt służący realizacji zdalnego nauczania w wa-
runkach domowych. Nowe komputery umożliwią zdalną edukację 
uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia ak-
tywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. 
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest fi nansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Działanie jest fi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

„‚Zdalna szkoła” 
w Gminie Bolesław
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Serenada 
dla balkonu

Ogrodnictwo uszczęśliwia – zdaniem badaczy - podobnie jak jazda na 
rowerze czy spacery.
Także  ogrodnictwo w pigułce… ogrodnictwo balkonowe. 

Bywały serenady śpiewane na balkonie, może czas na taką pochwalną dla 
balkonu.
Czasy, kiedy balkony służyły tylko do przechowywania rowerów lub suszenia 
prania, dawno się skończyły. Teraz każdy z nas może stworzyć własną, domo-
wą oazę spokoju. 
Dobre samopoczucie można wspomóc pięknymi  kwiatami, dlatego, Czy-
telniku, pozwól zakwitnąć swojemu balkonowi.
Jeśli podobają Ci się ogrody, a  posiadasz jedynie mały taras lub balkon, 
wcale nie musisz rezygnować z  eko upodobań!  Poświeć trochę czasu 
i drobniaków,  i zmień go w piękny, zielony, ale też pachnący i kolorowy 
od kwiatów zakątek. 
Szczególnie w  czasie pandemii, gdy tak dużo czasu spędzamy w  domu, 
warto zadbać o nasz balkon. Rośliny balkonowe, mogą stanowić twój mały 
ogród. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do jednego gatunku. Pomyśl 
o roślinach, które są niczym królowe naszych balkonów i donic. Pelargonie 
to „żelazne” rośliny. Świetne na balkon dla początkujących. Kwitną od koń-
ca kwietnia do pierwszych przymrozków. Trzeba się naprawdę postarać, by 
zaszkodzić pelargonii. O ile tylko będziesz podlewać je dość regularnie, ale 
nie za często, będą zdobiły balkon cały sezon. Oczywiście to, że pelargonia 
doskonale znosi minimalną opiekę, nie znaczy, że nie możesz o nią zadbać 
bardziej troskliwie. Odwdzięczy się pięknymi kwiatami, gdy regularnie 
usuniesz te przekwitłe oraz kilka razy w sezonie zasilisz ją nawozem. 
Przebojem tego sezonu może być smagliczka. Bardzo obfi cie kwitnie, ma 
mnóstwo białych drobnych kwiatków zebranych w  kule. Jednak najważ-

niejsza jej cecha to upajający miodowy zapach. Roślina najlepiej udaje się 
na południowym balkonie, ponieważ w słońcu intensywnie pachnie. Bar-
dzo ładnie będzie wyglądała w towarzystwie pelargonii. 
Balkony to bardzo specyfi czne miejsca. Z jednej strony mieszczą się przy 
naszych mieszkaniach, co sprawia, że chcielibyśmy je udekorować i ładnie 
zaaranżować. Z drugiej  jednak znajdują się na otwartej przestrzeni, a  to 
oznacza, że ma się ograniczone możliwości ich urządzenia. Każdy jednak 
zmieści się w naszym sercu.
Balkon to przestrzeń, którą docenia każdy – zarówno osoby mieszkające 
w domku, jak i w bloku. Jest to miejsce, które szczególnie cenimy  teraz, 
w  okresie wiosenno-letnim. Można na nim wypoczywać, relaksować się, 
podziwiać okolicę – wszystko zależy od osobistych upodobań. 
Pamiętaj, że każdego ranka, kiedy wstajesz – czekają na Ciebie dwadzie-
ścia cztery nowiutkie, jeszcze nienapoczęte godziny – to od Ciebie zależy, 
co z nimi zrobisz. Część przeznaczysz na pracę i obowiązki, trochę jednak 
zostanie.
Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek. Może na początek wy-
starczy ukwiecony balkon i leżak z książką z biblioteki.

BBB

Stare przysłowie muzyków mówi: Dobra gitara bez dobrego gitarzysty jest 
jak dobry gitarzysta bez dobrej gitary. 
Mogli się o tym przekonać organizatorzy Konkursu Gitarowego: Centrum 
Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu i Studiofon Andrzej Jasica.
Przy panującej epidemii system edukacji muzycznej stoi w  obliczu trud-
nego wyzwania. Organizatorzy konkursu chcieli stawić temu czoła i zmo-
tywować młodych adeptów instrumentu do dalszej pracy. Wielu uczniów 
pozbawionych jest bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, wielu przy-
gotowywało się do konkursów i  przesłuchań poprzez internetowe lekcje 
możliwe w wirtualnej pracowni muzycznej Centrum Kultury.  Dyrektor 
i instruktorzy CK zapragnęli dać uczniom i sympatykom gitary poczucie 
celu i podtrzymać w nich pasję do instrumentu, żeby powrót do rzeczywi-
stości ćwiczebnej w realu odbył się jak najmniejszym kosztem.
Oto wyniki:
W I kategorii nagrodzono: Dorotę Lubaszkę (I miejsce), Mateusza Skubi-
sa (II miejsce), Wiktorię Kamińską (III miejsce). 
W kategorii II nagrody zdobyły: Łucja Kowalska (I miejsce), Zuzanna Lu-
baszka (II miejsce), Róża Starzyk (III miejsce). 
W kategorii III wyniki konkursu były następujące: Marcel Kąkol (I miej-

sce), Filip Kraśniewski (II miejsce), Mateusz Majka (III miejsce), Samanta 
Kubańska (wyróżnienie).
Kategoria IV z powodu wpływu tylko jednej pracy nie była oceniana. Jed-
nak jury postanowiło wyróżnić wykonanie pana Piotra Kowalskiego.
Dodatkowo organizatorzy i sponsorzy  postanowili wyłonić swoich fawo-
rytów: 
- Nagrodę specjalną od sklepu muzycznego Abix z  Olkusza otrzymała 
Hanna Cebo,
- Nagrodę specjalną od Dyrektora Centrum Kultury przyznano Jakubowi 
Puzowi,
- Nagrodę specjalną od Studiofon Andrzej Jasica zdobyła Zofi a Kajzer.
Formę odbioru nagród Organizatorzy uzgodnią  indywidualnie z każdym 
laureatem.
Sponsorami  konkursu byli: Dyrektor Centrum Kultury Barbara Rzońca, 
Sklep Muzyczny Abix, Studiofon Andrzej Jasica.
- Robimy rzeczy, jakie sami chcielibyśmy usłyszeć… Bez dźwięku strun smut-
niejszy byłby świat - powiedzieli swoją postawą konkursowi wykonawcy.
 BBB

Bez dźwięku strun smutniejszy byłby świat...
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Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności  
w Bolesławiu przy ulicy Głównej 46 powstało

Centrum Rozwoju Dziecka 
„,Perspektywy Kids”
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą 
Przemszą” w Partnerstwie z Gminą Bolesław.
Placówka powstała dzięki dofinansowaniu, jakie LGD otrzyma-
ło w  ramach 9 Osi Priorytetowej, Działania 2. Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w re-
gionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 
skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bolesław po-
przez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach 
placówek wsparcia dziennego (PWD), z których skorzysta łącznie 
180 dzieci/młodzieży. 
Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids stanowi przestrzeń 
dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka. To miejsce, gdzie 
dzieci i ich sprawy traktowane są z powagą. Dzięki dużemu zaangażo-
waniu Wójta Gminy Bolesław Pana Krzysztofa Dudzińskiego udało 
się stworzyć to wyjątkowe miejsce. Placówka przeznaczona jest dla 
dzieci i młodzieży 0– 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.  
Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.
Podopiecznym świetlicy zapewniamy bezpłatny posiłek i dojazd.
W ofercie przewidziano min.:
Diagnozę i terapię specjalistyczną (min. psychologiczna, logope-
dyczna, pedagogiczna w tym: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
gimnastyka mózgu-Metoda Dennisona),

„Naukę pod okiem” (pomoc w codziennym odrabianiu lekcji)
Dziecięcą Krainę Talentów:
•	 Pracownia Tańca i  Ruchu: (taniec towarzyski, taniec no-

woczesny DANCE MIX, Fitness – zajęcia wprowadzające 
w świat aktywności ruchowej i zdrowego życia),
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•	 Pracownia Plastyczna: (malarstwo oraz inne formy plastycz-
ne, kulturoznawstwo w sztuce „via arte”, grafika, collage, rzeź-
ba w gipsie, szkło artystyczne – fushing),

•	 Pracownia  Ruchowo-Teatralną: (teatr dla młodzieży, teatr 
lalek, Fitness – zajęcia wprowadzające w świat aktywności ru-
chowej i zdrowego życia),

•	 Pracownia Naukowo-Medialna: (fotografia, laboratorium 
młodego technika gimnastyka literacka – zajęcia twórczego 
pisania, pracownia medialna, zajęcia komputerowe, z progra-
mowania, redakcja gazety, szachy, brydż),

•	 Pracownia Językowa: (zajęcia z jęz. angielskiego do wyboru 
drugi język).

•	 Zajęcia wyrównawcze ( j. angielski, matematyka)
•	  Bezpłatne półkolonie w okresie feryjnym i wakacyjnym.

Wszystkie osoby chcące skorzystać z oferty placówki, zapraszamy 
do zapisów w siedzibie Centrum Rozwoju Dziecka -Perspektywy 
Kids w Bolesławiu przy ulicy Głównej 46 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 15.00 – 19.00 lub w biurze LGD „Nad Białą 
Przemszą” w Wolbromiu przy ulicy Skalskiej 20 tel. +32 7242523.


