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Pieśni patriotyczne to wielopokoleniowe lustro dziejów na-

rodu, w którym odbite są najważniejsze momenty w historii 

państwa. Ukazany jest w nich obraz kształtowania się rodzi-

mej tożsamości i dumy naszego kraju, za sprawą odniesień do naj-

ważniejszych wydarzeń historycznych. O tym, że muzyka świetnie 

odzwierciedla historię, mogliśmy się przekonać podczas kolejnej edy-

cji Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

6 listopada 2022 roku w świątyni Rzymskokatolickiej Parafii 

Macierzyństwa NMP i Michała Archanioła odbył się Koncert Lau-

reatów VI Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Zostali oni wybrani spośród 125 uczestników zgłoszonych do kon-

kursu. Przesłuchania odbyły się w bolesławskim dworze - siedzibie 

Centrum Kultury w Bolesławiu i trwały aż dwa dni.

Jury doceniło zdolności artystów i postanowiło przyznać nastę-

pujące nagrody: 

w kategorii przedszkolnej: I miejscem uhonorowano Emilię Filo 

z Olkusza – za wykonanie piosenki „Co to jest niepodległość”,  

II miejsce zdobyła  Łucja Tambor, która zaśpiewała piosenkę „Jest 

takie miejsce, Polska”, III miejsce: Michalina Zalewska za piosen-

kę „Mój dom”.

w kategorii uczniów klas I-IV: I miejscem nagrodzono Zofię Ta-

rasów za wykonie piosenki „Modlitwa katyńska”, II miejsce zajął 

Józef Kućmierczyk z piosenką „O mój rozmarynie”, III miejsce 

wywalczyła Maria Kućmierczyk za wykonanie piosenki „Czerwo-

ne maki”.

w kategorii uczniów klas V-VIII: I miejsce zdobyła Emilia Marcjan 

za wykonanie piosenki „Miejcie nadzieję”, II miejsce Weronika 

Dołba za piosenkę „Tchnienie wolności”, III miejsce wyśpiewała 

Emilia Duda wykonując piosenkę „Tango na głos”.

w kategorii uczniów szkół średnich: I miejsce wyśpiewał Mak-

symilian Kaszuba piosenką „Wolność”, II miejsce zdobył Antoni 

Zimnal za piosenkę „Opowiedzcie wiatry”, zaś III miejsce Julia 

Mika za piosenkę „Kolęda warszawska”.

w kategorii dorosłych wykonawców jury przyznało: I miejsce 

Aleksandrze Dudzie za wykonanie piosenki „Kołysanka żołnie-

rza”, II miejsce Wiktorii Kieca za zaśpiewanie utworu „Modlitwa 

o pokój”, III miejsce Katarzyna Drożyńska-Adamczyk za piosen-

kę „Czemu płaczesz, ty powstańcze”.

Grand Prix tegorocznego Konkursu zdobyła Maja Kaczmarczyk za 

wykonanie piosenki „W imię ojca”.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i dedykujemy sło-

wa Seneki:

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

A miłość do Ojczyzny można wyśpiewać!

 Opr. BBB

(Fotografie autorstwa pana Grzegorza Jasicy pochodzą ze strony  

internetowej: www.parafiabolesław.pl)

Listopadowo i patriotycznie, czyli echa 

VI Diecezjalnego 
Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Zdobywczyni Grand Prix tegorocznego konkursu – Maja KaczmarczykLaureaci konkursu wraz z organizatorami, i sponsorami nagród

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu
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,,Naród, który traci pamięć przestaje być 

Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, 

czasowo zajmujących dane terytorium.”              

  Józef Piłsudski

W dniu 11 listopada 2022 roku w bole-

sławskim parku odbyły się gminne obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. Uczest-

niczyli w nich przedstawiciele władz pań-

stwowych, samorządowych i kościelnych, 

delegacje instytucji i firm z terenu gminy, 

reprezentanci organizacji pozarządowych, 

poczty sztandarowe szkół, ochotniczych 

straży pożarnych i związku emerytów oraz 

mieszkańcy gminy. Wszystko przy wtórze 

Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” w Bukow-

nie pod batutą Waldemara Wąchały.

To wspólne spotkanie w dniu naro-

dowego święta uświadomiło wszystkim 

zgromadzonym, jakim wielkim dobrem jest 

niepodległość naszego kraju, za którą nasi 

przodkowie przelewali krew. Wszak o nie-

podległej Polsce w ciągu długich lat niewoli 

śniły cztery pokolenia Polaków.  

Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dą-

browskiego do zebranych przemówił Krzysz-

tof Dudziński  - Wójt Gminy Bolesław. Po jego 

wystąpieniu przybyłe delegacje złożyły bia-

ło-czerwone kwiaty pod Pomnikiem Wolno-

ści, by uczcić pamięć tych, którym zawdzię-

czamy wolne i niepodległe państwo. 

Dalsza część uroczystości odbywała się 

w bolesławskim dworze. 

Tam wręczono nagrody drużynom 

uczestniczącym w historycznej grze tere-

nowej pn. „Z WIDOKIEM NA WOLNOŚĆ…”, 

której organizatorami byli: Centrum Kul-

tury w Bolesławiu oraz Oddział Instytu-

tu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Krakowie. Gra miała miejsce na terenie 

naszej gminy 16 września 2022r. Najwięcej 

nagród odebrały drużyny reprezentujące 

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie. 

Do szkoły trafiła także nagroda specjalna 

ufundowana przez krakowski oddział IPN.

Nagrody odebrali także uczestniczy 

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni 

Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu 

św. Stanisława zorganizowanego pod hono-

rowym patronatem Wójta Gminy Bolesław, 

który odbył się 25 października 2022 r. w Szko-

le Podstawowej im. St. Staszica w Bolesła-

wiu. Zorganizowany przez Stowarzyszenie 

we współpracy z Samorządowym Zespołem 

Oświaty i Wychowania w Bolesławiu i Gmin-

nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bole-

sławiu turniej wygrała w tym roku drużyna 

gospodarzy, czyli uczniowie Szkoły Podstawo-

wej im. St. Staszica w Bolesławiu. 

Wzruszającą alegorię „To jest Polska”, na-

grodzoną gorącymi brawami, zaprezentowa-

ła Parkowa Grupa Widowiskowa „Na ławecz-

ce” prowadzona przez instruktorki: Monikę 

Chmielińską i Wandę Cieślik. 

Świętowanie zakończył koncert „Polskie 

drogi, polska muzyka” oraz poczęstunek 

z kuchni polowej OSP Bolesław. 

 BBB

Dla Niepodległej 

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Z widokiem na wolność...” 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
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13 listopada 2022 roku o godzinie 

16.00 w kościele rzymskokato-

lickim w Bolesławiu odbyła się 

uroczysta msza święta z udziałem Jego Eks-

celencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, 

Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego 

Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrz-

nej w Bytomiu oraz Orkiestry Wojskowej 

z Bytomia. Po mszy, na przykościelnym 

cmentarzu, nastąpiło odsłonięcie i poświę-

cenie pomnika Bolesława Zmysło - bohatera 

wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. 

W uroczystości udział wzięli m.in. Łukasz 

Kmita – Wojewoda Małopolski, przedstawi-

ciele krakowskiego oddziału IPN z Maciejem 

Korkuciem – Naczelnikiem Oddziałowego Biu-

ra Upamiętniania Walk i Męczeństwa, przed-

stawiciele Rady Powiatu Olkuskiego, władze 

gminne na czele z Wójtem Krzysztofem Du-

dzińskim, radni gminy Bolesław z przewod-

niczącą Rady Gminy Ewą Dychtoń, dowódcy 

jednostek wojskowych i komendanci służb 

mundurowych, poczty sztandarowe: 34. Ślą-

skiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Po-

wietrznej w Bytomiu, Oddziału Żandarmerii 

Wojskowej w Krakowie, ochotniczych straży 

pożarnych i szkół z terenu gminy, przedstawi-

ciele Oddziału Światowego Związku Żołnie-

rzy Armii Krajowej w Sławkowie, druhowie 

ochotniczych straży pożarnych, uczniowie 

szkół wraz ze swoimi nauczycielami i dyrekto-

rami, miejscowi historycy i pasjonaci historii, 

którzy przyczynili się do upamiętnienia posta-

ci Bolesława Zmysło oraz licznie zgromadzeni 

mieszkańcy gminy, parafianie i goście.

Bolesław Zmysło był jednym z żołnie-

rzy V Batalionu Strzelców Olkuskich, który 

w 1919 r. wszedł w skład 9. Pułku Piechoty 

Legionów, jako jego III batalion. W styczniu 

1920 r. pułk brał udział w działaniach wo-

jennych na Łotwie. Zmarł w lutym 1920 r. 

Krasławiu. Pochowany został na cmentarzu 

przykościelnym w Bolesławiu. Jego mogiłę 

odkryli podczas porządkowania cmentarza 

mieszkańcy gminy: Stanisław Nawara i Jan 

Ryszard Chojowski. 

Na wniosek Instytutu Pamięci Narodo-

wej 27 czerwca 2022 roku odbyła się ekshu-

macja szczątków wydobytych z mogiły Bole-

sława Zmysło. 30 czerwca 2022 miała miejsce 

msza żałobna w intencji zmarłego, a następ-

nie pochówek w nowym miejscu cmentarza. 

Na mogile stanął pomnik, ufundowany przez 

Instytut Pamięci Narodowej, który został od-

słonięty podczas niedzielnej uroczystości. 

Aktu odsłonięcia pomnika dokonał 

Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bole-

sław, Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziału 

Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

IPN w Krakowie oraz ppłk Grzegorz Gdula 

- Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakieto-

wego Obrony Powietrznej w Bytomiu. 

Pomnik poświęcił ksiądz biskup Grze-

gorz Kaszak w asyście księdza dziekana 

Sylwestra Kulki – proboszcza Rzymskokato-

lickiej Parafii p.w. Macierzyństwa Najświęt-

szej Maryi Panny i św. Michała Archanioła 

w Bolesławiu. 

Okolicznościowe przemówienia wygło-

sili Wójt Gminy, Wojewoda Małopolski i Na-

czelnik Biura z IPN. 

Apel pamięci odczytała kapitan Kinga 

Zając. Po nim nastąpiła salwa honorowa 

i wybrzmiało Hasło Wojska Polskiego. 

Symboliczne kwiaty i znicze złożyli: de-

legacja gminy Bolesław na czele z Wójtem 

i Przewodniczącą Rady Gminy, Wojewo-

da Małopolski wraz z delegacją Instytutu 

Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie 

oraz ppłk Grzegorz Gdula - Dowódca 34. 

Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 

Powietrznej w Bytomiu.

Wojskową Asystę Honorową uroczy-

stości zabezpieczał 34. Śląski Dywizjon Ra-

kietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu. 

Kompanią Honorową dowodził kapitan 

Przemysław Pakulski. Oprawę muzyczną 

uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z By-

tomia, którą dowodził starszy chorąży szta-

bowy Michał Gębarski.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na 

tę wyjątkową uroczystość wpisaną w te-

goroczne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości w naszej gminie i zaprasza-

my do obejrzenia zdjęć autorstwa Francisz-

ka Rozmusa. 

 Uroczystość odsłonięcia  

 pomnika Bolesława Zmysło 
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Pas zieleni wzdłuż ulicy Głównej w Bo-

lesławiu (od przystanku w okolicach 

kościoła polskokatolickiego do  wy-

sokości budynku remizy OSP) na zlecenie 

Zarządu Drogowego w Olkuszu, w porozu-

mieniu z Urzędem Gminy Bolesław został 

ponownie zagospodarowany. 

Latem wszystkie rośliny zostały wyko-

pane, przebrane i przygotowane do ponow-

nego sadzenia. Nadmiar ziemi spod roślin zo-

stał wywieziony, a podłoże odchwaszczone. 

Drzewka zostały przesadzone i podpar-

te solidnymi palikami. Dzięki życzliwości 

Starostwa Powiatowego, w miejsce uschnię-

tych lub wcześniej usuniętych, zostały 

dosadzone nowe klony. W dolnej partii zie-

leńców wykonawca (LARIX.PPHU. Zenon 

Szlęzak) posadził przygotowane przez okres 

letni oraz dodatkowo zakupione tawuły.  

 Odnowiony pas zieleni w Bolesławiu 

Kostka zdjęta z dotychczasowego 

chodnika przy ul. Głównej w Bo-

lesławiu została przetransporto-

wana na teren Przedszkola w Bolesławiu, 

gdzie już częściowo została wykorzystana. 

Bitumiczna (smołowa) nawierzchnia 

alejki, prowadzącej od ul. Głównej do bu-

dynku przedszkola, była mocno wysłużo-

na, popękana i wielu miejscach uszkodzona 

przez korzenie drzew rosnących w pobli-

żu. W listopadzie została rozebrana, a na 

jej miejscu postała nowa nawierzchnia 

z kostki pochodzącej z rozbiórki, ale jesz-

cze w bardzo dobrym stanie. Dzięki temu 

dobry jeszcze materiał brukarski posłuży 

dzieciom, zwiększy ich bezpieczeństwo 

i poprawi estetykę ogrodu przedszkolnego. 

Pozostała kostka i obrzeża zostaną 

zabezpieczone i wykorzystane w przy-

szłości do wykonania na nowo placu wo-

kół budynku. 

 Alejka w przedszkolu odnowiona 

Rozpoczęło się zadanie, realizowane 

na zlecenie Zarządu Drogowego 

w Olkuszu, które obejmuje prze-

budowę chodnika na ciąg pieszo-rowe-

rowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K  

ul. Głównej w Bolesławiu na długości około 

0,5 km (tj. od remizy OSP w Bolesławiu do 

skrzyżowania z ul. Kluczewską) zgodnie 

z dokumentacją techniczną.

W ramach przebudowy zostaną wyko-

nane roboty ziemne koparkami, ręczne for-

mowanie nasypów, rozbiórka chodników, 

rozebranie i ułożenie krawężników, ułoże-

nie obrzeży betonowych, wykonanie pod-

budowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni 

z kostki betonowej gr. 8 cm, humusowanie, 

obsianie skarp, demontaż i montaż koszy na 

śmieci, demontaż i montaż ławki, przesta-

wienie słupa teletechnicznego, przeróbka 

istniejących schodów, remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznych oraz przebruko-

wanie nawierzchni z kostki betonowej na 

zjazdach.

Kostka z rozbiórki zostanie oczyszczona 

i zabezpieczona, a następnie wykorzystana 

na wskazany przez gminę cel. 

Zadanie realizuje wyłonione w postępo-

waniu przetargowym Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno-Usługowo-Handlowe „GAMEX”.

Przebudowa traktu niewątpliwie 

usprawni komunikację rowerową od cen-

trum Bolesławia w kierunku Olkusza, ale 

także Klucz i - dzięki obwodnicy - Bukowna. 

Należy zaznaczyć, że Starostwo Powia-

towe w Olkuszu pozyskało na ten cel dofi-

nansowanie za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Nad Białą Przemszą.  

 Nowy ciąg pieszo  

 - rowerowy w Bolesławiu 
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 Obwodnicą do Bukowna 

Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogo-

wy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejo-

nie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) 

na terenie Gminy Bolesław. To „obwodnica” Bolesławia, na którą Wójt 

Gminy Bolesław pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości ponad 7 500 000 zł, co stanowi koszty budo-

wy wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim.

Inwestycja zlokalizowana została na działkach będących wła-

snością powiatu oraz ZGH „Bolesław” w Bukownie. Należy zazna-

czyć, że - w celu zmniejszenia kosztów inwestycji, na pisemną prośbę 

władz gminy - Właściciel, Rada Nadzorcza oraz Zarząd spółki ZGH 

„Bolesław” S.A. podjęli decyzje w sprawie nieodpłatnego przekaza-

nia działek pod budowę wyżej opisywanej drogi.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę nowej 

jezdni długości blisko 1,9 km, budowę skrzyżowania zwykłego z ul. 

Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu 

z ul. Kolejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, 

przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz 

zjazdów publicznych.  

Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu przetargowym zło-

żyła firma TRANZIT Sp. z o.o., która zrealizowała umowę w umow-

nym czasie. 

Nowa droga wybudowana poza terenem zabudowanym ma 

na celu przede wszystkim odciążenie centrum Bolesławia oraz tzw. 

„Ćmielówki” z ruchu samochodów ciężarowych, a w części również 

osobowych. Obecnie trwa procedowanie przez Zarząd Drogowy 

zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Obwodnica Bolesławia 

to też sposób na skomunikowanie uprzemysłowionej części gminy 

z drogą krajową 94 i otwarcie nowych terenów dla rozwoju gospodar-

czego gminy i powiatu. 

18 listopada b.r. - po przeprowadzeniu przeglądów technicznych 

i uzyskaniu stosownych pozwoleń - ruch na obwodnicy został  uru-

chomiony. To jednak nie koniec inwestycji w tym miejscu.

- Kolejnym krokiem, związanym z tym ciągiem drogowym, jest 

projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż obwod-

nicy. Jeżeli w przyszłości pojawi się możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację takiego przedsięwzię-

cia, będę o nie wnioskował. Dałoby to możliwość wybudowania po-

żądanej przez mieszkańców oraz  pasjonatów pieszych i rowerowych 

wycieczek, trasy pieszo-rowerowej, dzięki której mogliby nie tylko 

czynnie spędzać czas, ale i odkrywać mniej znane, a bardzo urokliwe 

zakątki Bolesławia – mówi wójt gminy. 

Czekamy zatem na dalsze inwestycje na tym terenie.

W codziennym życiu rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, 
że otrzymujemy znacznie więcej, 

niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność życie staje się bogate.

Dietrich Bonhoeffer

Wyrazy wdzięczności i uznania za bardzo dobrą współpracę, 
bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość

WŁAŚCICIELOM FIRMY "TRANZIT"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

składają
Ewa Dychtoń                                                                             Krzysztof Dudziński
Przewodnicząca Rady Gminy                                                 Wójt Gminy Bolesław

Dofinansowano z Rządowego programu Inwestycji Lokalnych
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W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.

, 

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504
 www.stomatologia-bukowno.pl 
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14 października 2022 roku w bolesławskim dworze gościli-

śmy panią Małgorzatę Szkop z rękodziełem artystycznym, 

z którym świetnie komponowała się poezja znanej, nie tyl-

ko w naszych stronach, poetki Barbary Pomiernej.

Pani Basia jest laureatką i zdobywczynią nagród wielu konkursów 

poetyckich, także tych organizowanych przez Centrum Kultury w 

Bolesławiu. Ubogaciła swym talentem wszystko to, co prezentowała 

pani Małgosia.

Małgorzata Szkop kocha folklor. Pielęgnuje tradycje. Jej nauczyciel-

ką była własna mama. Teraz Małgosia chętni dzieli się swoją wie-

dzą, prezentując prace w centrach kultury, bibliotekach i galeriach 

rękodzieła. W jej żyłach płynie góralska krew. Pani Małgosia tańczy 

w zespole ludowym „Bukowiacy”. Kocha piękne ludowe stroje, jest 

miłośniczką wyrobów z Cepelii. Swoją wystawą wskrzesza dawną 

tradycję robienia serwet o skomplikowanych wzorach na, na pozór 

tylko zwykłych, drutach. Serwety wkomponowuje w łapacze snów, 

doszywając delikatne piórka i koraliki, które stają się ozdobą mło-

dzieżowych pokoików. Robi także na metalowych obręczach rozety, 

które na ścianie prezentują się jak piękny obraz. Pani Małgosia po-

trafi wykonywać na zamówienie chusty i szale o skomplikowanych 

wzorach, gdzie każde oczko trzeba liczyć, dlatego prace te powstają 

w ciszy i skupieniu.

Warto dodać, że wystawa ta mogła odbyć się dzięki zaprzyjaźnio-

nym z naszym Centrum Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bukownie. 

Serdeczna i miła współpraca między ośrodkami jest dobrą tradycją 

,dzięki której odkrywamy i prezentujemy ciągle nowe talenty.

  

 Iwona Skupińska

Koronkowa robota
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19 października 2022  odbyła się 

wycieczka klas: szóstej i ósmej 

z Zespołu Przedszkolno – Szkol-

nego do Katowic, do Muzeum Śląskiego 

i NOSPR-u.

Już po raz trzeci  gościliśmy w Muzeum 

Śląskim, by obejrzeć przygotowane tam 

wystawy i w siedzibie Narodowej Orkiestry 

Polskiego Radia w Katowicach na koncercie 

edukacyjnym.

W miejscu po byłej kopalni „Katowice” utwo-

rzono strefę Kultury właśnie z tymi obiekta-

mi, które łączą tradycję z nowoczesnością.

Muzeum Śląskie prezentuje wystawy stałe 

i czasowe. W tym roku mieliśmy również 

okazję oglądać Galerię Sztuki Polskiej 

1800 – 1945. Malarstwo tu eksponowane 

to nasze dziedzictwo narodowe obejmu-

jące ważne kierunki sztuki polskiej, m.in. 

malarstwo portretowe, pejzażowe, reali-

styczne, historyczne, symboliczne czy 

międzywojenne. Prezentowane dzieła 

sztuki były autorstwa takich malarzy jak: 

Józef Chełmoński, Jan Matejko, Stanisław 

Wyspiański, Aleksander Gierymski, Jacek 

Malczewski, Władysław Podkowiński czy 

Olga Boznańska.

Następnym punktem zwiedzania była Gale-

ria Śląskiej Sztuki Sakralnej, gdzie mieliśmy 

okazję podziwiać rzeźby, malarstwo i rze-

miosło artystyczne z okresu gotyku i nowo-

żytności.

Ekspozycją wartą uwagi i bardzo podoba-

jącą się naszym uczniom, była wystawa 

Światło Historii. Górny Śląsk na przestrzeni 

dziejów. Tu mogliśmy przenieść się w cza-

sie do najodleglejszych lat aż do roku 1989, 

wczuć się w codzienne życie mieszkańców 

i interaktywnie odkrywać ciekawostki tere-

nów Górnego Śląska.

Dopełnieniem obcowania ze sztuką był 

udział w Symfonicznym Koncercie Eduka-

cyjnym Szymanowski portret 140/85 w sie-

dzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, w sali koncertowej o nie-

zwykłej akustyce i nowoczesnym wystroju.

Koncert zorganizowano w celu upamiętnie-

nia 140. rocznicy urodzin oraz 85. rocznicy 

śmierci Karola Szymanowskiego, jednego 

z ważniejszych - jak zaznaczyła prowadzą-

ca – kompozytorów po Fryderyku Chopinie.

W tegorocznym koncercie mogliśmy wysłu-

chać Uwertury koncertowej E – dur op.12, 

„Źródło Aretuzy” z cyklu „Mity” op. 30 nr 1, 

II Koncertu skrzypcowego op. 61 w wykona-

niu orkiestry pod batutą Alexandra Huma-

li oraz solistów: Roksany Kwaśnikowskiej 

(skrzypce), Sławomiry Wilga (skrzypce) oraz 

Izabeli Wilga (fortepian).

No cóż, dziś nasze oko i ucho ucieszyło się 

najbardziej, a doznania na długo zapadną 

w pamięci… 

 E. Kulig

 Zespół Przedszkolno-Szkolny  

 w Podlipiu

 Uczniowskie spotkania z kulturą i sztuką 
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„Euroweek – Szkoła Liderów” to 

program prowadzony przez 

Fundację Euroweek, w ramach 

którego uczniowie z całej Polski mogą spę-

dzić kilka dni na „nauce przez zabawę”. 

Zajęcia w języku angielskim odbywają się 

w różnych miejscach w Kotlinie Kłodzkiej, 

a prowadzą je wolontariusze pochodzący 

z całego świata. Nasza szkoła kolejny już 

raz brała udział w tym programie. 

17 października 2022 roku 82 uczniów 

z klas trzecich i ósmych wraz z nauczyciela-

mi wyjechało do Willi Jarzębina w uzdrowi-

skowej miejscowości Duszniki-Zdrój. Jesz-

cze tego dnia odbyło się pierwsze spotkanie 

z wolontariuszami. To Nico, Leyla, Eka i Che-

ri prowadzili zajęcia, na których nie było cza-

su na nudę. Liczne rozmowy, zadania, tańce 

czy karaoke pomagały w nauce swobodnego 

posługiwania się językiem angielskim, a pra-

ca w grupach pozwalała na lepszy kontakt 

z rówieśnikami. Młodzież z naszej szkoły 

nie tylko lepiej poznawała się nawzajem, ale 

miała również możliwość nawiązania znajo-

mości z nowymi osobami z innej szkoły, któ-

re też przyjechały na zajęcia Euroweek. Naj-

ważniejszy podczas wszystkich tych zajęć 

był jednak uśmiech, który nie znikał ani na 

chwilę z twarzy uczniów podczas przedsta-

wiania tańców z różnych dekad, projekto-

wania nowych mediów społecznościowych, 

śpiewania, tańczenia czy przygotowywania 

informacji o państwach z różnych stron 

świata. Pomagał on im w niezwykle ser-

decznej i miłej atmosferze przyswajać nowe 

wiadomości, a przy tym dobrze się bawić. 

W przerwach między zajęciami uczniowie 

spacerowali po okolicy. Odwiedzili Park 

Zdrojowy w Dusznikach-Zdroju, którego 

atrakcją jest ogród fenologiczny podzielo-

ny na cztery „pory roku” ze względu na czas 

kwitnienia roślin. Spacerowali także aleją 

Dusznickich Orląt, gdzie można zobaczyć 

tablicę upamiętniającą dusznickie „Orlęta” – 

sieroty wojenne, którymi w latach 1945-1949 

opiekowało się zgromadzenie zakonne Bra-

cia Szkolni, prowadząc w Dusznikach-Zdro-

ju szkołę i Dom Dziecka „Orlęta”. Uczestni-

cy programu zwiedzili ponadto Muzeum 

Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Jest 

to młyn papierniczy z 1562 roku, w którym 

do tej pory wyrabia się papier. Przewodnik, 

który oprowadzał po tym zabytku, w cieka-

wy sposób opowiedział historię produkcji 

papieru nie tylko w dusznickim młynie, ale 

także na świecie. Pokazał też, jak spraw-

dzić prawdziwość banknotów, używając 

specjalnego mikroskopu, po czym uczniowie 

mogli zrobić to sami. Również wieczorami 

młodzież spędzała czas razem, często pod-

czas organizowanych dyskotek czy po pro-

stu na rozmowach.

Po pięciu dniach uczniowie musieli ze 

smutkiem zakończyć przygodę, jaką był wy-

jazd na Euroweek. Spędzili tam aktywnie 

wspaniałe chwile, dobrze się bawili, a przede 

wszystkim doskonalili swoje umiejętności 

językowe. Każde takie doświadczenie jest 

ważne dla nich, dlatego z pewnością nie był 

to ostatni wyjazd na Euroweek. 

 Zuzanna Lubaszka, uczennica klasy 8A

 Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

 Staszica w Bolesławiu

EUROWEEK 2022 - CZYLI PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BOLESŁAWIU
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W dniu 18 listopada 2022 r. ob-

chodziliśmy w naszej Gmi-

nie uroczystość Jubileuszu 

50–lecia  pożycia małżeńskiego. 

Jubilaci obchodzący „Złote Gody” zostali 

uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej „Medalami Róży”.  W imie-

niu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. 

Każda rocznica ślubu to uroczystość peł-

na wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to 

rocznica pięćdziesiąta, to nabiera ona szcze-

gólnego znaczenia. Dostojni Jubilaci, zawie-

rając 50 lat temu związek małżeński, z ufno-

ścią przyrzekali sobie dzielić razem dobre  

i złe chwile. Nie byłoby możliwe wytrwa-

nie w złożonym przyrzeczeniu bez uczucia 

miłości. Życie bez miłości jest jak ogród bez 

słońca, w którym umierają kwiaty. Miłość to 

blask słońca, dar losu i piękno chwili. Świa-

domość kochania i bycia kochanym wnosi 

do życia ciepło i obfitość, których nic innego 

nie potrafi zapewnić. 

Życzymy naszym Jubilatom przeżycia 

kolejnych dni, miesięcy, lat w pełni szczę-

ścia, zdrowia i tak pojętej miłości.

W 2022 roku Jubileusz „Złotych Godów” 

obchodzili:

Helena i Zbigniew Bartkiewiczowie

Helena i Edward Chorzępowie

Halina i Stanisław Dreksowie

Jadwiga i Edward Januszkowie

Danuta  i Zbigniew Kluczewscy

Kazimiera i Świętosław Kocjanowie

Barbara i Janusz Kubańscy

Maria i Witold Kubiczkowie

Łucja i Jerzy Kulawikowie

Elżbieta i Ryszard Kuligowie

Maria i Jerzy Lekki

Janina i Florian Leśniakowie

Stanisława i Adam Liszkowie

Łucja i Benedykt Łaskawcowie

Teresa i Janusz Łaskawcowie

Bożenna i Krzysztof Łaskawcowie

Barbara i Janusz Małeccy

Krystyna i Wiesław Molędowie

Mieczysława i Zbigniew Nowakowie

Lidia i Jan Rudawscy

Barbara i Marek Susmarscy

Grażyna i Zdzisław Tomczykowie

Elżbieta i Władysław Wilkowie

Władysława i Marian Ziębowie

 Elżbieta Kubańska 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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REKLAM
A GABINET 

PODOLOGICZNY 

SPECJALISTYCZNA 

tel. 731 128 977

 

 

Pisane na paragonie

Listopad to czas refleksji, takich na granicy dwóch świa-

tów: Świata Życia i Świata Śmierci. Namacalnymi, wpi-

sanymi w materię, wspomnieniami są zarówno pomni-

ki, jak i nagrobki. Listopad to czas odwiedzania cmentarzy na 

Wszystkich Świętych i składania biało-czerwonych wiązanek 

przy pomnikach bohaterów z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości. To czas wspomnień ludzi, którzy oddali swe życie 

za coś, za kogoś, ale i tych, którzy przeżyli je dobrze bądź źle. 

Na dobre wspomnienia pracuje się za życia. A męczennicy, bo-

haterowie to nie tylko Ci, który przelewali krew za Ojczyznę, ale 

i Ci, którzy dobrze wychowali dzieci i wnuki. To także Ci, którzy 

robili coś nie tylko dla czegoś, ale pomimo czegoś. Tacy biali mę-

czennicy, którzy potrafili walczyć z trudnościami codzienności 

i walki te wygrywali.

Dobrze by było, aby odwiedzając cmentarz pomedytować nad 

grobami tych, których nazwiska były kiedyś głośne i sławne 

w wielu kręgach społeczeństwa, a oni sami z przyjemnością od-

bierali hołdy chwały. Zastanówmy się, czy i my nie szukamy zbyt-

nio poklasku lub uznania u innych? Niech każdy z nas odpowie 

sobie na pytanie, które z naszych  działań i na ile motywowane 

jest opinią otaczających nas ludzi? 

Cykl powstawania miesięcznika jest podobny do cyklu życia 

i śmierci.

W chwili kiedy piszę te słowa jest połowa listopada. Kiedy będzie-

cie je czytać będę w zupełnie innym miejscu niż redakcja.

Tak samo wygląda nasze życie tu, na ziemi. Robimy coś, a to docie-

ra do innych dopiero wtedy, gdy jesteśmy w tym innym wymiarze.

Gazeta trafi do Ciebie, Czytelniku, tuż przed mikołajkami. Niech 

powyższe słowa skłonią do refleksji, czy tak naprawdę nie war-

to być prezentem dla drugiego człowieka. Takim z serca, nie na 

pokaz.

Podobno pod koniec życia będziemy sądzeni jedynie z miłości - to 

znaczy z naszego konkretnego wysiłku. Miłości nie takiej wprost 

z romansu, ale konkretnej miłości, która nie tyle jest odczuciem, 

co działaniem z tego odczuwania wynikającym.

I takiej miłości, która jest silniejsza niż śmierć, Wam i sobie życzę.

 Beata Bazan-Bagrowska
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Rozpoczęła się realizacja zadania 

pn. „Modernizacja boiska wie-

lofunkcyjnego i budowa trybun 

sportowych w miejscowości Laski, Gmi-

na Bolesław”, na które gmina Bolesław 

pozyskała dofinansowanie z budżetu 

Województwa Małopolskiego w ramach 

projektu pn. „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa – MIRS”.  

Inwestycja składa się z dwóch części: 

pierwsza polega na wybudowaniu przy 

boisku sportowym jednej trzyrzędowej 

trybuny z siedziskami plastikowymi  

(z liczbą miejsc siedzących – 102) oraz 

wykonaniu nawierzchni utwardzonej 

przy trybunie;

druga polega na wykonaniu nawierzchni 

poliuretanowej na płycie boiska wielo-

funkcyjnego do gry w koszykówkę  

i siatkówkę. 

Zakończenie prac zaplanowano na począ-

tek grudnia 2022 roku. 

 Piłkarski turniej rozstrzygnięty 

Turniej piłki nożnej o Puchar Przechodni Stowarzyszenia Dam 

i Kawalerów  Orderu św. Stanisława pod honorowym patro-

natem Wójta Gminy Bolesław odbył się 25 października 2022 

r. w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Bolesławiu. To już druga 

edycja turnieju, w którym brały udział  drużyny ze szkół podstawo-

wych z terenu gminy Bolesław. Głównym celem turnieju było propa-

gowanie zdrowego stylu życia, umożliwienie rywalizacji sportowej 

drużyn piłkarskich oraz integracja środowisk  uczniowskich.

Po zaciętej walce zwycięzcami turnieju została drużyna Szkoły Pod-

stawowej im. St. Staszica w Bolesławiu, II miejsce zajęła drużyna 

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu, III miejsce zajęła dru-

żyna Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.  

Organizatorami imprezy, oprócz Komandorii Zagłębiowskiej, był Sa-

morządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu i Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, który ufundował uczest-

 NOWY SPRZĘT  
w Centrum Medycznym Bolmed Spółka z o.o. 

Dzięki życzliwości i hojności ArcelorMi�al Poland 

kupiliśmy Laser OptoYAG M, który umożliwia 

wykonywanie w dziedzinie okulistyki szybko, 

bezpiecznie i precyzyjnie irydotomii i kapsulotomii.

Kapsulotomia wykonywana jest w celu usunięcia objawów 

tak zwanej zaćmy wtórej. Zabieg wykonuje się za pomocą 

lasera u pacjentów, u których po operacji zaćmy z wszcze-

pieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej doszło do 

zmętnienia torebki tylnej. Operacyjne usunięcie zaćmy 

wtórnej przez lekarza okulistę jest najczęściej spotykaną 

metodą leczenia tego rodzaju przypadłości.

Zaćma wtórna objawia się zamgleniem i zmętnieniem tyl-

nej torebki oka. Występuje jako późne powikłanie u części 

pacjentów poddanych wcześniej zabiegowi usunięcia zaćmy 

oraz wszczepieniu sztucznej soczewki.

Celem irydotomii laserowej jest wytworzenie otworu w ob-

wodowej części tęczówki, co umożliwia przepływ cieczy wod-

Nowe trybuny i boisko w Laskach

nikom turnieju energetyczny poczęstunek. 

Nagrody wręczone podczas obchodów Narodowego Święta Niepod-

ległości zostały ufundowane przez Komandorię Zagłębiowską i Wój-

ta Gminy Bolesław.  

 Janina Borowiec - Dyrektor SZOiW w Bolesławiu

Zwycięska drużyna turnieju z pucharem przechodnim Komandorii  
Zagłębiowskiej

nistej z tylnej do przedniej komory oka. 

Przed zabiegiem podaje się krople obniża-

jące ciśnienie wewnątrzgałkowe i krople 

zwężające źrenicę – pilokarpinę. Oko zosta-

je znieczulone przy pomocy kropli, następ-

nie zakłada się specjalną soczewkę kontak-

tową. Niektóre impakty mogą być bolesne. 

Irydotomię laserową stosuje się między 

innymi w przypadkach jaskry zamykają-

cego się kąta bądź też w oczach po ataku 

jaskry oraz jako irydotomię profilaktyczną 

w oku towarzyszącym. Po zabiegu podaje 

się do worka spojówkowego krople ste-

roidowe oraz kontroluje się ciśnienie we-

wnątrzgałkowe. 

 

DZIĘKUJEMY
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Remont kotłowni w remizie OSP  
w Krzykawie zakończony

28 października 2022 r. zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Mo-

dernizacja kotłowni w budynku remizy OSP w Krzykawie” w ramach programu 

pn. „Małopolskie Remizy 2022” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Główny zakres prac obejmował montaż nowego kotła gazowego o mocy 90 kW wraz z prze-

budową instalacji gazowej, przewodu kominowego oraz inne roboty towarzyszące. Koniecz-

na była również wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu kotłowni na przeciwpożarowe.

Gmina Bolesław w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości

41 500 zł. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 83 016 zł.

 Kuchnia w bolesławskiej  
 strażnicy – po modernizacji 

Remont kuchni w remizie OSP w Bolesławiu dobiegł końca. Przypomnijmy, że obejmo-

wał on w szczególności usunięcie murowanych blatów roboczych, usunięcie istnieją-

cych i ułożenie nowych płytek ściennych, malowanie ścian ponad płytkami i sufitu, 

wykonanie posadzki żywicznej, wymianę drzwi wewnętrznych, skorygowanie istniejących 

przyłączy wody do projektowanego układu funkcjonalnego, wykonanie nowych gniazd elek-

trycznych i przyłącza do oświetlenia podsza�owego, podpięcie urządzeń będących w posia-

daniu inwestora oraz montaż zabudowy kuchennej. 

Fundusze  na „Strażacką kuchnię XXI wieku” pochodzą z budżetu gminy oraz pozyskanych 

za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.

fot. Elżbieta Kalecińska

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że Gmina 

Bolesław przystąpiła do programu dystrybucji węgla. Zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami uprawnieni mogą nabyć 1,5 tony do końca 

2022 roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku, po cenie nie wyż-

szej niż 2000,00 zł bru�o za tonę (cena nie zawiera kosztu transportu 

ze składu do miejsca wskazanego przez mieszkańca).

Zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą już składać wnioski  

o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych (na 

okres do 31 grudnia 2022 r.). Wzór wniosku dostępny jest w Urzę-

dzie Gminy Bolesław oraz na stronie gminy Bolesław, pod linkiem:  

https://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/urzad-gminy/

mozliwosc-zakupu-wegla-na-preferencyjnych-warunkach.

Aktualnie podejmowany jest szereg działań mających na celu 

nawiązanie współpracy ze składami węgla, których udział jest nie-

zbędny do realizacji przedsięwzięcia - dystrybucji węgla. 

 Referat ochrony środowiska, 

 rolnictwa, geodezji i gospodarki gruntami

 w Urzędzie Gminy Bolesław

Informacja  o możliwości zakupu węgla  
na preferencyjnych warunkach
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WIECZÓR 
Z DANKĄ BRAUN

W czwartek 10 listopada o godzinie 17.00 w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu 

odbył się wieczór autorski z Danką Braun, a właści-

wie z Reginą Szajowską. Autorka pochodzi z Żurady, a mieszka 

z mężem w Krakowie. Ma dwóch dorosłych synów. Pracowała w 

hucie, urzędzie skarbowym, sklepach, solarium, a obecnie współ-

prowadzi biuro rachunkowe. W wolnym czasie gotuje, rozwiązuje 

krzyżówki, ogląda seriale i czyta książki. Autorka zaczęła przygo-

dę z pisaniem 10 lat temu, w wyniku bezsenności. Nie przepadała 

za swoim imieniem, wymyśliła więc literacki pseudonim Danka 

Braun, pochodzący od nazwiska pisarza Dana Browna. Ukończyła 

Wydział Prawa i Administracji na UJ w Krakowie.

Książki autorki ukazują się przede wszystkim nakładem wy-
dawnictwa Prozami, a stworzyła ich 18. To głównie literatura kobieca 
z wątkiem kryminalnym, powieści o miłości, zdradzie, dojrzewaniu 
i codziennych zmaganiach z rzeczywistością. Najbardziej znanym 
dziełem pisarki jest saga Miłość, namiętność i pożądanie o rodzi-
nie Orłowskich, z takimi hitami jak debiutancka Historia pewnego 
związku, Nie zabijaj mnie kochanie, Historia pewnego narzeczeń-
stwa. Inne książki Danki Braun  to m.in. Morderstwo przy drodze 
krajowej 94, Nie chodź po lesie nocą, Brat mojego męża, Oczy Adrian-
ny i ostania najnowsza jej powieść - Trzecie oko wiedzmy. We wszyst-
kich książkach przewijają się wątki o rodzinnych stronach - Żura-
dzie czy Olkuszu.

Autorka zdradza, że dąży do tego, aby jej bohaterowie wzbudza-
li dużo emocji. „Żaden mój bohater nie jest idealny, bo nie ma ludzi 
idealnych. Robert Orłowski ciągle zdradza swoją żonę. Od jednej  
z czytelniczek dostałam list, żeby wreszcie się ustatkował” - śmieje 
się pisarka. „Bo nawet mimo wielu wad moi bohaterowie wzbudzają 
sympatię” - dodaje. 

W spotkaniu z autorką poczytnych powieści brały udział człon-
kinie Akademii Aktywnego Seniora z Centrum Kultury im. M. Pło-
nowskiej w Bolesławiu oraz nasze drogie czytelniczki. Popołudnie 
minęło w przyjemnej atmosferze, a ciekawym opowieściom pisarki 
nie było końca. 
Bardzo gorąco pragniemy podziękować Dance Braun za inspirujący 
wieczór autorski. 

Renata Wiśniewska
GBP im. Waśniewskich w Bolesławiu


