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Polacy pokazali wielkie serca, 
ale jedno z nich zostało rozprute nożem…

Gdańsk jest  bardzo ważnym miejscem na mapie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Od 2019 roku stanie się miejscem szczególnym w historii WOŚP…

Podczas 27 Finału Polacy po raz kolejny pokazali wielkie serca, choć jedno z nich zostało rozprute 

nożem… Prezydent Gdańska  Paweł Adamowicz został zaatakowany na finale WOŚP w chwili 

„Światełka do nieba”.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Adamowicza. Niewyobrażalna tragedia, 

dramat, ból i smutek, przygnębienie i szok. 

*
To nie jest wina Orkiestry. To wina niedobrych ludzi.    

BBB

Paweł Adamowicz

(1965-2019)

Pomaganie jest dziecinnie proste

13 
stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał Wielkiej  

Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab nr 3287 mieścił się w bolesławskim dworze –

siedzibie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 

w Bolesławiu. Szef Sztabu Piotr Szlęzak czuwał nad 30 wolonta-

riuszami oraz całością imprezy, która wpisała się  w kalendarium 

gminy Bolesław.

Finał WOŚP to przede wszystkim zbiórka publiczna, ale także 

wielkie widowisko. Jego celem był zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dzieciom 

pomagały… dzieci. Występ przedszkolaków z Przedszkola w Bo-

lesławiu na długo pozostanie w pamięci zebranych. Popołudnie 

uatrakcyjnił także program artystyczny w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz występ uczniów z Zespo-

łu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu i  Krzykawie. Zebrani byli 

pod wrażeniem tanecznego występu formacji z Agencji La Cultura 

oraz zespołów Centrum Kultury w Bolesławiu: „kropka.pl”, „Psot-

ki”. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także au-

kcje charytatywne. Licytowano gadżety Fundacji WOŚP, ręko-

dzieło i inne ciekawe przedmioty. Gwiazdą wieczoru był Elvis Live.

Jak co roku  kulminacyjnym punktem Finału było „Światełko do 

nieba”. Jest to piękne zwieńczenie akcji, choć aukcje WOŚP trwają 

jeszcze do późnych godzin wieczornych. Każdy gest, nawet naj-

drobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

DZIĘKUJEMY, że byliście z nami! Wspólnymi siłami zebraliśmy 

kwotę 34.189,89 zł.   

BBB

PS. A Ty, Drogi Czytelniku  kiedy ostatnio komuś pomogłeś?
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Zadbaj o środowisko i nasze zdrowie 
wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!

Dla przypomnienia:  Istotne postanowienia uchwały antysmogowej 
dla Małopolski.
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-

wództwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw

1. Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanie-
czyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego 

kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emi-

sji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie 

ekoprojektu:

 Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą 

kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, 

będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające 

wymagania ekoprojektu.

 Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego 

ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elek-

trycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych 

nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezy-

gnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą 

zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający 

wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

2. Wyznaczenie okresów przejściowych dla obecnie użytkowanych 
kotłów na węgiel i drewno

 Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub 

drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy 

mają więc kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możli-

wość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych programów 

dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFO-

ŚiGW w Krakowie. W przyszłości – po zakończeniu programów 

dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we 

własnym zakresie.

 Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż 

podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 

4 według normy PN-EN 303-5:2012. Czas na wymianę jest więc 

dłuższy niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest 

zazwyczaj na 8-10 lat.

 Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-

5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą 

być użytkowane do końca swojej żywotności.

3. Wprowadzenie wymagań dla jakości stosowanych paliw, aby 
wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

 Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stoso-

wania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady 

węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera 

duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących 

o dużej emisji przy jego spalaniu.

 Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy 

o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spale-

niem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co 

najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie 

wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo 

„niesezonowane”.

4. Wprowadzenie obowiązku wymiany lub doposażenia kominków 
w urządzenia redukujące emisję

 Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. 

ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) mu-

szą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji 

instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wy-

miany na nowy.

Szkodliwa emisja zanieczyszczeń do środowiska

Kocioł węglowy tzw. ”kopciuch” 

Przykładowy nowoczesny niskoemisyjny  

kocioł na paliwa stałe
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 Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków speł-

niających wymagania ekoprojektu lub kominków, których spraw-

ność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące 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.

5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

 Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie 

ogranicza handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, 

gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania 

przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny 

powstać na poziomie krajowym.

 Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona 

przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnio-

nych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych 

przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, 

instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które po-

twierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. 

Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domnie-

manie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku 

naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany man-

datem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.   

Gmina Bolesław realizuje w partnerstwie Projekt Pn: ”Wymiana przestarzałych kotłów węglowych  
na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4 priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, 

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – 

SPR.

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszanie emisji 

zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania 

mieszkań, co realizowane jest poprzez wymianę niskosprawnych  kotłów 

zasilanych paliwem stałym na kotły węglowe o wysokich parametrach 

ekologicznych.  

Projekt jest skierowany do indywidualnych  gospodarstw na terenie 

Gminy Bolesław.

W projekcie liderem jest Gmina Klucze w partnerstwie dwóch Gmin: 

Bukowno oraz Bolesław.

Wartość projektu dla wszystkich gmin partnerskich wynosi: 

2.375.617,64 zł.

Kwota dofinansowania dla wszystkich gmin partnerskich wynosi: 

2.339.984,04 zł, w tym dofinansowanie przypadające na Gminę Bole-

sław: 497.187,20zł 

Okres realizacji projektu: 03.07.2017 r. – 30.06.2020 r.

Wskaźnik produktu: liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 278 szt. 

(w tym: 64 szt. z terenu gminy Bolesław)

Dotacje przyznawane są mieszkańcom na podstawie Uchwały nr 

XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27.12.2017 r. w spra-

wie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, 

opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych 

w ramach Projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologicz-

ne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bo-

lesław” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, zmienionej Uchwałą nr 

XXXVIII/383/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22.02.2018 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą WARTOŚĆ  DOTACJI  w przypadku 

zakupu nowego źródła ciepła – może wynieść nie więcej niż 8000 zło-

tych (brutto) i uzależniona jest od projektowanej mocy źródła ciepła w  

rozbiciu:

a. 550 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w audycie energetycznym 

b. 500 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW 

mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym

c. 450 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW 

mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym 

d. 400 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wy-

znaczonej w audycie energetycznym

Ponadto, mieszkaniec może mieć przyznaną DOTACJĘ na zakup, 

modernizację, montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości (jeżeli 

taka konieczność wynika  z audytu energetycznego) dla nieruchomości 

jednorodzinnej w wysokości do 400,00 zł brutto, nie więcej niż 80 zł 

brutto/1m2 ogrzewanej powierzchni.

Zapraszamy mieszkańców do składania ankiet i wniosków  

o dofinansowanie

Złożenie ankiety umożliwi przeprowadzenie nieodpłatnie audytu  ener-

getycznego budynku, które jest niezbędne do ubiegania się o dofinaso-

wanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Bolesław.
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Uwaga!
Zmiana terminów Konkursu  

na List organizowanego  

 
do 10 lutego 2019 roku!

 
22 lutego 2019 roku   

WALENTYNKI W CENTRUM KULTURY

„Czar operetki, urok musicalu”

15.02.2019 r. godz. 18.00 
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REKLAMA REKLAMA

Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku 

Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia  
pożycia małżeńskiego…

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczy-

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

którzy w 2019 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC / pokój nr 5 /  

do dnia 08 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosow-
nych dokumentów.  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta Kubańska

50
lat

R O C Z N I C A

L U B U
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I Gminna Wigilia
Było nastrojowo i plenerowo

Organizatorzy (Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury w Bolesła-

wiu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu) stanęli 

na wysokości zadania.

Było wspólne kolędowanie z Wójtem i poczęstunek wigilijny. W pa-

mięci zebranych pozostaną Jasełka Teatrzyku „Bez Kurtyny” oraz kon-

cert laureatów XIX Konkursu Kolęd.

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Choinka”.

Miłym akcentem dnia były Targi Bożonarodzeniowe.   
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Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu informuje, iż w związku z zaobserwowanym na ogromną skalę zjawiskiem 

wpływania wód opadowych, jak również wód drenażowych, do sieci kanalizacyjnej, zaplanowano przeprowadzenie kontroli przyłączy 

kanalizacyjnych zarządzanych przez nasze przedsiębiorstwo, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie bowiem z art. 9 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodo-

ciągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 

przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.”

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto 

nie stosuje się do zakazów o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, czyli zakazu między innymi wprowadzania ścieków bytowych i ścieków prze-

mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych 

i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 wprowadza ścieki do 

urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że wszystkie te działania służą poprawie jakości i ciągłości świadczonych usług oraz  zapobieganiu ewentual-

nym awariom. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Gminnym Zakładem Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu,  

ul. Górna 25. Tel. 32/6424-808.

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Zakładu Oczyszczania 

Ścieków z siedzibą w Małobądzu

mgr inż. Bartosz Dąbek

W związku z technologicznym brakiem możliwości przyjmowania ścieków dowożonych, informuję o wstrzymaniu zrzutu ścieków dowożonych 

wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej Oczyszczalni Ścieków w Laskach. 

Decyzja taka powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie mają możliwość wywozu  ścieków bytowo-gospodarczych,  

a także ścieków przemysłowych z terenu Gminy Bolesław do okolicznych oczyszczalni, z którymi mają podpisane umowy w tym zakresie.

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Zakładu Oczyszczania 

Ścieków z siedzibą w Małobądzu

mgr inż. Bartosz Dąbek

Kolędowanie z Pozytywką
26 grudnia 2018 kolędowaliśmy z rozśpiewaną gromadą naszej „Pozytywki”. W programie były również diabelnie dobre, a zarazem sielsko-aniel-

skie jasełka „Jeden zero dla nieba” w wykonaniu grupy „Bez kurtyny”. Wszystko w bolesławskim Dworze-siedzibie Centrum Kultury.

KONTROLE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCHInformacja
Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu

Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w MałobądzuKOMUNIKAT
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Szanowni Państwo!
Informujemy, iż:

 Przewodnicząca Rady Gminy mgr Ewa Dychtoń pełni dyżur w Urzędzie  Gminy Bolesław, ul .Główna 58 (pokój nr 21) w każdy wtorek  

w godzinach od 12.00-14.00

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy mgr Bartłomiej Prychodko pełni dyżur w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 w każdy ponie-

działek w godzinach od 15.00 - 16.30, pokój nr 21, tel.: (32) 6424-501, (32) 6424-071, wew. 104

 Radni sołectwa Bolesław będą pełnić dyżur w każdy przedostatni piątek miesiąca w bolesławskim Dworze, ul. Główna 55, (pokój 102), 

w godzinach od 18.00 do 19.30.   

Szanowni mieszkańcy Krza i Małobądza
Po podjęciu decyzji o rezygnacji z funkcji Radnej i Sołtysa, pragnę 

gorąco podziękować za umożliwienie mi pełnienia roli Radnej 

przez trzy kadencje, a Sołtysa przez cztery.

Dziękuję również Radzie Sołeckiej Krza, pracownikom Urzędu 

Gminy na czele z p. Wójtem Krzysztofem  Dudzińskim oraz wszyst-

kim osobom, z którymi przyszło mi współpracować. 

Gratuluję p. Bartoszowi Prychodko wygranych wyborów na Rad-

nego Małobądza i Krza, a także p. Anecie Kraśniewskiej na Sołtysa 

Krza oraz nowej Radzie Sołeckiej. 

Życzę dużo sukcesów.   

Jadwiga Sienkiewicz

Dookoła Świata na dwóch kółkach, przez Gminę Bolesław!

Z 
początkiem Nowego 2019 Roku chcemy opowiedzieć naszym 

Czytelnikom niecodzienną historię. Mieszkaniec Gminy Bo-

lesław Zbigniew Dyrda z Krzykawki miał przyjemność gościć 

wraz z rodziną szczególnego gościa. Ten oryginalny przybysz to 

mieszkaniec Holandii, który postanowił mocą turystyki rowerowej 

zwiedzić cały świat... Poznali się przez Internet. Matthijs Kralt (19), 

znany na Youtubie jako vlogger rowerowy TravelingTice jest wart 

opisania. Zbigniew oglądał  jego filmy instruktażowe, dotyczące ro-

dzajów jazdy na rowerze i tego, co zabiera ze sobą podczas podróży. 

Będąc pod wrażeniem stylu życia Kralta zapragnął pokazać mu pięk-

no naszej Małej Ojczyzny i zaprosił do siebie.

Słynny rowerzysta przyjął zaproszenie. Przybył  do domu Roksany i Zbi-

gniewa Dyrdów.

I zaczęło się wspólne zwiedzanie naszej okolicy. Na zawsze pozostaną 

w jego pamięci takie miejsca jak: Pustynia Błędowska, Park Gródek w Ja-

worznie, Zamek w Mirowie, Bobolicach, Ogrodzieńcu, Góra Zborów, 

Dworek w Bolesławiu i Dworek w Krzykawce. Holender zaplanował na 

20 lat objechanie całego świata i bycie w każdym kraju. Zaczyna jeździć 

na wiosnę, jeździ do jesieni. W ramach treningu rozwozi  gazety rowe-

rem po Holandii.

- Mam dwie torby z przodu, jedną z tyłu i kolejny duży plecak na środ-

ku. Jedzenie ? Tak Zabieram ze sobą taki prowiant: paczki ryżu i orze-

chów. Przy rowerze musi się zmieścić  też zestaw gazowy, moja lustrzanka 

i oczywiście odzież. Kupiłem nawet urządzenie, które utrzymuje psa na 

odległość wysokim tonem. Czworonogi czasami biegają za mną, kiedy 

jeżdżę na rowerze, a to nie jest miłe.  - opowiadał Matthijs.

- Wielu podróżników podróżuje z miasta do miasta i nie widzi, co 

znajduje się między nimi. Myślę, że to wstyd. Na rowerze docieracie do 

miejsc, w których inaczej nie przyjdziecie. – twierdzi młody Holender.

„Rower to wolniejsze odkrywanie, głębsze poznawanie, wolność wybo-

ru, niezależność, samowystarczalność. Rower prowadzi cię do miejsc, 

o których nie wiedziało się, że istnieją, pomaga przeżyć chwile, o których 

nie myślało się, że mogą się wydarzyć. Nieplanowane, ulotne jak kurz 

nieprzebytych jeszcze dróg. Gdyby nie rower, umknęłyby niezauważone, 

przejechane, migawkowo dostrzeżone z okna pędzącego autobusu albo 

jeepa. Bo są takie chwile, obrazy i spotkania, które zdarzają się tylko 

gdzieś pomiędzy, a rower pozwala im zaistnieć.” (Piotr Strzeżysz  z książ-

ki „Campa w sakwach, czyli rowerem na Dach Świata”.)

Może to zachęta dla Ciebie, drogi Czytelniku, byś wsiadł na rower i po-

znał ciekawych ludzi po drodze i zobaczył  piękne miejsca-na początek 

w najbliższej okolicy. A kiedyś może i dalej… Może na końcu świata.   

Beata Bazan-Bagrowska
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V Orszak Trzech Króli

J
uż po raz piąty odbył się Orszak Trzech Króli z góralskim 

kolędowaniem i ogniskiem w Krzykawie–Małobądzu. Trady-

cyjnie już organizacją zajął się Proboszcz Parafii Polskokato-

lickiej pw. św. Barbary Ks. Tadeusz Budacz i Rada Parafialna, 

których w tym roku wsparli Sołtysi i Rady Sołeckie Krza, Małobądza, 

Krzykawki i Ujkowa Nowego oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Krzy-

kawki  i Małobądza - Krza.

Orszak jak co roku rozpoczął się przemarszem spod Dworku w Krzy-

kawce do świątyni w Krzykawie-Małobądzu. Dzięki udostępnieniu 

Dworku przez Dyrektor Centrum Kultury Barbarę Rzońcę, uczestnicy 

mogli rozpocząć kolorowy przemarsz, przybierając korony, chorągiewki, 

balony i inne przebrania. 

W pochodzie prócz parafian i mieszkańców okolicznych wiosek uczest-

niczyli radni gminy Bolesław na czele z przewodniczącą Rady Ewą 

Dychtoń oraz sekretarzem Tomaszem Kalembka, poseł Lidia Gądek, 

jak również proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Paw-

ła w Krzykawce Ks. Jan Światowiec; Małopolska Chorągiew Husarska 

i Podolski Regiment Odprzodowy oraz Bombardierzy z Krakowa- Kon-

federacja Artylerzystów; młodzież z Liceum Mundurowego z Olkusza 

oraz zaproszeni goście, a wśród nich warto wymienić Ikonopisarkę Ingę 

Marczyńską oraz prezes stowarzyszenia „Czyń Dobro Mimo Wszystko” 

- Kamilę Bogacką z Krosna. Przemarszowi towarzyszyło wspólne śpiewa-

nie kolęd, któremu przewodziła Kapela Góralska Howerna.

Podczas uroczystości w świątyni Trzej Królowie symbolicznie ofiarowali 

złoto, mirrę i kadzidło, a dary złożyli Królowie z Podolskiego Regimen-

tu Odprzodowego - Małopolskiej Chorągwi Husarskiej oraz Bombar-

dierzy z Krakowa – Konfederacja Artylerzystów. W rolę Trzech Króli 

wcielili się Robert Gil z Krzykawy, Robert Bartusik z Małobądza i Ra-

fał Królik z Ujkowa Nowego, a Świętą Rodzinę odegrali Anna, Marcin 

i Zosia Szczepanowscy. 

Honorowy patronat nad V Orszakiem objął Ordynariusz Diecezji Kra-

kowsko - Częstochowskiej Ks. Infułat Antoni Norman. Koncert „Ko-

lędowanie Małemu Bacy” wykonała kapela góralska „Howerna” pod 

kierownictwem Krzysztofa Tomasiaka.

Po wspólnym kolędowaniu odbyło się ognisko, nad którym czuwa-

li druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzykawy 

i Kuźniczki, a zaplecze gastronomiczne przygotowała Rada Parafialna 

z Kołami Gospodyń Wiejskich z Krzykawki i Małobądza-Krza oraz 

państwo Joanna i Stanisław Kosiorowscy z córką Julką i zięciem Kami-

lem Libuda. Oprawę muzyczną i zabawę pod gołym niebem zapewnił 

DJ Majki.   

Monika Sienkirwicz
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Jak to rozgryźć?

27 
grudnia w czytelni biblioteki miało miejsce pierw-

sze spotkanie promujące książkę pt.”Jak to roz-

gryźć? Wiewiórka Polka i jej syneczek Boluś, czyli 

zanim zachwyci Cię Wielki Świat - doceń Swoją 

Małą Ojczyznę” autorstwa Beaty Bazan-Bagrowskiej, z ilu-

stracjami Iwony Skupińskiej i fotografiami Izabeli Strzeleckiej 

-Rzońca. Książka dla dzieci zawiera wiele ciekawie przedstawio-

nych informacji o Gminie Bolesław. Głównymi postaciami są 

zwierzęta. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński gorąco 

poleca, pisząc we wstępie: „Niechaj treści przekazane w książce 

rozbudzą waszą wyobraźnię, poszerzą wiedzę, a może skłonią do 

zadumy. Zapewniam, że Czas spędzony nad lekturą nie zostanie 

zmarnowany...” W tym dniu świętowaliśmy także 10 urodziny 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław.

*
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, Zarząd Stowarzyszenia: 

Prezes - Izabela Strzelecka-Rzońca, Wiceprezesi – Monika Mucha-

-Labisko, Agnieszka Foryś, Skarbnik Magdalena Pichlak oraz Wójt 

Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Spotkanie umilił  koncertem 

chór „Kantare” działający przy Centrum Kultury w Bolesławiu. 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-

cji Gminy Bolesław powstało w styczniu 2008 roku.  Organizacja 

zrzesza nauczycieli, rodziców, przedstawicieli samorządu teryto-

rialnego i przedsiębiorców lokalnych z terenu gminy Bolesław. 

Głównym celem stowarzyszenia są działania na rzecz dzieci 

i młodzieży w szczególności wyrównanie szans edukacyjnych, 

podejmowanie inicjatyw na rzecz najmłodszych i tych nieco 

starszych też, mając na uwadze te z biedniejszych rodzin z róż-

nymi dysfunkcjami społecznymi, organizacja form pożyteczne-

go zagospodarowania czasu wolnego, działalność profilaktycz-

na, a także aktywizacja społeczności lokalnej.

- Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami samo-

rządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformal-

nymi, placówkami oświatowymi, sołectwami z terenu gminy 

Bolesław. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę. 

–mówi prezes Stowarzyszenia Izabela Strzelecka-Rzońca.

Zwieńczeniem uroczystości był tort orzechowy przygotowany 

z okazji jubileuszu Stowarzyszenia, które przyczyniło się do 

wydania książki. Książka powstała również dzięki wsparciu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Książka dostępna jest w Bolesławskiej Bibliotece i jej filiach.

Zachęcamy do lektury!  

Renata Strojna


