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Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet 
życzymy Wam, aby wszystkie plany, 

nawet te wydające się niemożliwe, udało się zrealizować, 
szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne, 

zdrowia, które pomoże w ich realizacji 
i przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.

 
Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom składają 

Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Dudziński oraz męska część 
lokalnej społeczności
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Do 10 marca 2020 roku będą trwać konsultacje spo-
łeczne w  zakresie opracowywanego projektu 
dokumentu pn. „Strategiczne Studium Loka-
lizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego”, który uwzględnia przebieg kory-
tarza kolejowego po terenie gminy Bolesław. 
Każdy zainteresowany może zgłaszać swoje 
uwagi do korytarzy nowych linii kolejo-
wych  planowanych w  ramach inwestycji 
CPK na formularzach dostępnych w urzę-
dzie gminy, u  sołtysów, radnych oraz na 
stronach internetowych naszej gminy: 
www.gminaboleslaw.pl lub Centralnego 
Portu Komunikacyjnego: www.konsulta-
cje.cpk.pl 
Formularze można wypełniać bezpośrednio 
na stronie internetowej: www.konsultacje.
cpk.pl, można je także przesłać tradycyjną 
pocztą do siedziby spółki (na adres Aleje Je-
rozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub zło-
żyć w  Urzędzie Gminy w  Bolesławiu, skąd 
zostaną przesłane do siedziby spółki CPK. 
Sposób wypełniania formularza znajduje 
się na stronie internetowej gminy: www.
gminaboleslaw.pl

Kilka informacji o CPK
Centralny Port Komunikacyjny to plano-
wany węzeł przesiadkowy między Warsza-
wą a Łodzią, który zintegruje transport lot-
niczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego 
projektu w odległości 37 km na zachód od 
Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów 
zostanie wybudowany Port Lotniczy Soli-
darność, który w ramach pierwszego etapu 
będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasaże-
rów rocznie. 
W skład CPK wejdą też inwestycje kolejo-
we: węzeł w  bezpośredniej bliskości portu 
lotniczego i  połączenia na terenie kraju, 
które umożliwią przejazd między Warszawą 
a największymi polskimi miastami w czasie 
nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK 
powstanie Airport City, w  skład którego 
wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, 
konferencyjne i biurowe. 
Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL) 
powstało w  ramach przygotowań spółki 
CPK do zaprojektowania i  budowy po-
nad 1.600 km nowych linii, wchodzących 
w  skład 12 szlaków kolejowych, z  których 
10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą 
one poszczególne regiony kraju z  CPK 
i  między sobą, likwidując wykluczenie 
transportowe w różnych regionach Polski. 

Dokument SSL nie obejmuje aspektów eko-
nomicznych poszczególnych przedsięwzięć, 
terminów ich realizacji ani nakładów. Szcze-
gółowe analizy w tym zakresie wykonywane 
będą w  ramach opracowań koncepcyjnych 
dla poszczególnych inwestycji.

Co dalej z gminą Bolesław?
17 lutego 2020 roku wpłynęła do Urzędu 
Gminy Bolesław informacja o rozpoczętych 
konsultacjach społecznych projektu doku-
mentu pn. „Strategiczne Studium Lokali-
zacyjne Inwestycji Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego”, uwzględniającego przebieg 
korytarzy tzw. szybkiej kolei. W  związku 
z  przebiegiem trzech wariantów linii kole-
jowych (zielonego, granatowego i  jasnonie-
bieskiego) przez niemal wszystkie miejsco-
wości gminy Bolesław, wójt gminy, Krzysztof 
Dudziński zorganizował spotkanie, podczas 
którego poinformował zebranych miesz-
kańców o projekcie CPK oraz braku zgody 
władz gminy na zaproponowane w projekcie 
rozwiązania. Podczas spotkania podkreślał, 
że zarówno rozwój kraju, jak i naszej gminy 
jest potrzebny, jednak nie może się on odby-
wać kosztem naszych mieszkańców. Zwrócił 
uwagę, że o wariantach przebiegu korytarzy 
kolejowych dowiedział się 17 lutego, czyli 
tydzień po ogłoszeniu terminu konsultacji 
społecznych. Wójt zachęcał zebranych do 
składania uwag na formularzach udostępnio-
nych przez stronę CPK dotyczących prze-
biegu linii. Zaznaczył wtedy, że z informacji 
uzyskanych od spółki CPK, przez Bolesław 
mają przebiegać linie dwutorowe, a najbliż-
szy postój przewidywany jest w Olkuszu, za-

tem w Bolesławiu nie będzie się zatrzymywał 
żaden pociąg. Wójt przekazał mieszkańcom, 
że wdrożył już liczne działania, które zmie-
rzać będą do wypracowania ze spółką CPK 
najkorzystniejszego dla gminy Bolesław roz-
wiązania, niekolidującego z zabudowaniami 
mieszkalnymi, gospodarczymi i  istniejącą 
infrastrukturą drogową. Potrzebne będzie 
przygotowanie stosownych opinii oraz ze-
branie merytorycznych materiałów, które 
pozwolą na rozwój bez niszczenia dotych-
czasowego dorobku. Wójt, mając na uwadze 
dobro, spokój i  bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, zamierzone 
działania wdraża w życie.
W momencie przygotowywania tego nume-
ru BP odbywają się spotkania w tej sprawie 
z mieszkańcami poszczególnych miejscowo-
ści. Do 10 marca trwają konsultacje społecz-
ne. Tylko od nas zależy ich powodzenie. 

Kolej dużych prędkości w naszej gminie? 
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
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Jaką inwestycję GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako 
inwestor realizuje na terenie gminy Bolesław budowę strategicz-
nego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji  
Pogórska Wola – Tworzeń odcinek III Braciejówka – Tworzeń. 
Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element ko-
rytarza gazowego Północ – Południe. Korytarz gazowy składa się z 
wielu gazociągów krajowych oraz z dwukierunkowych, międzysys-
temowych połączeń gazowych.
Trasa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km prze-

biegać będzie przez trzy województwa:
•	 województwo małopolskie w gminach: Skrzyszów, Tarnów, 

Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, 
Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzy-
ciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław.

•	 województwo świętokrzyskie w gminach: Opatowiec, Bejsce, 
Kazimierza Wielka, Skalbmierz.

•	 województwo śląskie w gminach: Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Budowa gazociągu została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:
•	 Odcinek I: Pogórska Wola – Pałecznica o długości ok. 78 km
•	 Odcinek II: Pałecznica – Braciejówka o długości ok. 56 km
•	 Odcinek III: Braciejówka – Tworzeń o długości ok. 34 km . 
Wykonawcą robót budowalnych na odcinku I i II jest firma Stal-
profil S.A., natomiast odcinek III buduje firma IDS-BUD S.A. 

Na terenie gminy Bolesław gazociąg będzie miał długość 8,1 km. 

Jak wygląda proces budowy gazociągu? – etapy realizacji prac
 Prace w terenie rozpoczyna się od protokolarnego opisu stanu 
nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa montażowego. W 
następnej kolejności prowadzone jest saperskie rozpoznanie trasy 
gazociągu, wycinka drzew i krzewów, wykonanie badań archeolo-
gicznych, zdjęcie warstwy humusu, rozmieszczenie rur wzdłuż pasa 
montażowego i wykonanie wykopu. Po zespawaniu odcinków ga-
zociągu, następuje jego ułożenie w wykopie i zasypanie. 
Po zakończeniu robót wykonuje się rekultywację gruntu zajętego 
na potrzeby realizacji inwestycji. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podle-
gać będzie próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i 
próbom specjalnym wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru 
Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi 
końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.
Na jakim etapie realizacji jest budowa gazociągu w gminie Bolesław?
Budowa gazociągu jest na początkowym etapie realizacji. Umo-
wa z wykonawcą robót budowalnych została zawarta pod koniec 
lipca 2019 roku. Do tej pory trwały prace związane z organizacją 
terenu budowy tj. wyznaczono geodezyjnie i oznakowano palikami 
pas montażowy, na którym będzie prowadzona budowa gazocią-
gu, wycięto również i wykarczowano drzewa i krzewy w tym pa-
sie. Wykonawca robót wykonał już prace polegające na usunięciu 
urodzajnej warstwy  gleby – humusu - w części pasa montażowego. 
W kolejnym etapie samochodami ciężarowymi będą rozwożone i 
układane wzdłuż pasa montażowego rury do budowy gazociągu. 

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego  
GAZ-SYSTEM na terenie gminy Bolesław
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Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddziały-
wania na środowisko naturalne, budowa gazociągu prowadzona 
będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych. 

Na terenie Gminy Klucze wykonawca robót budowlanych meto-
dami bezwykopowymi  przekroczy rozlewiska rzeki Biała i potoku 
Sztolnia Ponikowska, kanał Dąbrówka, drogi powiatowe i gminne 

oraz dwie linie energetyczne WN.
Planowane zakończenie realizacji inwestycji i oddanie do użytko-
wania wybudowanego gazociągu to listopad 2021 r.
Jaki jest cel budowy gazociągu?
Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z roz-
wojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym 
celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju 
oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu 
do Polski. Aktualnie trwa największy w historii Polski program roz-
budowy systemu gazociągów przesyłowych. W latach 2015-2025 
GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km gazociągów 
w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. 
Jakie są korzyści z inwestycji dla regionu? 
Inwestycje to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu ob-
szarach. Nowe gazociągi zwiększą przede wszystkim przepustowość 
systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł 
zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego za-
równo do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców 
przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zaintereso-
waniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci ga-
zowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania 
programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem 
jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Kiedy wypłacane będzie odszkodowanie?
Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu budowy 
gazociągu na podstawie decyzji administracyjnej wojewody ślą-
skiego określającej wysokość odszkodowania.
W momencie zakończenia prac na danej działce sporządzony zo-
stanie tzw. protokół końcowy, określający stan nieruchomości po 
przeprowadzeniu wszystkich robót. GAZ-SYSTEM, po zakończe-
niu budowy przekazuje właściwemu wojewodzie protokoły z opisu 
nieruchomości wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania od-
szkodowawczego. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na 
podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgro-
madzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. Operaty 
szacunkowe są  sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców 
majątkowych powoływanych przez wojewodę. Na zakończenie 
postępowania odszkodowawczego Wojewoda wyda decyzję okre-
ślającą wysokość odszkodowania. GAZ-SYSTEM będzie zobowią-
zany do zapłaty odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi 
wieczystemu nieruchomości w terminie 14 dni od dnia, w którym 
przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna. 
Odszkodowanie będzie obejmowało:
•	 rekompensatę za szkody fizyczne, tj. m.in. 

* utracone uprawy, brak możliwości prowadzenia upraw w pa-
sie zajętym przez wykonawcę robót, 

* obniżenie plonowania w kolejnych latach po zakończeniu 
inwestycji,

* zwrot części podatku od nieruchomości oraz zwrot utraco-
nych dopłat obszarowych i z tytułu prowadzenia programów 
rolno-środowiskowych, 

* w przypadku dzierżawy (gruntów ANR, gminnych lub Skar-
bu Państwa) – zwrot czynszu dzierżawnego za okres zajęcia 
nieruchomości.

•	 rekompensatę za szkody prawne, tj. m.in. 
* wartość ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomo-
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ści w strefie kontrolowanej,
* zmniejszenie wartości nieruchomości będące wynikiem posa-

dowienia gazociągu,
* rekompensata za ograniczenia powstałe w wyniku oznakowa-

nia gazociągu. 

Jakie będą utrudnienia dla mieszkańców w związku z budową gazociągu?
Utrudnienia dla mieszkańców związane z procesem budowy mają 
charakter tymczasowy. Przed rozpoczęciem prac budowalnych wy-
konawca robót rozwozi samochodami rury niezbędne do budowy 
gazociągu. Transport rur o długości 16 m i średnicy 1000 mm od-
bywa się drogami lokalnymi, a następnie już wzdłuż pasa montażo-
wego. Następnie prace budowalne wykonawca robót budowalnych 
prowadzi w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Sze-
rokość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach 
obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymal-
nie 28 metrów na terenach leśnych. Wykonawca robót ma obowiązek 
zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi 

związanych w trakcie wykonywania prac. 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonawca ro-
bót jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu zajętego na po-
trzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru 
nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości. 

Szkody poza pasem montażowym
W przypadku szkód, które powstały poza tym pasem montażo-
wym gazociągu – wykonawca  robót budowlanych – IDS-BUD 
S.A. jest zobowiązany zrekompensować szkody bezpośrednio wo-
bec właścicieli działek. Wojewoda wyda decyzję administracyjną o 
wysokości odszkodowania za szkody powstałe z tytułu budowy ga-
zociągu w pasie montażowym określonym w decyzji lokalizacyjnej. 
Bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji gazociągu
W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wy-
magania ochrony środowiska GAZ-SYSTEM podczas realizacji 
każdej inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. 
Spółka wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz naj-
nowocześniejsze systemy zabezpieczeń. 
Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwięk-
szonej wytrzymałości, a  także specjalna izolacja i zabezpieczenie 
antykorozyjne. Przez cały okres realizacji inwestycji będzie zapew-
niony profesjonalny nadzór inwestorski, archeologiczny i przyrod-
niczy, który będzie czuwał nad poprawnością wykonania inwestycji 

pod kątem technologii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Po wybudowaniu gazociągu, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, wyko-
nywanych jest szereg czynności eksploatacyjnych, m.in.: 
•	 działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazo-

ciągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca, 
•	 badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej, 
•	 wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tło-

ków inteligentnych, 
•	 przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej, 
•	 wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontrolowanej. 

Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych monitorowane są zdal-
nie w sposób ciągły parametry gazociągu, a w razie jakichkolwiek 
zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reaguje całodobowe Gazowe 
Pogotowie Techniczne.

Po zakończeniu budowy strefa kontrolowana gazociągu zajmie 
tylko 12 metrów szerokości po 6 metrów od osi gazociągu. W 
strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowla-
nych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować 
działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas 

jego użytkowania.
Jaka jest podstawa prawna? 
Inwestycje realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w  zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1554), tzw. „specustawa gazowa”.
GAZ-SYSTEM przed przystąpieniem do budowy gazociągów uzy-
skał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, de-
cyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzje o pozwoleniu 
na budowę. 
Inwestor 
Za realizację tego projektu odpowiada Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM, spółka Skarbu Państwa o znacze-
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Polecamy Państwu nową publikację 
poświęconą niezwykłemu człowiekowi:  
Honorowemu Obywatelowi Gminy 

Bolesław, Kawalerowi Orderu Świętego 
Stanisława, twórcy wielu wydawnictw 
regionalnych i ponadregionalnych, 
rzeźbiarzowi, działaczowi społeczno - 
kulturalnemu, mężczyźnie o wyjątkowej 
osobowości - Józefowi Janowi Liszce.
     Pan Józef przez szereg lat opisy-
wał dzieje ,,naszej małej ojczyzny”,  
jej bohaterów, czyny i wydarzenia z przeszło-
ści ziemi bolesławskiej. Teraz dołączył do tych, 
których życiorysy zdołał poznać, opisać, wy-
drzeć zapomnieniu, aż w końcu sam stał się 
częścią historii.
    W niniejszym opracowaniu prezentuję 
wspomnienia ludzi, którzy mieli przyjemność 
obcowania z twórcą nieprzeciętnym. Są to 
wspomnienia wybrane, ponieważ Józef Liszka 
miał wielu przyjaciół, znajomych i wiernych 
czytelników, którzy pewnie niejedno by dopisa-
li do poniższych tekstów lub opowiedzieliby coś 
nowego, ale nie sposób byłoby to wszystko umie-
ścić na kartach jednej książki. Jestem pewien, 
że przez następne lata, w kolejnych wydawnic-
twach, będą pojawiały się przypisy i cytaty Józe-

fa Liszki z jego olbrzymiej spuścizny literackiej. 
Właściwie wszystko, co wiemy o historii ,,naszej 
małej ojczyzny”, zawdzięczamy bohaterowi tego 
wydawnictwa – Józefowi Janowi Liszce.  
     Niniejsza publikacja nie jest podsumowa-
niem życia i działalności Józefa Liszki, a je-
dynie zarysem, niewielkim wspomnieniem, 
„uchyleniem drzwi” do obszernej twórczości 
literata z Krzykawy. W tekstach nadesłanych 
do druku autorzy przywołują nieraz te same 

fakty z życia Józefa Liszki, jednak celowo je 
zostawiłem w niezmienionej formie, ponieważ 
wspomnienia tej niezwykłej postaci powsta-
wały nierzadko w przypływie chwili, były za-
pewne wyrazem sympatii do Pana Józefa i jego 
obrazem zachowanym w ludzkiej pamięci.  
Z kolei, pisząc życiorys Józefa Jana Liszki, 
ograniczyłem się do suchych faktów, ponieważ 
autorzy przesłanych wspomnień przybliżyli 
postać Pana Józefa, niejako uzupełniając i do-
pełniając biografię tego nietuzinkowego czło-
wieka.  
 Tomasz Sawicki

niu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
Firma jest odpowiedzialna za bezpieczny transport gazu ziemnego 
i zarządzanie krajowym systemem przesyłowym. GAZ-SYSTEM 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został wyznaczony 
operatorem systemu przesyłowego gazu na terenie Polski. 
GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor, który w ostatnich la-
tach wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyło-
wych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do  2025  r. 
spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w 
całej Polsce. 

KONTAKT 
Dotyczy: Budowy gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń odcinek 
III Braciejówka – Tworzeń
Inwestor 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  Od-
dział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany, tel. 32 43 92 500 
e-mail: sekretariat.swierklany@gaz-system.pl
Wykonawca robót budowlanych 
Generalnym wykonawcą robót budowalnych gazociągu na odcinku 
III Braciejówka – Tworzeń jest IDS-BUD S.A. 

Biuro budowy IDS-BUD S.A.:
ul. Laski 193,  41-303 Dąbrowa Górnicza 
tel. 607 171 577
e-mail: sekretariat.B197@ids-bud.pl
Wykonawca nadzoru inwestorskiego 
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma SGS Polska 
Spółka z o.o. 
Biuro Kontraktu 
ul. Spółdzielcza 3,  32-300 Olkusz
tel. 691 767 833
e-mail: pl.gs.tarnow@sgs.com
Wsparcie z Unii Europejskiej 
Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwesty-
cji status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zaintereso-
wania” („Project of Common Interest”) i podtrzymała go w kolej-
nych wykazach publikowanych co dwa lata. 
Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014 - 2020. 

Nowa publikacja Centrum Kultury

Centrum Kultury w Bolesławiu zaprasza chętnych  
do zakupu publikacji o Józefie Liszce

Zapraszamy do zakupu!

KSIĄŻKA 
„‚Józef Jan Liszka (1930-2019)
Życiorys zawodowy i twórczy”

do nabycia w Centrum Kultury

              w cenie  

30 zł
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W piątkowy wieczór, 7 lutego 2020 roku w  sali Centrum 
Kultury w  Bolesławiu odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Magdaleny Ziemniak „Architektura 

Krzykawki i  Sławkowa”. Artystka zaprezentowała przekrój 
swojego dorobku, łącznie z  najnowszymi pracami, w  których 
rysują się jej nowe, interesujące twórcze poszukiwania. 
Uczestnicy wernisażu z  zadowoleniem odnotowali, że nasza 
Madzia, z  właściwą sobie odwagą i  artystyczną mocą, wkracza 
w kolejne  malarskie przestrzenie. 

„Bez sztuki życie byłby nie do zniesienia”- mówi całą swoją 
postawą twórczą artystka. To osoba obdarzona wieloma talentami. 

Malarka od urodzenia mieszka w Dąbrowie Górniczej. Rysuje 
od dziecka. Studia ukończyła  na Politechnice Śląskiej (Wydział 
Architektury) w  1993 roku. Może poszczycić się dyplomem 
w katedrze Historii Architektury Polskiej. 

- Wystawy indywidualne i  zbiorowe zaczęły się 
po studiach, chociaż miłość do Polski zaczęła się 
w  Krośnie podczas plenerów – wspomina Magdalena. - 
To właśnie wtedy uparliśmy się,   że zdamy egzamin na 
architekturę. W ciągu studiów uzbierała się spora teka obrazów  
z  Krakowa, Wrocławia, Bystrzycy Kłodzkiej, Olkusza, Bielska 
Białej czy Sławkowa. 

W życiu Magdaleny Ziemniak była też okazja tworzenia ilustracji 
do książek i czasopism.

Autorka należy do grupy plastycznej Dabrowa.
Wiele jej obrazów znajduje się za granicą: we Włoszech, USA 

i Anglii.

Jej mistrz nie pochodzi z Polski, chociaż mocno ją pokochał. To 
Rosjanin. Magda nie kryje, że to właśnie  Gosza Safronow dał jej 
dużo cennych wskazówek. Był obecny w rozmowach o twórczości, 
jakie toczyły się wieczorową porą podczas wernisaży.

BBB

W świecie i regionie

 Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590  
– tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu 

w sytuacji podejrzenia  
zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz  
informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

• czym jest koronawirus
• jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
• co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpli-

wości co do swojego stanu zdrowia
• gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak 

się z nimi skontaktować
• gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania 

koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu.
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Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z  najpopularniejszych 
akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu 
przyjemnego z  pożytecznym. Dzięki niej można pomóc 

potrzebującym, ale także chronić środowisko. Butelki bez 
nakrętek łatwiej zgnieść, co obniża koszty ich magazynowania oraz 
przewożenia.
Dobrą tradycją na terenie gminy Bolesław stało się coroczne 
zbieranie nakrętek przeznaczanych potem na pomoc osobom 
chorym czy niepełnosprawnym. 
Inicjatorką akcji, by nagradzać najaktywniejszych i najskuteczniejszych 
„zbieraczy”, jest radna Gminy Bolesław, Iwona Skupińska - osoba 
wrażliwa nie tylko na sztukę, ale i ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić 
dla innych. Zgodnie z ustaleniami każda szkoła sama zdedecydowała, 
komu przekaże zakrętki zebrane w konkursie. Ponieważ ich zbieranie 
trwa od lat, każda ze szkół współpracuje z  rodzinami osób, które 
najbardziej potrzebują pomocy i którym są one przekazywane. Młodzi 
„zbieracze” zaś zostają nagrodzeni przez sponsorów. 
- Chodzi o  dopingowanie młodych ludzi i  wspieranie ich 
w szczytnym celu pomagania innym - twierdzi Iwona Skupińska.
Wydarzenie objął swym patronatem Wójt Gminy Bolesław, 
Krzysztof Dudziński, który wyróżnionym uczniom przekazał 
piękne albumy o gminie. Sponsorem nagród głównych był Zakład 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu. Prezes spółki, 
Robert Nielaba od paru lat wspiera ten szczytny cel, za co należą 
mu się szczególne podziękowania. 
Podziękowania kierujemy też do Pani Małgorzaty Dyrdy -  
dyrektora Szkoły Podstawowej w  Bolesławiu, w  której odbył się 
finał akcji, Pani Renaty Wcisło – koordynatora akcji oraz Pani 
Katarzyny Marzec, która gromadziła i ważyła wszystkie zakrętki. 
Plastik jest na tyle lekki, że uzbieranie kilkuset kilogramów zakrętek 
zajmuje sporo czasu. Jednak zdecydowanie warto go poświęcić. 
Zbieranie plastikowych nakrętek to taki rodzaj pomocy, który 
z jednej strony nie wymaga od nas wielkiego wysiłku, ale z drugiej 

uczy systematyczności. Aby nakrętki okazały się realną pomocą, 
konieczne jest uzbieranie ich naprawdę dużo, dlatego w szczególny 
sposób dziękujemy zwycięzcom za cierpliwość i wytrwałość. 
Poniżej osoby, którym udało pozyskać najwięcej tych „plastikowych 
skarbów”.
•	 I  miejsce wywalczył Szymon Czerniak z  Bolesławia, który 

zebrał 99,82 kg nakrętek.
•	 II miejsce zdobył Borys Woźniczko z Bolesławia (64,40 kg). 
•	 III miejsce przyznano Kajetanowi Kluczewskiemu 

z Bolesławia (53,34 kg).
W  gronie wyróżnionych znalazły się Jessica Ćmiel (Krzykawa, 
50 kg), Seweryn Musiałek (Bolesław, 33,4 kg), Paulina Czarnota 
(Bolesław, 30,94 kg), Michał Filipek (Bolesław, 25,94 kg), Filip 
Walczyński (Bolesław, 22,94 kg), Łucja Gołąb (Bolesław, 21,76 
kg), Marcel Książek (Bolesław, 21,16 kg).
Albumy o  gminie trafiły do następujących uczniów: Julia Gołąb, 
Kinga Rzońca, Natalia Gomółka, Emilia Marcjan, Sebastian 
Waszkiewicz, Brajan Dudek, Damian Kostecki, Amelia Kubańska, 
Maja Nocoń, Tymoteusz Nocoń, Maja Oleś, Bartosz Iwa, Piotr Kud, 
Aleksander Pioszczyk, Amelia Włodarska, Krystian Żak, Zuzanna 
Hodur, Aleksy Janota, Aleksandra Charczyńska, Anna Kopeć.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Akcja zbierania zakrętek 
trwa cały rok.
I nie da się tego odkręcić.

BBB

Wkręć się 
w pomaganie
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Powiedz mi, jak mnie kochasz

Zima być może nie przyprószyła w tym roku śniegiem, ale za to 
bogata była w… prozę. 
Temat tegorocznej XXIV edycji Zimy Prozy to 

„Wyznanie miłosne pisane prozą”. Tym razem jurorem 
był Piotr Skrzynecki - kulturoznawca, filmoznawca i 
piosenkarz. 
Poniżej nagrodzeni prozaicy.
Pierwsze miejsce „wypisała” Katarzyna Kucab- Klich z 
Olkusza, drugą nagrodę przyznano Antoninie Nowak z 
Żarek, trzecie miejsce wywalcza piórem Magdalena Pi-
chlak z Bolesławia.
Równorzędne wyróżnienia przyznano takim twórcom 
jak: Katarzyna Rebuś -Gumółka (Bukowno), Antonina 
Nowak (Żarki), Mariusz Opala (Myszków), Remigiusz 
Żak (Ogrodzieniec).
Doceniono również młodych uczestników. W katego-
rii młodzieżowej pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna 
Jurkiewicz (Klucze), drugą - Zuzanna Kubańska (Ol-
kusz), trzecią Barbara Bąchór (Bogucin Mały). Rów-
norzędne wyróżnienia otrzymały prace takich autorów 
jak: Hanna Gołąb (Bolesław), Iwona Krzystanek (Bole-

sław) i Aleksandra Wydmańska (Zalesie Golczowskie). 
Gratulujemy laureatom. 
Nastrojową oprawę muzyczną tego kulturalnego wy-
darzenia zapewnili gitarzyści i solistka - uczniowie in-
struktora CK w Bolesławiu, Andrzeja Jasicy.

Wszystkim dedykujemy cytat Jana Kochanowskiego:
Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, 
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?
 BBB

Zimowi Prozaicy
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
 y Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
 y Leczenie kanałowe 
 y Korony i mosty porcelanowe 
 y Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 y Usuwanie zębów mlecznych i stałych
 y Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

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

Masz pomysł na działania społeczne?
Chcesz coś zrobić dla swojej miejscowości? 
Chciałbyś zacząć działać w stowarzyszeniu lub fundacji? 
Chcesz zastanowić się, jakie są potrzeby społeczne mieszkańców 
gminy Bolesław?
Urząd Gminy Bolesław oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
zapraszają na spotkanie, podczas którego chcielibyśmy zastanowić 
się wraz z Państwem nad lokalnymi potrzebami społecznymi oraz 
pomysłami na wspólne działania mieszkańców. Opowiemy o naszych 
doświadczeniach, ciekawych przykładach działań społecznych podej-
mowanych przez mieszkańców w innych gminach oraz pomysłach na 
współpracę lokalną. Przedstawimy możliwości wsparcia aktywności 
społecznej mieszkańców, które stwarza Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej,  w formie edukacyjnej i finansowej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, 

które odbędzie się w dniu 11.03.2020r. (środa)

w godz. 17:00 – 18:30

w budynku OSP Bolesław

 
W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, 

jak zmieniać marzenia w działania.

Drogi mieszkańcu  
Gminy Bolesław 
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Temat tego felietonu miał być zupełnie inny. Trudno jednak w życiu tak 
na sto procent i do końca coś zaplanować. Co nie znaczy, że nie należy 
próbować.

„Zakończył się pierwszy etap prac planistycznych związanych z budo-
wą Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich efektem jest Strategiczne 
Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK, zawierające mapy budowy 
przebiegów korytarzy kolejowych. Niektóre z nich wzbudziły wątpli-
wości mieszkańców gminy Bolesław, którzy boją się, że ich domy zosta-
ną wyburzone.”-ta wiadomość zmroziła wielu internautów i rozeszła 
się lotem błyskawicy pocztą pantoflową.
Wszędzie słychać komentarze na ten temat. Czuje się niepewność 
i niepokój ludzi. W świecie realnym i wirtualnym.
- Boicie się?
- Twój dom też jest do wyburzenia?
- Kupiliśmy działkę, jesteśmy w trakcie budowy. Po co to wszystko?
Stwierdzenia takie, jak powyższe, padają w  sklepie, autobusie, 
ośrodku zdrowia.
Ludzie w obronie swego dobytku (często wielopokoleniowego) go-
towi są na wszystko. Zdają się nie wierzyć nikomu i niczemu. 
„Z wstępnych planów wynika, że przez gminę Bolesław będą przebie-
gać trzy linie kolejowe, a w konsekwencji rozbiórce poddanych zostanie 
ok. 70 domów - wyliczył jeden z  czytelników „Gazety Krakowskiej”. 
Z jego analiz wynika, że w mniejszym lub większym stopniu poszko-
dowanych zostanie prawie 30 procent mieszkańców”.
Tym podobnych cytatów można by tu zamieszczać cały ogrom. Tak 
gorączkowej atmosfery nie było na naszym terenie od dawna.

Mieszkańcy są po prostu oburzeni brakiem wcześniejszych infor-
macji na ten temat. Władze gminy zresztą też.
- Mamy świadomość, że na specustawy, a taką jest ustawa o CPK  
nie mamy żadnego wpływu. Jest to działanie odgórne. Najgorszym, 
co może nas spotkać, jest skłócenie się w ramach naszej gminy. Mu-
simy razem, jednym głosem starać się o  dokonanie zmian w  tym 
absurdalnym planie - słychać głosy.
Nie wiedzieć czemu, przypomniała mi się taka opowieść, którą 
wkleję w ten tekst:
„Pewnego dnia bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na 
wieś, aby pokazać mu, jak żyją biedni ludzie. Spędzili kilka dni 
i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie zu-
pełnie inne od swojego.
Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna:
- Jak ci się podobała nasza wycieczka?
- Było fantastycznie, tato!
- I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? – dopytywał ojciec.
- Tak, już wiem.
- No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży.
Syn odpowiedział:
- Zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a  oni aż cztery. My 
mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają 
strumyk bez końca. My mamy lampiony, a  im noc rozświetlają 
gwiazdy. My mamy patio, a  oni mają cały horyzont. My mamy 
mały kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w sta-
nie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, a oni 
służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My 
mamy wysokie mury, które nas bronią, a ich chronią przyjaciele.
Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z  siebie ani jednego 
słowa. Wtedy chłopiec dodał:
- Dziękuję ci, tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy.
Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że bogactwo to nie tylko pie-
niądze, szlachetne kamienie, piękne budowle. To przede wszystkim 
to, co uznamy za bogactwo, czyli przyjaciele, niebo pełne gwiazd, 
możliwość kąpieli w czystym strumyku. Doceniajcie to, co macie.”
 /Znalezione. Autor poszukiwany/
 Beata Bazan-Bagrowska

PS. Na łamach BP będziemy publikować w  najbliższym czasie 
sprawdzone, oficjalne informacje na temat kolei w  Bolesławiu 
i spraw z tym związanych.

Pisane na paragonie
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Karnawał w pełni. Czas balów i zabaw dla kilku pokoleń naszych 
mieszkańców. Szczególnie  dzieci uwielbiają takie wydarzenia  
i czekają na nie z zapartym tchem.  Tegoroczny bal 

karnawałowy odbył się tradycyjnie w przestronnych wnętrzach 
remizy OSP, która pod koniec minionego roku przeszła kapitalny 
remont głównej sali. Dogodne warunki i barwne, gorące nastroje 
złożyły się na niezapomniany wieczór pełen tańca i muzyki.
Tak. Dokładnie 25 stycznia br. w remizie OSP w Bolesławiu odbyła 
się zabawa choinkowa dla dzieci. Organizatorami byli Sołtys i Rada 
Sołecka Bolesławia, Centrum Kultury w Bolesławiu, OSP Bolesław 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich Bolesław-Hutki. Dla przybyłych 
maluchów zorganizowane były liczne konkursy i zabawy  
z nagrodami. Ponadto, wszystkie dzieci miały okazję zaprezentować 
finezyjne stroje przygotowane specjalnie na tę okazję. Aktywni 
milusińscy zmęczeni intensywną zabawą mogli zregenerować się 
przy słodkim poczęstunku, o który także zadbali organizatorzy 
wydarzenia.
Zabawa odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Bolesław 
Krzysztofa Dudzińskiego.
 BBB

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO 
W ODNOWIONEJ REMIZIE!
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Artystyczne zajęcia feryjne  
z Centrum Kultury w Bolesławiu

Okres ferii zimowych w Centrum Kultury w Bolesławiu  
minął pod znakiem ogromu dziecięcej energii i radości. 
Odbyły się dwa turnusy zajęć dla najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy i okolicy. Pierwszy (27-30 stycznia) 
- w bolesławskim dworze, drugi (3-7 lutego) w staropolskim 
dworku w Krzykawce.
Nasze dworki to najwspanialsze miejsca, jakie można sobie wyma-
rzyć na spędzenie ferii zimowych w gminie Bolesław. Świetna zaba-
wa towarzyszyła wszystkim!
Każdego dnia dzieci uczestniczyły w specjalnych zajęciach eduka-
cyjnych prowadzonych przez instruktorów Centrum Kultury w 
Bolesławiu, którzy nie tylko dbali o ich bezpieczeństwo, ale i dbali, 
by aktywnie spędzały czas wolny od nauki. 
Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała i ferie „zimowymi” były tyl-
ko z nazwy, to doskonale się integrowaliśmy.
Zajęcia feryjne w Centrum Kultury to coroczna oferta skierowana 
do najmłodszych będąca ciekawym połączeniem zajęć edukacyj-
nych, sportowych oraz rozwojowych. W czasie tych dwóch zimo-
wych tygodni dzieci brały udział zarówno w zajęciach muzycz-
nych, tanecznych, plastycznych, jak i plenerowych. Były wyjścia na 
spacer i wyjazd do kina. 
Program oparty był  na zasadzie uczenia poprzez zabawę, przez co 
dzieci nie miały poczucia, że biorą udział w pewnego rodzaju lek-
cjach, podczas których nabywają nowe wiadomości i umiejętności.
W artystycznych zajęciach wzięło udział łącznie blisko sto dzieci, 
wszystkim dziękujemy za obecność i wspólną zabawę.
 BBB
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Wizyta przedszkolaków z Lasek  
w Ośrodku Opiekuńczym EDEN 

16 stycznia 2020 roku nasze przedszkolaki po raz kolejny 
odwiedziły seniorów z Ośrodka Opiekuńczego EDEN w Laskach. 
Na spotkaniu dzieci przedstawiły jasełka, które wywołały  
u widzów wielkie wzruszenie i radość. Nasi mali aktorzy po raz 
kolejny zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne 
i recytatorskie. Wspólnie z pensjonariuszami śpiewali kolędy. 
Po przedstawieniu dzieci złożyły seniorom  życzenia z okazji 
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, a nasz przedszkolny 
Elf wręczył wszystkim drobne prezenty w postaci miodku. 
Przedszkolaki spotkały się z miłym przyjęciem, a w nagrodę za swój 
występ otrzymały słodkie upominki i zaproszenie do kolejnych 
odwiedzin. 
Spotkanie z pensjonariuszami to dla przedszkolaków prawdziwa 
lekcja wychowawcza, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego 
człowieka.
 Beata Czerniak

Bal karnawałowy  
w Przedszkolu w Laskach

„,Bal w przedszkolu dzisiaj,
wyszły z szafy misie
i proszą laleczki do miłej poleczki…”

14 stycznia 2020 roku w naszym przedszkolu odbył się bal 
karnawałowy dla przedszkolaków. Wszystkie dzieci w tym 
dniu przyszły w strojach balowych. W tym względzie rodzice 
wykazali dużo pomysłowości. Oprócz księżniczek, biedronek, 
pszczółek byli też policjanci, rycerze, a także piraci. Na wspólną 
zabawę, która rozpoczęła się zaraz po śniadaniu  zaprosiły 
wszystkich panie animatorki Kasia i Kamila. Przedszkolaki  
z dumą prezentowały bajkowe stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły  
w tańcach, zabawach i konkursach. Ogromną niespodzianką dla 
wszystkich było zamykanie dzieci w bańce mydlanej. 
W trakcie zabawy mieliśmy również okazję do skosztowania 
słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez nasze panie 
kucharki. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości  
i już nie możemy doczekać się następnej.
 Beata Czerniak

Dzień Babci i Dziadziusia  
w Przedszkolu w Laskach

„,Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedna z ważniejszych dat.
Damy Wam tyle całusów, ile macie lat.
Złożymy tyle życzeń, ile płatków kwiaty mają.
By zapewnić ze szczerością, że wnuczęta Was kochają…”

22 stycznia 2020 roku w remizie OSP w Laskach odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadziusia. Nasze 
przedszkolaki zaprezentowały gościom program artystyczny. 
Były wiersze, tańce i piosenki. Mali artyści z przejęciem 
odgrywali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa kierowane do nich. Następnie dzieci obdarowały swoich 
ukochanych dziadków upominkami. W przyjęciu gości pomogli 
rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. To był 
naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. 
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków pokazały 
nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile  
z wnukami. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz 
życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.
 Beata Czerniak
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Poezja jest takim rodzajem porozumiewania się przy pomocy 
języka, który wyraża uczucia. A kiedyż lepszy ku temu czas, 
jeśli nie w okolicy 14 lutego?

W sobotni, niemal walentynkowy wieczór, 15 lutego 2020 roku 
w Centrum Kultury w Bolesławiu zabrzmiały znane piosenki z 
bogatego repertuaru „Czerwonego Tulipana”. 
To kolejne wydarzenie kulturalne, przygotowane dla mieszkańców 
Gminy Bolesław i mieszkańców regionu przez Centrum Kultury 
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.
Podczas koncertu publiczność uważnie wsłuchiwała się w słowa, 
niektórzy mieli nawet ochotę przyłączyć się do wspólnego śpiewania. 
Dało się odczuć, że rolą artysty jest rozpościerać swoją przestrzeń przed 
swoimi fanami, aby razem powędrować tam, gdzie sami może by się nie 
odważyli. Chociażby w przepiękny świat kultury i sztuki! 

Artyści występowali z koncertami w USA, Kanadzie i prawie całej 
Europie. Ilość ich recitalów w Polsce trudno policzyć. Piosenkę 
„Jedyne co mam…”  zna chyba każdy miłośnik poezji śpiewanej. 
Muzyka tej grupy została wielokrotnie doceniona, m.in. w roku 
1991, podczas Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy 
poezję” w Olsztynie.
Zespół otrzymał tam nagrodę Programu 3 Polskiego Radia za 
całokształt działalności artystycznej. Czerwony Tulipan ma też 
wieloletnią tradycję występów na festiwalu FAMA, gdzie był 
wielokrotnie uhonorowany. Cieszy fakt, że pojawił się także w 
bolesławskim dworze.
Pomimo zimy za oknem zapachniało tulipanami.
  
 BBB

Zapachniało 
tulipanami…
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Rodzina to dobro narodowe. Szczególnie ta RODZINA. Jest 
dobrze znana w całej Polsce. Teraz także u nas, w Bolesławiu. 
Wszystko za sprawą Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii 

p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu 
oraz Wójta Gminy Bolesław.  Koncert kolęd w wykonaniu 
śpiewającej rodziny Kaczmarków odbył się 19 stycznia 2020 roku. 
To już tradycja, że co roku w okresie świątecznym w bolesławskiej 
świątyni można kolędować z największymi gwiazdami. 
Śpiewająca rodzina Kaczmarków mawia o sobie tak: „Jesteśmy czte-
roosobową śpiewającą rodziną. Rodzice są zawodowymi śpiewakami 
operowymi, Iwona – sopran liryczny, Piotr – tenor oraz synowie: 
Adam – tenor i Wojciech – baryton. W swoim niezwykle bogatym 
repertuarze posiadamy wiele znanych arii i duetów z opery i operet-
ki, piosenki z musicali, a także światowe i polskie standardy muzyki 
estradowej, przeboje muzyki filmowej oraz okazjonalnie – pieśni pa-
triotyczne i religijne.”

Koncert składał się ze znanych i mniej popularnych kolęd oraz pa-
storałek przeplatanych przepiękną, nastrojową poezją. Było cudow-
nie i sielsko. To był niezapomniany czas.
Piękne, mocne głosy, wspaniała prezencja, wzajemny szacunek  
i miłość na linii rodzice-dzieci, dzieci-rodzice. I to jest piękne, bu-
dzi podziw i chęć wzorowania. Śpiewacy wspólnie spędzają czas, 
co mocno cementuje więzi rodzinne. Wszyscy kochają to, co robią. 
Na scenie widać, że doskonale się rozumieją. Nie widać po tych 
wspaniałych artystach tremy, jakiegoś napięcia. Wręcz przeciwnie, 
wysyłają publiczności dobrą energię. 
Kto nie wierzy, niech zerknie na zdjęcia. 
 BBB

Śpiewająca rodzina  
Kaczmarków 

w bolesławskim kościele


