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Maraton Kulturalny w MOK Bukowno

W latach 2010 – 2013 firma Neurokard zrealizowała projekt „Poprawa konkurencyjności NZOZ NEUROKARD poprzez zakup 
specjalistycznej aparatury do Pracowni USG/EKG” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa: 2 Gospodarka 

regionalnej szansy)

Prywatne poradnie

Oferta:
Poradnie specjalistyczne:
• Konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, endokrynologiczne, 

leczenie otyłości i zaburzeń metabolicznych
Pracownia USG 
• echokardiografia serca (UKG), USG tętnic i żył, USG jamy brzusz-

nej, USG nerek, USG tarczycy, USG narządu ruchu (kości, ścięgien, 
mięśni, więzadeł), USG bioderek u niemowląt

Pracownia EKG:  
• EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter ciśnieniowy

NZOZ NEUROKARD
ul. Pocztowa 3, 32-332 Bukowno, www. neurokard-bukowno.pl

Rejestracja telefoniczna: 668 127 238
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Mieszkańcom Bukowna 

pragniemy przekazać serdeczne życzenia zdrowia, radości i spokoju.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niech przyniesie Państwu szczęście i pomyślność.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Urbański

Burmistrz Miasta Bukowno
Mirosław Gajdziszewski   

  

Burmistrz Miasta Bukowno, Rada Miejska w Bukownie 
oraz Miejski Ośrodek Kultury 

serdecznie zapraszają na wspólne powitanie Nowego 2014 Roku.

 Spotkajmy się o północy na placu przy Urzędzie Miejskim, 
aby wspólnie, zgodnie z tradycją pożyczyć sobie 

wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2014 Roku.

 Już od godz. 22.00 rozpocznie się sylwestrowa „dyskoteka pod chmurką”, 
tuż przed północą swoje życzenia do Mieszkańców Bukowna skierują Burmistrz 

Bukowna Mirosław Gajdziszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Urbański, a już w Nowym Roku zapraszamy na pokaz fajerwerków, 

który hucznie obwieści przyjście Nowego 2014 Roku. 

 Zabawa taneczna trwać będzie do godz. 2.00. 
Serdecznie Zapraszamy.

 Bardzo prosimy o NIE PRZYNOSZENIE własnych materiałów pirotechnicznych ze względu 
na bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych osób!!!

NZOZ NEUROKARD
ul. Pocztowa 3, 32-332 Bukowno, www. neurokard-bukowno.pl

Czytelnikom „Głosu Bukowna”,
Mieszkańcom Miasta

Życzymy aby, zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
były najpiękniejszymi chwilami mijającego roku.
Niech wigilijna kolacja smakuje jak nigdy dotąd, 

pod choinką czekają wymarzone prezenty, 
a rodzinna, serdeczna atmosfera świąt 
będzie dobrą wróżbą na cały 2014 rok. 

                      
Dyrektor MOK w Bukownie

Aneta Nielaba
wraz z pracownikami
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Nowe uchwały w sprawie podatków lokalnych na 2014 rok
Rada Miejska w Bukownie na sesji w dniu 29 października 2013 roku ustaliła nowe stawki podatków lokalnych obowiązujących w 2014 roku. Stawki podatku od nieruchomości zostały określone w Uchwale 

Rady Miejskiej w Bukownie Nr XL/277/2013. Do celów obliczania podatku rolnego radni podjęli uchwałę Nr XL/278/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia 
podatku rolnego. W uchwale Nr XL/279/2013 określono natomiast stawki podatku od środków transportowych. Bez zmian pozostają zasady dotyczące podatku leśnego i opłaty za posiadanie psów.

Kraków, dnia 6 listopada 2013 r. 
Poz. 6311 

UCHWAŁA NR XL/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 
z dnia 29 października 2013 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:  
1) Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,82 zł od 1 m² powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m² powierzchni. 

2) Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m² powierzchni ubytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej. 

3) Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.  
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa  

Małopolskiego – 2 – Poz. 6311 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Urbański

Kraków, dnia 6 listopada 2013 r. 
Poz. 6312 

UCHWAŁA NR XL/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 
z dnia 29 padziernika 2013 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pon. zm.) Rada Miejska uchwala: 
§ 1. Średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego obniża się do 42,00 zł za 1dt. 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Urbański

Kraków, dnia 6 listopada 2013 r. 
Poz. 6313 

 
UCHWAŁA NR XL/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 29 października 2013 roku 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

Newsy z Urzędu Miasta
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Newsy z Urzędu Miasta

opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala: 
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.  
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Urbańsk

Załcznik Nr 1 
do Uchwały Nr XL/279/2013 Rady Miejskiej w Bukownie  z dnia 29 padziernika 2013 r. 

Lp. 
Wyszczególnienie Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub 

zespołu pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia 
Stawka roczna 

w zł 
1. SAMOCHODY CIĘŻAROWE/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12 t
1.1. Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 737 

1.1.2. Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 970 
1.1.3. Powyżej 9 ton – poniżej 12 t 1222 

2. SAMOCHODY CIĘŻAROWE (samochody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t)

2.1. DWIE OSIE 
2.1.1. Nie mniej niż 12t i mniej niż 13t 1343 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1929 
Inny system zawieszenia osi 

2.1.2. Nie mniej niż 13t i mniej niż 14t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1454 
Inny system zawieszenia osi 1980 

2.1.3. Nie mniej niż 14t i mniej niż 15t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1555 
Inny system zawieszenia osi 2030 

2.1.4 Nie mniej niż 15t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1616 
Inny system zawieszenia osi 2081 

2.2. TRZY OSIE 
2.2.1 Nie mniej niż 12t i mniej niż 17t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1505 
Inny system zawieszenia osi 2081 

2.2.2. Nie mniej niż 17t i mniej niż 19t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1555 
Inny system zawieszenia osi 2141 

2.2.3. Nie mniej niż 19t i mniej niż 21t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1606 
Inny system zawieszenia osi 2202 

2.2.4. Nie mniej niż 21t i mniej niż 23t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1677 
Inny system zawieszenia osi 2262 

2.2.5. Nie mniej niż 23t i mniej niż 25t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1677 
Inny system zawieszenia osi 2343 

2.2.6. Nie mniej niż 25t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1737 
Inny system zawieszenia osi 2343 

2.3. CZTERY OSIE i WIĘCEJ 
2.3.1 Nie mniej niż 12t i mniej niż 25t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1737 
Inny system zawieszenia osi 2343 

2.3.2. Nie mniej niż 25t i mniej niż 27t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1798 
Inny system zawieszenia osi 2353

2.3.3. Nie mniej niż 27t i mniej niż 29t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1858 
Inny system zawieszenia osi 2353 

2.3.4 Nie mniej niż 29t i mniej niż 31t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1909 
Inny system zawieszenia osi 2778 

2.3.5 Nie mniej niż 31t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1949 
Inny system zawieszenia osi 2838 

3. CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (przystosowane do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t) 

3.1. Od 3,5t i poniżej 12t 1515 
4. CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (przystosowany do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton) 

4.1. DWIE OSIE 
4.1.1. Nie mniej niż 12t i mniej niż 18t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1465 
Inny system zawieszenia osi 1939 

4.1.2. Nie mniej niż 18t i mniej niż 25t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1515 

Inny system zawieszenia osi 2000 
4.1.3. Nie mniej niż 25t i mniej niż 31t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1566 
Inny system zawieszenia osi 2071 

4.1.4 Nie mniej niż 31t do 36t włcznie 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1626 
Inny system zawieszenia osi 2212 

4.1.5. Powyżej 36t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1697 
Inny system zawieszenia osi 2212 

4.2. TRZY OSIE i WICEJ 
4.2.1. Od 12 ton do 36 ton włcznie 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1697 
Inny system zawieszenia osi 2121 

4.2.2. Powyżej 36t i mniej niż 40t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1757 
Inny system zawieszenia osi 2172 

4.2.3. Nie mniej niż 40t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 2000 
Inny system zawieszenia osi 2838 

5. PRZYCZEPY I NACZEPY (przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem 
silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12t z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą)

5.1. Od 7t i poniżej 12t 747 
6. PRZYCZEPY I NACZEPY (przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą) 

6.1. JEDNA OŚ 
6.1.1. Nie mniej niż 12t i mniej niż 18t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 747 
Inny system zawieszenia osi 1121 

6.1.2. Nie mniej niż 18t i mniej niż 25t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 808 
Inny system zawieszenia osi 1172 

6.1.3. Nie mniej niż 25t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 859 
Inny system zawieszenia osi 1222 

6.2. DWIE OSIE 
6.2.1. Nie mniej niż 12t i mniej niż 28t 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 859 
Inny system zawieszenia osi 1222 

6.2.2. Nie mniej niż 28t i mniej niż 33t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 939 
Inny system zawieszenia osi 1313 

6.2.3. Nie mniej niż 33t do 36t włcznie 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1030 
Inny system zawieszenia osi 1515 

6.2.4. Powyżej 36t i mniej niż 38t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1050 
Inny system zawieszenia osi 1515 

6.2.5 Nie mniej niż 38t i powyej 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1353 
Inny system zawieszenia osi 1970 

6.3. TRZY OSIE I WICEJ 
6.3.1 Nie mniej niż 12t do 36 ton włcznie 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1121 
Inny system zawieszenia osi 1475 

6.3.2. Powyżej 36t i mniej niż 38t 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1172 
Inny system zawieszenia osi 1525 

6.3.3. Nie mniej niż 38t i powyżej 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1232 
Inny system zawieszenia osi 1646 

7. AUTOBUSY -liczba miejsc do siedzenia
7.1. Mniej niż 15 miejsc 808 
7.2. Równa 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc 1646 
7.3 Równa lub wyższa niż 30 miejsc 1858 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Urbański
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J uż po raz trzeci Schneider Electric Industries Polska w Bukownie 
otrzymał  statuetkę “Mecum Tutissimus Ibis”, (co z łac. znaczy-”ze 
mną jesteś najbezpieczniejszy”) w  konkursie organizowanym przez 

Państwową Inspekcję Pracy. Firma zajęła pierwsze miejsce na szczeblu Woje-
wództwa Małopolskiego na najlepszego pracodawcę zatrudniającego więcej 
niż 250 pracowników.

Podczas uroczystej gali w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
wręczono certyfikaty firmom, które wyróżniają się w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z te-
renu Małopolski. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach.

Laureaci konkursu musieli spełnić określone przepisami wymagania dotyczące w szcze-
gólności: bhp, stosunku i czasu pracy, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wynagro-
dzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikowi związanych z pracą, urlopów 
pracowniczych, regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych 
pracy i funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto mieli wykazać się popularyzacją wiedzy 
o ochronie pracy, sprawnie funkcjonującym systemem zarządzania bezpieczeństwem oraz 
zaangażowaniem pracowników wszystkich szczebli w tworzenie bezpiecznych, higienicz-
nych i ergonomicznych warunków pracy, a także nakładami inwestycyjnymi na poprawę 
warunków pracy oraz realizacją zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy. 

- Jesteśmy dumni, że podejmowane przez nas działania na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa są doceniane w tak prestiżowych rankingach – powiedział Edouard Dagneau-De-
-Richecour, Dyrektor Fabryki  Schneider Electric Industries Polska w Bukownie. – To sygnał, 
że to co robimy, to właściwy kierunek - dodał.

Konkurs Głównego Inspektora Pracy przeniesie się teraz ze szczebla regionalnego na 
ogólnopolski. Laureaci zostaną także wpisani na Złotą Listę Przedsiębiorców, na której po-
zostaną przez trzy lata.

Schneider Electric, globalny specjalista w zakresie zarządzania energią elektryczną, ofe-

ruje swoim klientom w ponad 100 krajach zintegrowane rozwiązania dla licznych segmen-

tów rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku energetyki i infrastruktury, procesów 

przemysłowych, systemów automatyki budynków, centrów przetwarzania danych, a także 

budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Zatrudniająca ponad 140.000 pracowników 

grupa uzyskała w roku 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 24 mld euro. Nieustannie 

dąży do tworzenia rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa, nieza-

wodności, wydajności i efektywności energetycznej oraz pomaga pojedynczym użytkowni-

kom i spółkom „Korzystać w pełni ze swojej energii”.

Miasto Bukowno uczestniczy w tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu 
„Drogi dla Natury” prowadzonego przez wrocławską Fundację EkoRozwoju 
FER. Jednym z działań realizowanym w ramach projektu było zorganizowa-

ne w dniach 17-18 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie szkolenie pt. 
„Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”.

W zajęciach uczestniczyło ponad dwadzieścia osób z regionu, w tym m.in.: urzędnicy zajmujący się 
ochroną środowiska i drogowcy z Bukowna, Bolesławia, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, jak również przed-
stawiciele lokalnych firm pielęgnujących zieleń oraz architekci krajobrazu. W ramach szkolenia omawiano 
zagadnienia związane z prawidłowym projektowaniem, nasadzaniem i pielęgnowaniem alej przydroż-
nych, a także ich rolą przyrodniczą i utylitarną.

Rolą szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej korzyści wynikających z posiadania przez gminę 
zadrzewień przydrożnych (ekonomicznych – rozwój turystyki, wzrost wartości nieruchomości, przyrodni-
czych – korytarze ekologiczne), a także przekazanie narzędzi do diagnostyki drzew.

Również w ramach tego projektu, w dniu 15 listopada 2013 r. w Bukownie przy drodze pomiędzy ulicą 
Sławkowską i Międzygórze zostało posadzone 70 sztuk lip drobnolistnych. 

Zadrzewienia śródpolne - takie właśnie, jak te nasadzone w Bukownie - pełnią istotną rolę w krajobra-
zie. Nie tylko podnoszą jego estetykę, ale są także sprzymierzeńcami rolników. Hamując prędkość wiatru 
średnio o 15% - 26% oraz ograniczając parowanie z gleby i jej wywiewanie znacząco wpływają na jakość 
gleby. Lipy, jako gatunek rodzimy są doskonałym schronieniem dla wielu gatunków owadów zapylających. 

Szacuje się nawet, że zapylenie roślin uprawnych przez owady zamieszkujące zadrzewienia przyczynia się 
do wzrostu plonów średnio o 50%.

Dzięki uczestnictwu w programie Miasto uzyskuje pakiet usług, który wart jest około 40.000 zł i oprócz 
szkolenia i nasadzeń 70 sztuk drzew obejmuje: stworzenie „Lokalnego program zadrzewieniowego dla 
gminy” (dokumentu zawierającego inwentaryzację alei w gminie, z wytycznymi do nasadzeń i pelęgnacji), 
wykonanie ekspertyzy 10 wybranych drzew i ich pielęgnację, działania promocyjne (m.in. warsztaty dla 
dzieci w szkołach i domach kultury) oraz dostarczenie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli przyrody.

Więcej informacji o projekcie „Drogi do Natury” oraz o realizowanych na terenie Bukowna innych działa-
niach można przeczytać na ogólnopolskiej stronie internetowej programu: http://www.aleje.org.pl/

„DROGI DLA NATURY” W BUKOWNIE

SCHNEIDER ELECTRIC 
najbezpieczniejszą firmą Małopolski

DODATEK ENERGETYCZNY dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
 Od 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. O dodatek energetyczny może ubiegać się 

wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.)
2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elek-
trycznej w gospodarstwie domowym:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania dodatku energetycznego udziela Referat Gospodarki Lokalowej i Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bukownie: tel. 32/ 626 18 40,   
e-mail: lokale@um.bukowno.pl.

Newsy z Urzędu Miasta
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STOP DEWASTACJI !!!

Z anim wyrwiesz znak drogowy, podpalisz śmietnik, zeszpecisz napisami 
elewację budynku, uszkodzisz kamerę monitoringu miejskiego, znisz-
czysz wiatę przystankową, plan miasta, WC, kwietnik lub plac zabaw…

ZASTANÓW SIĘ NAD KONSEKWEN-
CJAMI TEGO CZYNU !!!!!!!!

W ostatnim czasie obserwujemy na terenie Bukowna 
nasilenie aktów wandalizmu. Dewastacja mienia ko-
munalnego jest nie czym innym, jak przejawem lekko-
myślności, braku poszanowania urządzeń i przedmiotów 
służących do użytku publicznego i zasługuje na publiczne 
napiętnowanie.

MIASTO BUKOWNO WYPOWIEDZIAŁO WOJNĘ WANDALOM.
Burmistrz Miasta spotkał się w tej sprawie z Komendantami Miejskim i Powiatowym Policji. Na 

spotkaniu ustalono strategię działań mających na celu szybkie wykrycie sprawców tych czynów i ich 
przykładne karanie.

Informujemy zatem wszystkich, którzy za najlepszy sposób na wyładowanie swoich emocji uznali 
niszczenie mienia komunalnego, że poza spoczywającą na nich odpowiedzialnością karną (czyny za-
bronione tej kategorii w myśl art. 288 Kodeksu Karnego zagrożone są karą grzywny lub pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat) i materialną, może ich spotkać jeszcze jedna przykra niespodzianka. 
Miasto będzie występować do sądu o wyrażenie zgody na publikację wizerunku sprawców.
Apelujemy również do Mieszkańców naszego Miasta, by aktywnie włączyli się do akcji „STOP 
DEWASTACJI” i informowali Komendanta Policji w Bukownie tel. 997 lub 32 649 33 00 oraz 
Referat Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Miejskiego tel.(032) 626 18 33 lub 626 18 35 o wszelkich 
przejawach niszczenia naszego wspólnego dobra, które w przypadku nie wykrycia sprawców trzeba 
odtwarzać z budżetu gminy, czyli z pieniędzy pochodzących ze wspólnego portfela podatników, a są 
to kwoty coraz większe liczone w dziesiątkach tysięcy złotych w skali roku.

Prosimy, aby w tą akcję włączyli się również zarządcy i właściciele nieruchomości, na których 
spoczywa zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane obowiązek likwidowania wulgarnych, obraź-
liwych i znieważających napisów oraz obowiązek utrzymania estetycznego wyglądu nieruchomości 
wynikający z art. 5 ust. 2 Prawo budowlane. 

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany powoduje swym wyglądem oszpecenie oto-
czenia, właściwy organ nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku zgodnie z art. 66 ust.1 pkt.4 Prawa budowalnego.

Tytuł artykułu może trochę szokować bo w ostatnim okresie raczej dowiadu-
jemy się o podwyżkach za różnorakie usługi komunalne, a nie o obniżkach. 
Ale chciałbym zapewnić Mieszkańców naszego Miasta, że jest to informacja 

prawdziwa, a nowe stawki za śmieci będą obowiązywać od stycznia 2014 r.

Mamy już za sobą 5 miesięcy funkcjonowania w Bukownie nowego systemu zbiórki odpadów 
komunalnych. Zgodnie z naszymi deklaracjami składanymi podczas spotkań edukacyjnych z Miesz-
kańcami przyszedł czas na ocenę jego funkcjonowania.

Analizie poddano stan gospodarki odpadami, w tym dane statystyczne oraz finansowo-eko-
nomiczne obowiązującego systemu zbiórki. Według najnowszych danych z ewidencji ludności na 
terenie naszej gminy zameldowanych jest 10.300 osób. Nowym systemem zbiórki odpadów (wg. 
złożonych deklaracji) objętych zostało 8.943 mieszkańców, co daje 87% wskaźnik osób objętych 
systemem. Liczba nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne deklaracje na wywóz i za-
gospodarowanie odpadów wynosi ogółem 2.233, z czego 2.031 dotyczy nieruchomości zamieszka-
łych, a 202 nieruchomości niezamieszkałych. 
W celu uszczelnienia systemu zbiórki prowadzone są następujące działania:

 � wysłano 176 wezwań do złożenia deklaracji
 � w stosunku do 29 właścicieli nieruchomości prowadzone są działania wyjaśniające
 � wysłano 85 upomnień do właścicieli zalegających z opłatami
 � w stosunku do 45 właścicieli nieruchomości wszczęto postępowanie z urzędu.

W naszym Mieście nad całością funkcjonowania systemu, z wyłączeniem czynności kontrolnych, 
sprawozdawczości i egzekucji pieczę sprawuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie 
- tam też Mieszkańcy winni kierować wszystkie sprawy (wnioski, uwagi, sugestie i skargi) związane 
z funkcjonowaniem systemu.

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:
 � analiza kosztów obejmowała: koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów, koszty obsługi 

i zarządzania systemem w zakresie kosztów stałych i kosztów jednorazowych, koszty egze-
kucji i prognozy kształtowania się wyników kosztotwórczych na lata 2014 i 2015.

 � analiza dochodów obejmowała: dochody z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszka-
łych, prognozę zwiększenia dochodów po uszczelnieniu systemu, prognozę zwiększenia do-
chodów w wyniku działań egzekucyjnych, prognozę zwiększenia dochodów z nieruchomości 
niezamieszkałych, zmniejszenia dochodów z tytułu zaległości w opłatach.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na przyjęcie założeń, że przy minimalnej poprawie ściągalno-
ści opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obecny system zbiórki odpadów w naszym 
mieście powinien się bilansować przy stawce 7,50 zł/miesiąc za każdego Mieszkańca zamieszku-
jącego na nieruchomości.

Złożona przez Burmistrza Miasta propozycja obniżenia stawek opłat została zaakceptowana 
przez Komisję Rady, a na sesji w dniu 28 listopada 2013r. Rada Miejska przyjęła w tej sprawie sto-
sowną uchwałę.
Nowe stawki będą obowiązywać od 1.01.2014 r. 

W momencie kiedy będziecie Państwo czytać ten artykuł MZGK w Bukownie z pewnością będzie 
już prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą składania nowych deklaracji śmieciowych, gdyż 
jest to warunek konieczny do naliczenia nowych niższych stawek od 1 stycznia 2014 r.

Dzieląc się z Państwem tą dobrą informacją, życzę równocześnie Wszystkim Mieszkańcom Na-
szego Miasta spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym wielkimi krokami Nowym 2014 roku.

Józef Paluch

Będzie OBNIŻKA opłat za śmieci
Prezent na gwiazdkę

I N F O R M A C J A

Pary małżeńskie, które w 2014 roku będą obchodziły 50 – lecie, 60 – lecie lub 65 -lecie pożycia małżeńskiego, proszone są o dokony-
wanie zgłoszeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Kierownik USC w Bukownie Og
ło

sz
en

ie
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukownie powoli wchodzi w etap przekazywa-
nia do eksploatacji. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Olkuszu, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków 

unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Prace budowlane przy odcinkach kanalizacji w ulicy Wodącej, Puza, Zielonej i Granicznej zosta-
ły już zakończone, bądź zakończą się do końca tego roku. Zakończenie budowy kanalizacji w ulicach 
Poprzeczna, Leśna, Grabowa, Olchowa, Sosnowa, Brzozowa i dolnym odcinku ulicy Sławkowskiej (od 
strony oczyszczalni i ulicy Wodąca) przewidywane jest w marcu 2014 r. Kolejne odcinki kanalizacji 
w ulicy Sławkowskiej mają być oddane do eksploatacji do końca września 2014 roku. Liczymy na to, że 
nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody i utrudnienia, które mogłyby przesunąć przewidywane przez 
inwestora terminy oddawania do eksploatacji kolektorów. Terminy te warunkują bowiem możliwość 
podłączania budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

Podłączenie budynku do kolektora kanalizacyjnego związane będzie z koniecznością poniesienia przez 
właściciela nieruchomości (właściciela budynku) kosztów związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego, 
tj. odcinka kanalizacji od wylotu z budynku do miejsca włączenia się do sieci zbiorczej (studzienki kana-
lizacyjnej na terenie nieruchomości lub do granicy nieruchomości) i poniesienia opłaty przyłączeniowej. 

Podczas wielu spotkań z Mieszkańcami podnoszony był problem sporych obciążeń finansowych 
związanych z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej. Burmistrz Miasta zaproponował radnym 
Rady Miejskiej wprowadzenie w Bukownie systemu dopłat (dotacji) dla Mieszkańców udzielanych ze 
środków budżetu miasta. Radni zaakceptowali tę propozycję, przyjmując zasady przyznawania Miesz-
kańcom dotacji z budżetu miasta. 

Przyjęta przez Radę Miejską w Bukownie uchwała* w tej sprawie przewiduje udzielanie pomocy 
w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z bu-
dową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego oraz opłaty przyłączeniowej za 

odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 25% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji i opłaty przyłączeniowej. 

Miasto jest już przygotowane na uruchomienie takiego systemu dopłat. Zasady udzielania dotacji 
określono w stosownej uchwale, w projekcie budżetu Miasta Bukowno na 2014 rok przewidziane zostały 
środki finansowe na finansowanie dotacji. Przygotowano również wzór wniosku oraz wzór umowy dotacji. 
Do uruchomienia programu niezbędne jest oficjalne zgłoszenie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Olkuszu zakończenia prac na danym odcinku sieci kanalizacyjnej i oddania jej do eksploatacji. 
Dopiero wówczas Burmistrz Miasta poda termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji.

Rozpoczęcie przez konkretnego właściciela nieruchomości procedury uzyskania dotacji może się roz-
począć z chwilą otrzymania przez niego od PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu pisemnej informacji o zakończe-
niu budowy kolektora sanitarnego i możliwości podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
Warunkiem uzyskania dotacji będzie udokumentowanie prawa własności do nieruchomości z budynkiem 
służącym wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, wybudowanie przyłącza w terminie 6 mie-
sięcy od powzięcia informacji o zakończeniu budowy i możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej, 
zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych i likwidacja szamba oraz udokumentowanie rachunkami 
poniesienia (w okresie po zawarciu umowy dotacji) kosztów związanych z realizacją przyłącza i podłączenia 
budynku oraz zapłaty opłaty przyłączeniowej.

Warto podkreślić, że - jak dotychczas – Bukowno jest jedynym samorządem spośród udziałowców 
olkuskiego PWiK-u, który dla swoich Mieszkańców przygotował system dopłat związany z podłącza-
niem się do kanalizacji. 

* Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyj-

nego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.

Już wkrótce ruszą dotacje do budowy podłączeń budynków  
do kanalizacji sanitarnej i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza

W iększa dostępność personelu i lepsza komunikacja z lekarzami to najbardziej ocze-
kiwane zmiany w szpitalach - wynika z analizy prawie 1000 ankiet wypełnionych 
przez mieszkańców powiatu olkuskiego w ramach projektu „Twój Najlepszy Szpi-

tal”. Analiza ankiet mieszkańców to jego pierwszy etap. W ramach projektu pracownicy będą praco-
wali nad zmianami w szpitalu, które będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i pacjentów. 

W ciągu dwóch tygodni października udało się zebrać prawie 1000 ankiet. Ankiety było prowadzone 
w szpitalu, w Internecie na stronie www.twojnajlepszyszpital.pl oraz podczas ulicznych sond. W akcję włączył 
się również lokalny samorząd. 

Wyniki ankiety „Twój Najlepszy Szpital” wskazują najważniejsze oczekiwania ludzi w stosunku do szpi-
tala. Okazało się, że najważniejsze oczekiwania dotyczące personelu szpitalnego odnoszą się do sposobu 
komunikacji, zrozumiałego opisu procedur medycznych, większej dostępności i szybszego reagowania na 
wezwania pacjentów. 

Na pytanie, jakie zmiany oczekuje Pan/i od lekarza prowadzącego najwięcej ankietowanych wybierało odpowiedź: 
większej dostępności w razie potrzeby (35,9 proc.). Następnie: wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z planowa-
nym zabiegiem (33,4 proc.), wyrażania się w sposób zrozumiały (33,2 proc.) oraz większej życzliwości (33,1 proc.). 

Kolejne pytanie dotyczyło zmian, jakich oczekują badani od personelu pielęgniarskiego. W tym  przypadku 
najczęściej wybieraną odpowiedzią było: szybszego reagowania na wezwania pacjenta (41,3 proc.). Ponad 32 
proc. ankietowanych wskazało odpowiedź: większej życzliwości (32,5 proc.) a 29,3 proc. oczekuje większej 
staranności przy wykonywaniu zabiegów. 

W otwartym pytaniu ankietowani mogli również określić, jaki jest szpital ich marzeń. Najczęściej powtarza-
jące się odpowiedzi dotyczyły dobrych relacji między pacjentami a personelem, poprawy warunków socjalnych i nowoczesnego sprzętu. Byli też tacy ankietowani, którzy powoływali się na serialowy szpital 
w Leśnej Górze, jako wzór do naśladowania. 

 „Niełatwo będzie dogonić serialowy wzór ale na pewno będziemy się starali – komentuje wyniki badania dr Norbert Kubański, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu – Wiele z oczekiwań, jakie wyrażone 
zostały w tych ankietach wymaga dużego zaangażowania i trzeba nad tym pracować. 

Opracowane wyniki ankiet są omawianie szczegółowo z pracownikami szpitala w Olkuszu Na ich podstawie zostanie przygotowany plan zmian. Projekt „Twój Najlepszy Szpi-
tal” można na bieżąco obserwować na stronie internetowej www.twojnajlepszyszpital.pl na www.facebook.com/zdroweszpitale Internauci mogą włączyć się do akcji m.in. komentując 
pojawiające się na stronie informacje, czy proponując własne pomysły na zmiany.

Projekt „Twój Najlepszy Szpital”
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11 listopada w wieku 81 lat zmarł 
w Kielcach ks. Prałat Andrzej 
Biernacki - postać wyjątkowa, 

znakomity kapłan, wspaniały organizator i ani-
mator kultury. Honorowy Obywatel Miasta Bu-
kowno.

Ksiądz Prałat Andrzej Biernacki mimo faktu, iż od 
prawie 50 lat nie był formalnie już związany z naszym 

miastem wciąż pozostawał w sercach i wspomnieniach wielu naszych Mieszkańców. Jako wika-
riusz parafi i w Bukownie - przy boku ks. Proboszcza Bolesława Zelka - w latach 1957-1964 dał się 
poznać nie tylko jako znakomity kapłan, ale również jako wspaniały organizator i animator kultury. 
W czasach, gdy Bukowno dopiero krzepło jako młode miasto, ksiądz Andrzej organizował wokół 
parafi i wiele przedsięwzięć, dzięki którym społeczność Mieszkańców naszego miasteczka mogła 
się integrować. Powstał wówczas m.in. chór, zespół teatralny. Pełne dzieci było zawsze boisko przy 
kościółku, na którym często można było zobaczyć również ks. Andrzeja. Młody wikariusz aktywnie 
uczestniczył również w pracach przy budowie nowej świątyni. Swoją posługą zyskał wśród parafi an 
ogromne uznanie i szacunek.

27 listopada 2008 roku na wniosek grupy Mieszkańców podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
ks. Prałatowi Andrzejowi Biernackiemu nadano Honorowe Obywatelstwo Miasta Bukowno. Inicja-
torem podjęcia tej uchwały był ówczesny Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Wendelin Kołton.

W 1983 roku ksiądz Andrzej Biernacki został proboszczem parafi i w Gorzkowie koło Kazimierzy 
Wielkiej. Tam założył i prowadził Parafi alny Zespół Pieśni i Tańca „Gorzkowianie”, z którym koncer-
tował w kraju i za granicą. Jako kapłan poprowadził 18 pielgrzymek do Rzymu, przed oblicze Jana 
Pawła II. Wraz z Gorzkowianami przygotował kilkanaście spektakli, w których sam osobiście wcielał 
się w postać Papieża Polaka. Za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz upowszechniania 
kultury oraz w pracy duszpasterskiej Prezydent Aleksander Kwaśniewski w 1999 r. odznaczył  ks. 
Andrzeja Biernackiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Ostatnio, w krótkim odstępie czasu 
przeszedł dwa udary mózgu. Mimo po-
ważnych problemów ze zdrowiem nadal 
prowadził aktywny tryb życia, m.in. 
występował na scenie. Po raz ostatni za-
grał w papieskim spektaklu 3 listopada, 
w kościele Świętego Wojciecha w Kiel-
cach. Potem stan Jego zdrowia znacznie 
się pogorszył. Ksiądz Prałat Andrzej Bier-
nacki zmarł 11 listopada w Domu Księży 
Emerytów w Kielcach. Niedługo po swo-
ich 81 urodzinach.

Pogrzeb księdza Prałata zgodnie z Jego 
ostatnią wolą odbył się w Gorzkowie - 
w parafi i, w której przez ćwierć wieku był 
proboszczem. 14 listopada o godz. 11.30 
kondukt żałobny wyruszył sprzed krzyża 

w Odonowie, gdzie zaczyna się gorzkowska parafi a, skąd żałobnicy pokonali pieszo dystans ponad 
3 kilometrów. Przez ostatnie 300 metrów - do kościoła - trumnę nieśli na ramionach członkowie 
zespołu Gorzkowianie.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła blisko 50-osobowa grupa Mieszkańców Bukow-
na, w której skład weszli również ks. Proboszcz Wojciech Tkacz, Burmistrz Miasta Mirosław Gajdzi-
szewski i radni Rady Miejskiej: Wiceprzewodniczący Leopold Derda oraz Ryszard Zając.

Mszę żałobną w kościele parafi alnym Świętej Małgorzaty Męczennicy celebrował Biskup 
pomocniczy diecezji kieleckiej ks. Marian Florczyk w asyście kilkudziesięciu innych kapłanów. 
Księdzu Andrzejowi Biernackiemu w jego ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyło w sumie po-
nad 2 tysiące osób. 

foto. www.pilarscy.eu

Zmarł ksiądz Prałat 
Andrzej Biernacki 
Honorowy Obywatel Miasta BukownoM iejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie wzbogacił się 

w ostatnich dniach o nowy sprzęt, który będzie szczególnie pomocny 
przy właściwym utrzymaniu stanu dróg w okresie zimowym. 

Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska wyposażyła Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukow-
nie w nowoczesny sprzęt do zimowego utrzymania dróg w postaci piaskarko-solarki GALEOX fi rmy 
Schmidt oraz ciągnika ZETOR Major 80.

- Zakupiony sprzęt zastąpił stary i wyeksploatowany, ponad czterdziestoletni tabor. Dzięki temu z więk-
szym spokojem spoglądamy za okno, oczekując na pierwsze ataki tegorocznej zimy. Jednocześnie chcę 
podkreślić, że dzięki swej uniwersalności sprzęt ten będzie mógł służyć nie tylko zimą, ale również będzie 
wykorzystywany do innych zadań – mówi dyrektor MZGK w Bukownie, Janusz Gumuła. 

Jednocześnie przypominamy, że za właściwe utrzymanie stanu dróg powiatowych: Kolejowa, 1-go 
Maja, Długa (do Olkusza przez las), Borowska, Wiejska, Puza, Wodąca i Sławkowska oraz droga do Ja-
worzna odpowiada Zarząd Drogowy w Olkuszu, Aleja Tysiąclecia 1 - numery telefonów: 32 643-02-65, 
32 643-02-40, 32 643-18-78 (czynne całą dobę).

 Pozostałe ulice na terenie Miasta utrzymywane są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bukownie, ul. Leśna 7b - numery telefonów: 32 642-12-04, 32 642-16-12, czynne od godz.6 do 21. 

W przypadku uwag dotyczących jakości zimowego utrzymania dróg należy interweniować na po-
dane powyżej numery telefonów. W dni robocze w godzinach (8.00-15.00) uwagi takie można zgła-
szać również do Urzędu Miejskiego w Bukownie pod nr tel. 32 626 18 35. Drogi osiedlowe i wewnętrzne 
powinny być utrzymywane przez ich zarządców lub właścicieli. 
Przypomina się także właścicielom nieruchomości położonych na terenie Miasta 
o obowiązkach:

 � uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomo-
ści, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399),

 � usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości (§ 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno – Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012r. poz. 7774). 

 � likwidowania śliskości na drogach publicznych, chodnikach, placach w okresie mrozów i opadów 
śnieżnych (§ 3 ust. 1 pkt 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno 
– Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012r. poz. 7774).

Nowy sprzęt do akcji zimowej 
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej

! UWAGA! 
Obniżka stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbiera-

ne i odbierane w sposób selektywny.
Po analizie funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych w Bukownie, zgodnie z wcze-

śniejszymi zapowiedziami, Burmistrz Miasta zaproponował Radzie Miejskiej obniżenie stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z 9,00 
zł na kwotę 7 zł 50 groszy na miesiąc za każdego Mieszkańca zamieszkującego w nieruchomości.

Rada Miejska w Bukownie na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku podjęła stosowną uchwałę w tym 
zakresie. Nowe stawki będą obowiązywać od 1.01.2014 r. 

Aby jednak Mieszkańcy mogli płacić mniej za odbiór śmieci, KONIECZNE jest złożenie NO-
WYCH DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, ul. Leśna 7B. 

Wzory deklaracji znajdują się na stronie internetowej 
www.bukowno.pl
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11 listopada - Święto Niepodległości oraz 24 listopada - rocznica 
pacyfikacji Boru Biskupiego to dwie listopadowe daty, które 
od lat licznie gromadzą Mieszkańców Bukowna na uroczystych 

obchodach wydarzeń związanych z czasami, gdy za wolność i niepodległość 
trzeba było płacić krwią Bohaterów.

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie mszą 
świętą w intencji Ojczyzny, która odbyła się  w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Od-
świętny charakter tej mszy świętej został dodatkowo podkreślony przez udział pocztów sztanda-
rowych, delegacji ofi cjalnych, harcerzy, wart honorowych oraz orkiestry dętej Zakładów Górniczo-
-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. 

Młodzież z Zespołu Szkół nr 1 dekorowała przybyłych na uroczystości specjalnymi, patriotycz-
nymi kotylionami, najmłodsi zaś otrzymywali biało-czerwone chorągiewki. Również w okoliczno-
ściowej homilii wygłoszonej przez ks. Proboszcza Wojciecha Tkacza wielokrotnie pojawiał się wątek 
odpowiedzialności obecnych pokoleń za los Ojczyzny.

Już po zakończeniu mszy św. nastąpił tradycyjny, uroczysty przemarsz ulicami miasta pod Obelisk 
Żołnierza Polskiego przy ulicy 1 Maja. Tam z krótkim koncertem pieśni legionowych wystąpiła Aleksan-
dra Duda z Zespołu Szkół nr 1. Następnie ofi cjalne delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 
Wśród nich szczególnie wyróżniały się reprezentacje przedszkoli z naszego Miasta, gdyż z wiązankami 
kwiatów, a także w krótkim występem pojawili się najmłodsi Mieszkańcy Bukowna, dodatkowo od-
świętnie wystrojeni w stroje krakowskie. Za swoje prezentacje zebrali oczywiście gromkie brawa. 

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili również Burmistrz Miasta Mirosław Gajdzi-
szewski oraz Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, a uroczystość zakończyła się mini-koncertem pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”.

Wśród delegacji ofi cjalnych i pocztów sztandarowych byli również uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkół „Skałka” w Bukownie. A właśnie ze „Skałką” wiążą się w Bukownie wydarzenia z czasu 
I wojny światowej, jak również wojny polsko-bolszewickiej gdy na „Skałce” stacjonowało polskie 
wojsko. Tam również znajdował się wojskowy lazaret. Warto też przypomnieć w tym miejscu hi-
storię znajdującej się w Zespole Szkół w Bukownie pamiątkowej tablicy, poświęconej 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.  

Tablica ta została ponownie wmurowana w budynku Szkoły na Skałce w 2001 roku, a jej uro-
czyste odsłonięcie miało miejsce w czasie Jubileuszu 80-lecia istnienia Szkoły. W latach 30-tych 
była wmurowana na korytarzu na parterze, obecnie zdobi ścianę na I piętrze. Szczęśliwie przetrwała 
czasy okupacji i lata sowietyzacji.

Odlew tablicy został wykonany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Wzorowano się na ory-
ginalnej tablicy, przed wojną znajdującej się w Wilnie i wmurowanej w gmach tamtejszego Uni-
wersytetu. W Polsce międzywojennej  po śmierci Józefa Piłsudskiego zaczęto produkować mosiężne 
tablice z podobizną marszałka (u góry był wiersz Sieroszewskiego oraz dedykacja), które zdobiły 
gmachy użyteczności publicznej. W tym okresie można było również napotkać medale będące mi-
niaturą wspomnianej tablicy, które ofi arowywano uczestnikom walk o niepodległość.

Tablica miała podkreślać rolę, jaką odegrał wielki polityk, Naczelnik Państwa, wódz Armii Pol-
skiej, Marszałek Polski – J. Piłsudski. Widnieje na niej napis autorstwa Wacława Sieroszewskiego 
(pisarza, działacza niepodległościowego):

„Wskrzesiciel państwa polskiego, twórca i wódz armii polskiej Marszałek Józef Piłsudski. Urodzony 
w ziemi wileńskiej, zesłany na Sybir w 19-tym roku życia. Po powrocie wstąpił do PPS. W 1905 roku 
zorganizował walkę zbrojną z caratem. Potem stworzył związek strzelecki – z nim wyruszył z Krakowa 

6/VIII 1914 roku na oswobodzenie zaboru rosyjskiego – po opuszczeniu przez moskali rubieży Rzeczy-
pospolitej, skierował wszystkie siły przeciw Niemcom i Austryjakom – 20/VII 1917 roku wywieziony do 
Magdeburga. Wrócił w listopadzie 1918 roku i 11-tego tego miesiąca objął władzę nad wskrzeszonym 
państwem – stworzył rząd, zwołał sejm ustawodawczy, orężem wykreślił granice Polski – W 1920 
roku odparł najazd bolszewicki – od 1926 dążył całą potęgą swej woli do naprawy konstytucji. Jego 
geniusz pozwolił narodowi polskiemu dokonać w krótkim czasie olbrzymiego dzieła. Stawiane Jemu 
pomniki są jednocześnie pomnikami miłości Ojczyzny!”. 

69 Rocznica Pacyfi kacji Boru Biskupiego
W niedzielę, 24 listopada obchody tej smutnej rocznicy rozpoczęły się o godz. 12.00 w kościele pa-

rafi alnym w Borze Biskupim mszą św. w intencji Partyzantów i Mieszkańców Boru Biskupiego, Przenia 
i Podlesia poległych w czasie pacyfi kacji dokonanej przez hitlerowców 24 listopada 1944 roku.

Tego dnia wieś Bór otoczyło wojsko niemieckie i przystąpiono do jej pacyfi kacji. Skazanych par-
tyzantów zabierano z domów. Niemiecki żołnierz wraz z sołtysem przychodzili do domu, wręczano 
im małe czerwone karteczki (były to wyroki śmierci) pisane po niemiecku, a następnie zabierano ich 
w różne strony wsi, gdzie ich rozstrzeliwano.

Wśród poległych byli Jan Stefański (lat 43), Stanisław Labisko (l. 42), Franciszek Puz (l. 42), Wła-
dysław Dąbek (l. 44), Benedykt Sikora (l. 41), Antoni Leś (l. 28), Stanisław Musiorski (l. 34), Leon 
Laskowski (l. 47), Józef Dąbek (l. 41), Stanisław Piętka (l. 43), Aleksander Krampus (l. 39).

Ciała zabitych w trakcie pacyfi kacji partyzantów pozbierano na furmanki i przewieziono na 
cmentarz do Bukowna, gdzie złożono ich ciała do wspólnej mogiły. Dopiero w styczniu 1945 roku 
rodziny rozstrzelanych mogły dokonać godziwego pochówku.

Do listy poległych dopisywani są również Antoni Spyra – sołtys, który zaginął bez wieści, Julian 
Spyra, u którego mieścił się główny punkt konspiracyjny, gdzie mieściła się radiostacja – został za-
strzelony przypadkowo 21 stycznia 1945r w dniu wyzwolenia oraz Edward Stopa ze Starczynowa.

Od 1962 roku przy kościele w Borze Biskupim znajduje się symboliczny Pomnik Pomordowanych 
Uczestników Ruchu Oporu, przy którym w ostatnich latach regularnie obchodzone są kolejne rocz-
nice tej pacyfi kacji.

Również i w tym roku, po za-
kończeniu uroczystej mszy świętej 
w intencji Pomordowanych młodzież 
z miejscowej Filii MOK wystąpiła we 
wzruszającym programie artystycz-
nym, wspominającym poległych 
Bohaterów. Po nim wszyscy udali się 
pod pomnik poległych Partyzantów, 
gdzie – po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego – zostały złożone wiązanki 
kwiatów.

Pamięć o tamtych tragicznych 
latach wciąż żyje w sercach i wspo-
mnieniach najstarszych Miesz-
kańców Bukowna, dlatego nie po-
zwólmy, aby najmłodsze pokolenie 
zapomniało o tych, którzy dla rato-
wania Ojczyzny oddali to, co mieli 
najcenniejsze – życie.

Listopadowe uroczystości patriotyczne
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Na starej fotogra� i uczniowie czteroklasowej 
szkoły podstawowej w Starczynowie (niegdyś nazwa 
naszej miejscowości), mieszczącej się w budynku 
pana Marczyka przy ul. Szkolnej. Zdjęcie pochodzi 
z 1934 roku i jest pamiątką z wycieczki do Ojcowa. 
Transport uczestników tej wycieczki odbył się fur-
mankami (woźnica również został uwieczniony).
Na zdjęciu rozpoznano  nauczycielki:
panią Gizelę Augustynowicz-Klęsk oraz panią 
o nazwisku Bania. Rozpoznano również św. pamieci 
uczniów tej wycieczki z ulicy Poprzecznej: Jana Stopę,  
Bronisława Zuba, Annę Kucyper, Emilię Zub, a także 
z ulicy Wygiełza: Stanisławę Czyż, Natalię Stępniew-
ską oraz Janinę Skubis z ul. Starczynowskiej.

  Dionizy  Kasperkiewicz

6 listopada w lokalu pizzerii przy ul.1 Maja odbyła się niecodzienna uroczystość. To kolejne  spotkanie by-
łych ucznió w Szkoły Podstawowej  w Bukownie z wieloletnią  wychowawczynią  panią  Teresą   Zawadzką .

My,  uczniowie urodzeni w 1953 roku , w ó smym roku po zakoń czeniu 
II Wojny Ś wiatowej, naukę  w szkole podstawowej w Bukownie–Osiedlu  
zaczę liś my  w roku 1960 jako klasa I A. Wychowawczynią  naszą  była 
wó wczas pani Gizela Klę sk. Kierownikiem szkoły był pan Leon Kunik. 
W drugim roku  nauki  przeję ła nas Pani Teresa Marczyk. Młoda 

19-letnia nauczycielka, któ ra właś nie ukoń czyła Studium Nauczyciel-
skie w  Krakowie. Do klasy uczę szczały dziewczę ta: Boż ena Bonecka, 
Barbara Cebo ,Anna Dą bek, Renata Feliksik, Aleksandra Gala,Halina 
Gawron, Czesława Głowacka, Wanda Goc, Jackowska Teresa, Jadwi-
ga Jama, Krystyna Kaliś , Anna Krawczyk, Wanda Kusarek, Dorota 
Odrobiń ska, Graż yna Pawlik, Danuta Romań czuk, Ewa Szotek, Ur-
szula Wawrzaszek, Aldona Ż urek. Chłopcy: Stefan Czapla,Bogdan 
Frą ckiewicz, Henryk Imielski,Waldemar Kopa, Konrad Kubat, Tade-
usz Meres,  Włodzimiesz Myszoglą d , Jerzy Porę bski, Jerzy Przezdzię k,  
Jerzy Sałakowski,Wojciech Sobieraj, Adam Sokołowski, Tadeusz Spy-
ra, Zbigniew Szatan, Andrzej Szelą g, Mieczysław Szlę zak, Mirosław 
Szyniec, Henryk Topolski,Witold Zambrzycki.  

Od klasy pią tej chodzili z nami uczniowie z Boru: Bogdan Krzemień  
, Włodzimierz Krzemień , Piotr Pię ta. Pani Teresa Marczyk jako osoba 
młoda i aktywna założ yła w szkole Druż ynę  Harcerską  , któ ra nosi-
ła imię  Tadeusza Koś ciuszki. Nasze zbió rki pełne były zabaw, ś piewu 
i radoś ci. Zbieraliś my się   przy ogniskach  na pieczeniu ziemniakó w, 
chodziliś my z druż ynową  zwiedzać  okolicę np: ź ró deł rzeki Sztoły, wa-
piennika, organizowaliśmy biwaki , a zimą   kulig do Starego Bukowna. 
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Koniec roku 1964/1965 -  Pani Teresa Mar-
czyk z uczennicami.

W roku 1965 uczestniczyliś my z klasą  w dwudniowej wycieczce do 
Krakowa. Wtedy to przy sarkofagu Tadeusza Koś ciuszki składaliś my 
przysię gę  harcerską . Było to dla nas duż e przeż ycie osobiste i zarazem 
lekcja patriotyzmu.

  W marcu  1966 nasza 
Pani Teresa  wychodziła 
za mą ż . I tu wykazaliś my 
się  jako klasa  zorganizo-
waniem i pomysłowoś cią  
.Uciekliś my  z lekcji  przez 
dziurę  w ogrodzeniu szko-
ły,a by być  na  jej ś lubie cy-
wilnym w Urzę dzie Miasta  
tuż  obok szkoły. Byliś my 
też  z ż yczeniami na jej ś lubie 
w koś ciele.

  Skład klasy stale się 
zmieniał. Poza wymienio-
nymi wyżej osobami byli 
w niej także:  Zdzisława 
Kaleciń ska, Andrzej Bargieł, 
Bogdan Bartosiewicz, Zenek 
Dą bek, Bogdan Frą ckiewicz, 
Jacek Kopa,  Piotr Kró l, 
Tomsiowie, Jacek Pytel, Pro-
tazy Kozimó r, Urszula Roz-

mus, Urszula Dą browska,Wanda Dudek, Krzysztof Krzemień ,  Stani-
sław Guziń ski.

   W 1966 roku, obchodzonym jako Jubileusz Tysią clecia Pań stwa 
Polskiego, oddano w Bukownie do uż ytku nową  szkołę .  Niektó re prace 
w czynie społecznym wykonali rodzice i uczniowie np.  przy sprzą taniu 
nowych klas lekcyjnych, przenoszeniu mebli, porzą dkowaniu tere-
nu. Przyję ła ona nazwę  Szkoła Podstawowa im. Tysią clecia Pań stwa 
Polskiego. W tym samym roku oddano też  nową  elektryczną  trakcję  
kolejową  w Bukownie . Było to tak wielkie wydarzenie, ż e do Bukow-
na przyjechał przedstawiciel najwyż szych władz, sam  przewodniczą cy 
Rady Pań stwa Piotr Jaroszewicz. My  jako klasa braliś my udział w tej 
uroczystoś ci. W 1967 Pani Teresa  Marczyk-Zawadzka została matką  
i mieszkała w Olkuszu. Byliś my  w kilka osó b  u niej w odwiedzinach 
podczas urlopu macierzyń skiego. Reforma szkolnictwa  zadecydo-
wała, ż e byliś my pierwszym rocznikiem, któ rego w pełni obejmo-
wała realizacja ó smej klasy.  Zostaliś my wię c na rok dłuż ej w nowej 
szkole. W tym roku (1968) w ó smej klasie na wiosnę  mieliś my też  
zorganizowaną  przez panią  wychowawczynię  wycieczkę  do War-
szawy. Ale  komers i koniec roku szkolnego  przyszły nieuchronnie. 
A z nim rozstanie... Wtedy  przyrzekliś my sobie, ż e : BĘ DZIEMY  SIĘ   
SPOTYKAĆ   CO  5 LAT!

Pierwsze spotkanie odbyło się  zgodnie z planem w 1973 roku 
w ś wietlicy na terenie szkoły. Nie obyło się  bez Dziennika VIII A i wy-
czytania listy... W roku 1978 i 1983  spotkania nie odbyły się . Byliś my 
zbyt zaangaż owani w  spra-
wy rodzinne, wychowywa-
nie dzieci, pracę  zawodową , 
itd. W latach  1984-1993 
odbyły  się  spotkania  w re-
stauracji  Hotelu Tramp, ko-
lejne w 1998 i 2000 roku 
Nastę pne spotkanie  od-
było się  z tortem i szam-
panem z Okazji Naszych 
50-tych Urodzin w Olku-
szu w restauracji „Dwo-
rek” na ulicy Gó rniczej. 
Oryginalny  kształt tortu 
zawdzię czaliś my uczniom 
z Zespołu Szkó ł „Skał-
ka”, któ rzy go wykonali 

dla nas dzię ki  pracują cej tam naszej koleż ance  Danucie Hummel /
Romań czuk/.

  Kolejne spotkania odbyły się : w roku 2007  spotkanie towarzyskie 
w Pizzerii w Bukownie przy ul. 1 Maja /11osó b/ i w 55. rocznicę  na-
szych urodzin - w 2008 roku ponownie w restauracji Hotelu Tramp. 

W obecnym roku 2013 mamy już  po 60 lat i jesteś my  45 lat po 
zakoń czeniu szkoły podstawowej.

A oto  kolejne z „umó wionych” spotkań , na któ re przybyło 22. z by-
łych ucznió w, pani Teresa Zawadzka i nasza polonistka, pani Maria 
Kazibut.   Zjeż dż amy się   nie tylko z Bukowna, ale ró wnież  z Olku-

sza, Bolesławia, Jaworzna, Krakowa, Sosnowca, Zabrza i Gliwic. 
Obejrzeliś my wspomnieniową  kronikę  wydarzeń  od pierwszej klasy, 
aż  do dziś , w postaci prezentacji komputerowej, któ ra uzmysłowiła 
nam, jak długi szmat drogi ż yciowej mamy już  za sobą ... Były  kwiaty, 
serdecznoś ci, wzruszenia i mnó stwo wspomnień .   Bo te chwile wś ró d 

kolegó w i koleż anek i z Naszą  
Panią  są  bezcenne....

Kilku osó b nie ma już  wś ró d 
nas. Są  to: Jurek Przezdzię k, 
Graż yna Pawlik, Mirek Szy-
niec, Piotr  Kró l, Zenon Dą bek. 
Uczciliś my Ich   pamię ć  minutą  
ciszy.

Kolejne spotkanie być  moż e  
już  za rok! Wszystkie nasze spo-
tkania organizacyjnie przygo-
towywała kol. Ewa Ś lusarczyk /
Szotek/.

Dzię kujemy!
Zebrała Renata Pawłowska 

/ Feliksik/
2003

2013
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NASZA PANI
Gdy spotykamy się  z Naszą  Panią ,
Wspomnienia się nam otwierają ,
I znó w wracamy do dzieciń stwa ś wiata,
Choć  to były trudne i biedne powojenne lata.
Ale los nas zgarną ł do tej jednej klasy,
a ró ż ne z nas były przecież  Ananasy.
A Ona choć  sama tak jeszcze młodziutka,
Siadała na ławce i czytała Konopnickiej „O krasnoludkach”.
Potem o Tosi co miała Plastusia, a takż e „...przygody Marka Piegusa”,
Omówiła Brzechwę  i Tuwima, chodź  w programie tego “ni ma”!
Wię c dziś  ogłaszam Panią  pełna satysfakcji,
ż e jest inicjatorką  bardzo znanej ogó lnopolskiej akcji:
,,Cała Polska Czyta Dzieciom”!
Nawet, gdy przeskrobaliś my coś  czasem,
A nie było winnego,
Cytowała trzech muszkieteró w
“Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”!
Przyszła pora i na inne lektury:
Mickiewicz, Słowacki, Norwid i powieś ci,
- Mebluj głowę ! – mó wiła - duż o się  w niej zmieś ci.
„Bo czego Jaś  się  nie nauczy, Jan nie bę dzie umiał,”
A „czym skorupka za młodu nasią knie, tym na staroś ć ...trą ci”.
Lubiliś my te Jej opowieś ci – o historii Polski, Honorze,Wolnoś ci,
patriotyzmie i odpowiedzialnoś ci,
O tym, któ ry „Wstrzymał Słoń ce, ruszył Ziemię”
Budziło dumę , iż  to „ polskie go wydało plemię ”!
A Zawisza choć  Czarny to ś wiecił przykładem,
Jak dotrzymywać  słowa i polegać  na nim.
Do dziś  wyrwana ze snu bez zają knienia palnę ,
ż e Jagiełło dwa nagie miecze dostał pod Grunwaldem.
“Mó w bratku prawdę  w oczy” - tak uczyła prawdomó wnoś ci,
I “korona ci z głowy nie spadnie”, trochę  uczynnoś ci!
“Nie garb się  i nie bą dź  o� arą  losu” - mó wiła,
Uczą c odwagi cywilnej w ten sposó b.
Czyny harcerskie, bezinteresownoś ć ,
postawy społeczne - to obywatelska sprawa,
Bo “ż ycie Kochasiu to nie zabawa”!
“Koniec ję zyka za przewodnika”!
Bo trzeba umieć  sobie radzić  w każ dej sytuacji,
I przeprosić  i wybaczyć  – kiedy nie masz racji!
Zagarniała nas do klasy jak kokosz kurczę ta,
Czasem krzyczała, czę ś ciej była uś miechnię ta.
Zgadywanki, zagadki, rebusy...
Ć wiczyła naszą  pamię ć  na ró ż ne sposoby,
Stosowała niekonwencjonalne nauki metody.
Była też  prekursorką  przedmiotu jednego,
A mianowicie wychowania seksualnego.
Wybaczcie, ż e to wspomnę !!!
Bo była lepsza od Lwa Starowicza!!!
Na zawsze nam w pamię ci została
ta narysowana na tablicy macica!

EPILOG
Dziś , gdy już  sami ż yciem doś wiadczeni,
Naszych lat 60-tkę  jak zuż yty bilet mamy w kieszeni,
podsumować  pora:
Byliś my zgraną  klasą , któ ra się  lubiła,
Stą d te nasze spotkania.
W nich tkwi jakaś  siła!
Siła powrotu do korzeni, przyjaź ni, wię zi, serdecznoś ci,
Któ ra nas tu sprowadza, prawie do staroś ci...
A ś wiadczy to też  o naszej dla Pani WDZIĘ CZNOŚ CI.
Za dar serca, czasu, cierpliwoś ci.....
Dzię kujemy!
DZIĘ KUJEMY SERDECZNIE ZA PIĘKNE DZIECIŃ STWO 
I TE WSZYSTKIE LATA!

W imieniu wszystkich ucznió w 
Renata.

W Centrum KulturyHISTORIA

Noc Poetów 2013

L istopad w MOK-u zakończył się niezwykle lirycznie, bo 
Nocą Poetów. Jak co roku rozmowę wierszem poprowadzi 
dr hab. Marek Pieniążek wciągając poetów w temat nocy, 

mroku i snu. Okazało się, że utworów dotyczących tych zagad-
nień było całkiem sporo.

W drugiej części wieczoru promowano najnowszy zbiór wierszy Klu-
bu Literackiego „Bukowy Liść” zatytułowany „Poezja wiecznie żywa”. 

Krytyk literacki Jarosław Klejnocki porównał kiedyś poezję do gęstego, 
mieszanego lasu, którego znamienitą cechą „jest żywiołowy i bujny rozkwit”. 
Można odnieść wrażenie, że pisał to z myślą o wenie bukowieńskich po-
etów, dlatego okładkę tego zbioru zdobi wiecznie zielone drzewo. Tomik 
rozpoczyna się od debiutu poetyckiego nowej członkini Klubu – Danuty 
Majcher. Pani pochodzi z Sosnowca i dopiero od niedawna na stałe za-
mieszkała w Bukownie. Wtedy też zaczęła pisać, co świadczyć może o tym, 
że mieszkańcy naszego miasta artyzm przyjmują z powietrzem. Ponadto 
znajdą Państwo wiersze wiernych, wieloletnich członków Klubu Literackie-
go „Bukowy Liść”, zdobywców wielu nagród w konkursach poetyckich:
 � Urszuli Kalecińskiej-Kucik – niezwykle płodnej autorki, która co jakiś 

czas ujawnia swoje ciągle to nowe talenty, o których wcześniej nikt 
nie miał pojęcia,

 � Janiny Dąbrowy, która mimo zapewnień o braku weny, wciąż za-
skakuje świetnymi utworami,

 � Mirosławy Kalecińskiej, podobnie jak Pani Jasia wspominającej o 
niemożności napisania wystarczającej ilości satysfakcjonujących 
wierszy, czego efektem są później perełki poetyckie,

 � Rozalii Hagno, która swoje przemyślenia i wspomnienia pięknie 
ujmuje w ramy wiersza

oraz
 � Tadeusza Szyji, będącego „wisienką na torcie” tego zbioru, który 

swoją poezję oddaje „pod osąd / Znawców i krytyków / I wiernych 
Czytelników / Miłośników poezji / Obecnych i potomnych / Którzy 
zechcą / Zrozumieć poezję / I pokochać ją / Na swój sposób.”

Na zakończenie wieczoru zaprezentowała się grupa Po Burzy w skła-
dzie: Agnieszka Rosa, Aneta Dobra i Seweryn Woźniak, czyli niezwykle 
kreatywni ludzie, którzy promują poezję śpiewaną. Wykonali utwory 
Starego Dobrego Małżeństwa, a publiczność była zachwycona!

Justyna Markiewicz



14 GŁOS BUKOWNA       Listopad/Grudzień       Nr 06/13

23  października Miejski Ośrodek Kultury 
w Bukownie zaprosił na pierwszą wysta-
wę w nowym roku kulturalnym. Jej auto-

rem był pochodzący ze Sławkowa artysta z rzadką pasją 
i zaangażowaniem - Rafał Jaworski,  mieszkający i two-
rzący w Tychach. 

Polem poszukiwań twórczych dla niego stały się malarstwo, 
poezja i eseistyka. W naszej placówce zaprezentował szczegól-
nego rodzaju malarstwo, bo skaralne i ikoniczne wyobrażające 
Chrystusa, Maryję, aniołów, proroków i świętych. Tworzeniem 
ikon zajmuje się od połowy lat 90., mając na koncie 27 wystaw 
indywidualnych. Dopełnieniem  obrazów autora jest słowo, 
ponieważ prawie każda ikona opatrzona jest wierszem. Poezja 
to druga muza, która skradła serce i duszę autora wystawy. 

Prace Rafała Jaworskiego przykuwają kolorem, oddziałują 
na wyobraźnię i ducha. Przed ikonami, które malował, modlą 

się ludzie. Zawędrowały nawet do Denver w USA. 
Jest laureatem nagród i wyróżnień w blisko stu konkur-

sach poetyckich, eseistycznych i prozatorskich, m.in. nagrody 
głównej w Łódzkiej Wiośnie Poetów (1990) i im. J. Śpiewaka 
i A. Kamieńskiej w Świdwinie (2004). Trzykrotnie sięgnął po 
Laur ks. M. K. Sarbiewskiego w Płońsku. Ale jak sam przyznał 
– najwartościowszą nagrodę otrzymałem w roku 1989 kiedy na 
jednym ze spędów „konkursowych”, dojrzały mężczyzna wyznał, 
że jego wiersze pomogły mu przeżyć stan wojenny.  Współpra-
cuje z pismami polskimi i zagranicznymi – paryskim „Reco-
gnito”, bydgoskim „Akantem”, radzyńskim „Kozimrynkiem”.

Można śmiało powiedzieć, iż twórczość poetycka pana 
Jaworskiego to odbicie jego przeżyć i wnikliwej obserwacji 
życia codziennego. Wiersze są refl eksyjne, obrazujące nagą 
rzeczywistość bez upiększania, ale ubrane w przepiękną for-
mę, docierające do wrażliwości każdego człowieka.

Iwona Jarno-Kurach

W Centrum Kultury

„Dotknąć sakrum w obrazie i poezji”

Maraton trzeźwości 12h

Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Miasta- Refera-
tem Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej już po raz drugi 
zorganizował „Maraton trzeźwości”.  Celem było zagospo-

darowanie czasu mieszkańcom naszego miasta we wszystkich gru-
pach wiekowych. I tak jak w tamtym roku, inicjatywa ta spotkała się 
z dużym odzewem, gdyż 8 listopada br. w sumie prawie 500. miesz-
kańców wzięło udział w maratonie. Co zaoferowaliśmy Bukowianom?  

Na początek dla młodzieży szkolnej „Ostatni dzwonek” -  spektakl Teatru 
Edukacji i Profi laktyki „Maska” z Krakowa. Refl eksyjne i pobudzające do my-
ślenia przedstawienie - do czego może doprowadzić nadużywanie alkoholu 
i chęć przypodobania się kolegom. Następny punkt maratonu to bajkowe 
spotkanie dla Przedszkolaków. Nie mogło zabraknąć zdrowych przekąsek, 
dlatego wspólnie z ZS ”Skałka” przygotowaliśmy szaszłyki z 6 kg marchwi 
i 6 kg jabłek (razem 12 – tyle ile godzin maratonu). Każdy Bukowianin prze-
chodzący ulicami między godz. 11 a  13 mógł spróbować tych pysznych, 

chrupiących warzyw i owoców. 
Nie zabrakło też atrakcji dla miłośników kina. Jednym z najbardziej oble-

ganych punktów  maratonu była część plastyczna – dla dzieci malowanie 
na szkle, a dla dorosłych fi lcowanie. Szachy, brydż i inne gry także wpisały się 
w atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Na dodatek nasze zmysły pobudzał 
piękny zapach ciasteczek pieczonych w MOK-u. O godz. 17.00 wszyscy chęt-
ni w towarzystwie Kapeli Podwórkowej zostali zaproszeni na podwieczorek 
- zdrowe ciasteczka i sok. Kolejny punkt maratonu był dla muzykalnych i od-
ważnych – karaoke. A co dla chcących trochę się poruszać? Zumba i Tai chi 
– najpierw rozruszały a potem uspokoiły maratończyków. Kolejną niespo-
dzianką  było losowanie 12 nagród (tyle ile godzin maratonu). Wszyscy, któ-
rzy w ciągu dnia brali udział w zajęciach w MOK-u mogli wziąć w nim udział. 

Nagrody - oczywiście związane ze zdrowiem – wręczał Burmistrz Miasta 
Mirosław Gajdziszewski oraz Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej – Barbara Gajdziszewska. Maratończycy już zapowiedzieli się za 
rok, więc na pewno znowu się spotkamy!

Ewa Stachurska

Plan imprez  MOK  BUKOWNO – Plan imprez  MOK  BUKOWNO – Plan imprez  MOK  BUKOWNO – 
GRUDZIEŃ:
21.12 (sobota) - III Wigilia dla Mieszkańców Bukowna (start godz. 14.00)
Burmistrz Miasta Bukowno, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają Mieszkańców Miasta na III Wieczór Wigilijny dla Miesz-
kańców Bukowna, który odbędzie się na placu przed Centrum Kultury.

W programie:
 � przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju,
 � wigilijny poczęstunek,
 � występy artystyczne,
 � kiermasze rękodzieła,
 � promocja dwupłytowego wydania kolęd śpiewanych przez wokalistów MOK

pt. ”Czekając na cud”,
 � odpowiedzi na listy z Poczty Mikołajowej,
 � losowanie drobnych upominków dla wszystkich, którzy przybędą w czapce Mikołaja,
 � i wiele innych atrakcji,

29.12 (niedziela) - Koncert  Kolęd - „Aniołowie biali, na coście tak u żłóbka czekali...?”,
godz.16.00 (sala widowiskowa)
31.12 (wtorek) - „Sylwester pod gwiazdami” od godz.22.00 (plac przed UM)

STYCZEŃ:
05.01 (niedziela) - Bajkowa Niedziela godz.17.15
06.01 (poniedziałek) - Marsz Trzech Króli godz.10.00
11.01 (sobota) -  III BIEG ULICZNY- „Policz się z cukrzycą” w ramach WOŚP, 
start godz.12.00 (plac przy Urzędzie Miejskim), nowością będzie młodzieżowy bieg przełajowy, 
ponadto w programie:  bezpłatne badanie krwi na poziom cukru, 
gimnastyka dla dzieci i dorosłych, kuchnia polowa i wiele innych atrakcji.
12.01 (niedziela) -  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, start godz.14.00 (sala widowiskowa )
14.01 (wtorek) - Wykład UO godz.17.00 - „Aleje - rola i znaczenie w krajobrazie” -  architekt krajobrazu 
Katarzyna Mucha. Wykład będzie opowiadał o znaczeniu drzew przydrożnych, zasadach prawidłowego 
projektowania alei oraz przeprowadzonych działaniach w gminie Bukowno, a także przedstawiał gene-
zę powstawania alei przydrożnych oraz ich kulturowe znaczenie w polskim krajobrazie.
Ponadto studencki express, czyli bieżące informacje z życia UO oraz pigułka artystyczna
16.01(czwartek) - BKF godz.17.00
19.01(niedziela) - BKF godz.17.15
26.01(niedziela) - BKF godz.17.15
28.01 (wtorek) - Wykład UO godz. 17.15 „Zadbaj o swoje serce, czyli problemy z układem krążenia” 
– mgr Krzysztof Roszkowski – Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia 
Tradycyjnie studencki express, czyli bieżące informacje z życia UO oraz pigułka artystyczna
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W Centrum Kultury

Las bliżej nas…

w kategorii klas I-III laureatami zostali:
1. Aleksandra Wyrostek, SP nr 5 w Olkuszu
2. Julia Gregorczyk, SP w Żuradzie
3. Mateusz Pielka, SP w Zarzeczu

w kategorii klas IV-VI laureatami zostali:
1. Izabela Olesińska, SP nr 1w Bukownie
2. Karolina Kluczewska, SP nr 1 w Olkuszu
3. Natalia Leśniak, SP w Chechle

Kategoria I (klasy 1-3 szkoły podstawowej)
 � I miejsce – Adam Haras; SP nr 10 w Olkuszu – zdjęcie: „Tajemnicze źródło”
 � II miejsce – Mateusz Grzanka; ZS nr 1 w Bukownie – zestaw 3 fotografi i
 � III miejsce – Filip Lasyk; SP nr 10 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i   

Kategoria II (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
•	 I miejsce – Anna Materka; ZS w Krzykawie – zdjęcie: „Hutki-Bielne Stawy-nenufary”
•	 II miejsce – Kinga Kluczewska; SP w Bolesławiu – zdjęcie: „Bogactwo lasu”
•	 III miejsce – Natalia Piwowarska; SP nr 3 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i
•	 Wyróżnienie – Emilia Olejnik; SP w Bolesławiu – zdjęcie: „Brzozowa magia”
•	 Wyróżnienie – Julia Zych; SP nr 4 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i
Kategoria III (gimnazja)
 � I miejsce – Michał Rozmus; Gimnazjum nr 1 z oddz. integrac. w Olkuszu –  zdjęcie: „Okno na piękno”
 � II miejsce – Aleksandra Caban; Gimnazjum nr 3 w Olkuszu – zdjęcie: „Jesienny poranek”
 � III miejsce – Albert Piątek; Gimnazjum nr 1 z oddz. integrac. w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i
 � Wyróżnienie – Mariusz Gęgotek; Gimnazjum nr 1 z oddz. integrac. w Olkuszu –  zestaw 2 fotografi i nocnych: 

„Światło w leśnym mroku”, „Las otulony mrokiem”
Kategoria IV (szkoły średnie)
 � I miejsce – Anna Gamrat; LO nr 4 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i 
 � II miejsce – Aleksandra Szatan; LO nr 4 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i
 � III miejsce – Sylwia Sroka; LO nr 1 w Olkuszu – zestaw 3 fotografi i
 � Wyróżnienie – Katarzyna Komoniewska; ZS nr 4 w Olkuszu – zestaw 2 fotografi i

O godzinie 10.00 rozpoczął się konkurs recytatorski. Uczestnicy, którzy zostali zwycięzcami etapów szkolnych, teraz na etapie powiatowym, 
rywalizowali o tytuł Mistrza recytacji w dwóch kategoriach (klasy 1-3 oraz 4-6). Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: dr Mariola Rokicka 
– literaturoznawca, bibliotekarz, Edyta Skrzyniarz – nauczyciel, logopeda, Anna Łapaj – nauczyciel, Urszula Kalecińska-Kucik – poetka oraz Ryszard 
Malik, reprezentujący Nadleśnictwo Olkusz. Obrady doprowadziły do następującego werdyktu:

Nagrodzonym wręczono książki oraz gry planszowe, pozostałym uczestnikom  i opiekunom pamiątkowe upominki, dyplomy oraz podziękowania.
Podczas przerwy konkursowej można było skosztować słodkości i wypić herbatę. Urozmaiceniem konkursu były występy wokalne uczniów pod 
kierunkiem pani Agnieszki Rosy. Odbyła się również prezentacja płytki DVD „Spotkania z leśną poezją”. Wypowiedzi zaproszonych gości, 
pana nadleśniczego Marcina Polaka, burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego, wiceburmistrza Józefa Palucha oraz sekretarza Marcina Coc-
kiewicza świadczyły o decenieniu inicjatywy konkursów związanych tematycznie z lasem i chęci poszerzania wiadomości o nim. Zatem za 
rok, niech ta pora będzie kolejną na nasze spotkania z lasem.

Joanna Gut, Ryszard Malik       

H istoria lubi się powtarzać. Tak jak w ubiegłych latach, 
tak i teraz, 15 listopada 2013 roku nadszedł czas spo-
tkania z leśną poezją. Ten sam leśny klimat, urocza, 

leśna sceneria, spotkanie organizatorów: Nadleśnictwa Olkusz 
i Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie. Ale ludzie i czasy 
nie te same… To już III edycja konkursu recytatorskiego, w tym 
roku pod hasłem „Spotkania z leśną poezją”. 

Tegoroczny konkurs recytatorski zbiegł się z rozstrzygnięciem 
konkursu fotograficznego „Las w obiektywie”, organizowanego rów-
nież przez Nadleśnictwo Olkusz i Miejski Ośrodek Kultury w Bukow-

nie. W VIII edycji konkursu fotograficznego, tematem przewodnim 
był las magiczny i stał się on zarazem tytułem konkursu. Scenerii 
uroczystości towarzyszyły więc sztalugi z nagrodzonymi zdjęciami 
oraz prezentacja multimedialna fotografii laureatów.

O godzinie 9.00 nastąpiło rozdanie nagród w konkursie foto-
graficznym. W czterech kategoriach (klasy 1-3; klasy 4-6, gimnazja 
oraz szkoły średnie), z nadesłanych 250 prac, nagrodzono 16 osób. 
Uczniowie ci otrzymali cenne nagrody ufundowane od Nadleśnic-
twa Olkusz: plecaki, słuchawki, odtwarzacze MP4, głośniki, pendrive 
oraz nagrody książkowe związanie z fotografią. 
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Choć Ogólnopolski Dzień Seniora przypada dopiero 
na 14 listopada, Wodąca uczciła ten dzień już 18 
października. Imprezę zorganizowała Filia Miej-

skiego Ośrodka Kultury oraz Samorząd Osiedla Wodąca. 

Program był różnorodny, choć dominowała muzyka, nie za-
brakło także poezji i dowcipnych scenek. Wiersz specjalnie przy-
gotowany na tę okazję wyrecytowała Weronika Kaliś. Zaśpiewali: 
Alexandra Hacia, która uczy się śpiewu pod okiem Iwony Pilarz, 
jest też stałym gościem u nas w świetlicy, Grzegorz Ledeman 
i Alicja Józefi ak z sekcji wokalnej MOK działającej pod kierunkiem 
Agnieszki Rosy, oraz Magdalena Wdowik, która wykonała piosen-
kę z repertuaru zespołu Dżem. W drugiej części zaprezentowały 
się Chór Animato oraz Kapela Podwórkowa „Bukowiacy”. Ci ostat-
ni porwali licznie zgromadzonych gości do tańca. Niezależnie od 
wieku wszyscy zgodnym chórem śpiewali „Emerytura, najlepsza 
życia pora...”. Jako, że dobrze znana prawda mówi, że śmiech to 
zdrowie, jego również nie mogło zabraknąć na Dniu Seniora. 
W krótkiej scence kabaretowej pt.„Zakręcona seniorka” wystąpił 
duet „Chichotki”, czyli  Weronika Kaliś oraz Aleksandra Hacia, dzia-
łający od niedawna przy Świetlicy w Wodącej. Liczymy, że dobre 
przyjęcie przez publiczność zachęci debiutantki do dalszej pracy. 
„Badania dowodzą, że śmiejemy się znacznie częściej, gdy jesteśmy 

w towarzystwie innych ludzi, niż gdy jesteśmy sami. Jeden z na-
ukowców twierdzi, że jedynie 15% naszego śmiechu pochodzi z za-
bawności dowcipu”. Przekonaliśmy się o tym już chwilę później, 
gdy w rolę kawalarzy wcielili się Magdalena Kubańska  i Cezary 
Pańkowski. 

Nie zabrakło również ofi cjalnych życzeń oraz kwiatów. Te, 
na ręce najstarszych seniorek naszej dzielnicy złożyli Zastępca 
Burmistrza Miasta Bukowna  Józef Paluch, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Aneta Nielaba oraz pełniąca wówczas obowiąz-
ki Dyrektora MOK  Zofi a Skałka. Drobne upominki dla wszystkich 
ufundowała pani Teresa Odias. Również i ja pragnę przyłączyć się 
do wszystkich ciepłych słów, życząc:

 DŁUGICH LAT ŻYCIA W DOBRYM ZDROWIU, POGODY 
DUCHA, SATYSFAKCJI ORAZ SPEŁNIENIA MARZEŃ. NIECH 
JESIEŃ ŻYCIA BĘDZIE NAJLEPSZYM CZASEM DO REALIZACJI 
RZECZY NIESPEŁNIONYCH, A KAŻDY DZIEŃ NIECH DOSTAR-
CZA WIELU RADOŚCI I UŚMIECHU NA TWARZY. 

Składamy serdeczne podziękowania Adrianowi Haci oraz Bart-
kowi Kasprzykowi za udostępnienie oraz obsługę nagłośnienia 
podczas imprezy. 

Gospodarz Filii 
Monika Szlęzak

Dzień Seniora w Wodącej
W Centrum Kultury

Kolejny wieczór wpisał się w historię kulturalną naszego 
miasta, bowiem w sobotę 9 listopada w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Bukownie już po raz trzeci odbył się Koncert Pie-

śni Patriotycznej, w tym roku pt. „Mnie ta ziemia od innych droż-
sza”. Dzięki piosence można było przypomnieć sobie fragment 
dziejów naszego kraju, historii odzyskiwania wolności nie tylko 
w czasie wojen, ale również w okresie powojennym. 

Koncert przygotowany przez sekcję wokalną pod kierunkiem Agnieszki 
Rosy rozpoczął się pieśniami żołnierskimi z pierwszej i drugiej wojny świa-
towej, by następnie opowiedzieć nam o Katyniu, Smoleńsku aż po dzisiej-

sze czasy. Konferansjerzy wprowadzali widzów w poszczególne odsłony 
koncertu, każda z nich to nie tylko inne pieśni czy piosenki, ale również 
odrębna choreografi a.

Widzowie na sali mieli swój czynny udział w spotkaniu odpowiada-
jąc na pytania reporterów o czym marzyli Polacy w czasach niewoli, 
walki, a o czym marzą dzisiaj. Koncert zakończono  przepiękną piosen-
ką A. Rosiewicza „Pytasz mnie”.

W drugiej części wieczoru przy akompaniamencie akordeonu 
mieszkańcy Bukowna razem z przedstawicielami władz miejskich śpie-
wali pieśni legionów.

B.P.

Mnie ta ziemia od innych droższa
Mnie ta ziemia od innych droższa,

ani chcę, ani umiem stąd odejść,
tutaj Wisłą, wiatrami Mazowsza

przeszumiało mi dzieciństwo i młodość.
I niech w srebrnym liści popłochu

długo szumią nadwiślańskie drzewa
o tym wszystkim, com czuł i kochał,

o tym wszystkim, czegom nie wyśpiewał.
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„Niektórzy lubią poezję” – napisała w swoim wierszu Wisława Szymborska. Okazuje się jed-
nak, że także „niektórzy lubią muzykę”.  Przekonaliśmy się o tym 23 listopada br. podczas kon-
certu z cyklu „Elżbieta Konopczak i jej goście”. Sala była wypełniona po brzegi miłośnikami 
muzyki poważnej. Rzeczywiście wysłuchaliśmy wielu wspaniałych arii m.in. ze „Skrzypka na 
dachu”, z „Balu maskowego”,  „Cyrulika  Sewilskiego”, „Carmen” i z innych najpiękniejszych oper. 
Gościli u nas niezwykli artyści: Andrzej Biegun – światowej sławy baryton,  https://www.fa-
cebook.com/yijie.zhang.9?viewer_id=100006680443251, https://www.facebook.com/
yijie.zhang.9?viewer_id=100006680443251 Zhang- sopran, Tong Li - tenor, Karolina Filus- 
mezzosopran i Stanisław Olejniczak – baryton. Akompaniowała im  Elżbieta Konopczak z Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, która po raz kolejny zaprosiła do Bukowna „wielki świat muzy-
ki”. Serdecznie dziękujemy! Ale to nie wszystko – niespodzianką była możliwość wspólnego 
zaśpiewania arii „Wielka sława to żart” z operetki J.Straussa „Baron cygański”. Okazuje się więc, 
że większość – jeśli nawet nie wszyscy – lubią muzykę. Każdy kto chce się o tym przekonać 
może zagościć na kolejnym koncercie.

Ewa Stachurska

W Centrum Kultury

Niektórzy lubią muzykę

Seniorzy
potrafią znakomicie się 
bawić

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
oraz Dnia Seniora Stowarzyszenie Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów „Optymiści”w Bukownie zorganizo-
wało w październiku coroczne spotkanie z tej okazji. 
W remizie OSP w Bukownie zgromadzili się liczni 
członkowie związku oraz goście zaproszeni, władze 
miasta i przyjaciele bukowieńskiego Oddziału. Były 
przemówienia, życzenia, kwiaty, dyplomy uznania 
dla najbardziej zaangażowanych w działalność. 

Wendelin Kołton

Świętowali również Seniorzy działający w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Tego roku bawili się wspól-
nie z zaprzyjaźnionym Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Krzykawki przybywając na ich zaproszenie. Or-
ganizatorzy przygotowali na tę okoliczność wiele 
artystycznych atrakcji umilając wszystkim wspólne 
biesiadowanie.

Teresa Grzegorzewska

Sekcja decoupage „Coś z niczego...” działa 
w MOK Bukowno nieprzerwanie siedem lat. 
Przewinęło się przez ten okres wiele osób, 
bardziej lub mniej zainspirownych tą dzie-
dziną plastyczną, choć z radością trzeba 
przyznać, że jest kilka pań, które są z nami 
od samego początku. Spotykamy się w każ-
dy czwartek i od godz. 17.00-19.30, w mi-
łym towarzystwie przy kawie lub herbacie 
twórczo spędzamy czas. Chcesz złapać 

twórczego bakcyla? Zajrzyj do nas! Zajęcia prowadzi Iwona Jarno-Kurach.

„3x10” to nazwa sekcji artystycznej dla 
dzieci w wieku od lat 10, relizująca trzy 
dziedziny plastyczne takie jak: malowanie 
farbami witrażowymi na szkle i na specjal-
nych foliach, tworzenie różnych drobnych 
elementów dekoracyjnych za pomocą farb 
żelowych, jak również odlewy gipsowe 
oraz masa solna. Zajęcia prowadzi Teresa 
Grzegorzewska w poniedziałki od godz. 
15.45-17.15.

SEKCJE MOK 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w orszaku!

Marsz Trzech Króli
Wzorem innych miast, 6 stycznia 2014r. Miejski Ośrodek Kultury w Bu-

kownie wspólnie z Parafi ą Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Boboli po 
raz pierwszy zorganizuje Marsz Trzech Króli. W roli królów zobaczymy: 
Burmistrza Miasta Bukowno Mirosława Gajdziszewskiego, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Zbigniewa Urbańskiego, Przewodniczącego Stowarzy-
szenia „Optymiści” Wendelina Kołtona. 

Całość rozpocznie się na placu przed Centrum Kultury o godz. 10.00, 
gdzie uczestnicy marszu otrzymają korony, po czym nastąpi uroczysty 
przemarsz do kościoła Parafi alnego przy ul. Kościuszki na mszę św.o 
godz. 11.00. Mszę poprzedzi minispektakl pod hasłem ”Walka dobra ze 
złem” w wykonaniu artystów scen krakowskich.
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B iblioteka jest jednym z miejsc, w którym dochodzi do kul-
turalnych spotkań mieszkańców miasta. Ostatnio było ku 
temu wiele okazji.

•	 Klub Miłośników Zwierząt
Działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej już od 2012 roku, a jego opie-

kunem merytorycznym jest lek. wet. Marek Wasiak. Ruszył także po waka-
cjach zrzeszając dzieci i młodzież, których wspólnym zainteresowaniem 
jest temat zwierząt. Od września minęło już trochę czasu, jednak warto 
przypomnieć sobie jakie atrakcje czekały na uczestników zajęć w ostat-
nim czasie. Zaczęło się od poznania tajemnic serca oraz spotkania z małą 
fretką. W październiku, podczas spotkania z kanarkami – Kubusiem i Sisi, 
nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego „Zwierzęta wokół nas”. 
Przyznano pięć równorzędnych Tytułów Literackich Przyjaciół Zwierząt, 
które przypadły: Alicji Dziadzio, Natalii Liszce, Wiktorii Mikoś, Izabeli Ole-
sińskiej oraz Małgorzacie Podgórskiej. W listopadzie na zajęciach gościły 
dwa szczury – Riko i Po oraz koszatniczki, natomiast tematem grudnio-
wego spotkania były zęby. Klub Miłośników Zwierząt zbiera się dwa razy 
w miesiącu – w środę o godzinie 17:00.
•	 Poranki Bajkowe z Przedszkolakami
Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej z Miejskim Przedszkolem 
w Bukownie w ramach Poranków Bajkowych z Przedszkolakami trwa 
już od kilku lat i układa się bardzo owocnie. Zadaniem cyklicznych 
zajęć jest zachęcenie dzieci do przychodzenia do biblioteki oraz pro-
mocja czytelnictwa już wśród najmłodszych. Od tematów typowo je-
siennych rozpoczęła grupa „Krasnoludków” wraz z nauczycielką panią 
Małgorzatą Szkop oraz „Żabek” z panią Teresą Mynarczyk. Bibliotekę 
odwiedziły też „Biedronki” wraz z panią Danutą Januszek, a tematem 
spotkania była muzyka. Grupa „Misiów” wraz z nauczycielką panią 
Beatą Szotek wzięła udział w zajęciach o rodzinie, natomiast „Motylki” 
z panią Jolantą Pytel uczestniczyły w inscenizacji wierszy Juliana Tu-
wima i Jana Brzechwy. Ponadto grupa „Krasnoludków” z nauczycielką 
panią Małgorzatą Szkop, wzięła udział w zabawie andrzejkowej. Były 
wróżby kwiatowe, cukierkowe, kolorowe i gwiazdkowe, oraz lanie wo-

sku. Zabawa andrzejkowa zakończyła się wspólną zabawą.
•	 Klub Motyli Książkowych

Wznowił swoją działalność po wakacjach i nadal nie zwalnia tempa. 
Regularnie na zajęcia „Motyli” uczęszcza już całkiem spora, bo 24-osobo-
wa grupa dzieci w wieku przedszkolnym. Atrakcji co nie miara dostarcza-
ją im tematyczne spotkania odbywające się w co drugi piątek miesiąca 
o godzinie 15:15. Za nami już „Bajka o rybaku i złotej rybce” połączona 
z zajęciami o tworzeniu własnej książki, wspólnym czytaniem wierszy 
i bajki o jesieni oraz plastycznym akcentem w postaci wyklejania ozdób 
z liści. W listopadzie obchodzono Dzień Postaci z Bajek, podczas które-
go zobaczyć można było wystawkę najpiękniejszych książek z bajkami. 
Dzieci wysłuchały kilku bajek, które same wybrały, potem każde z nich 
opowiedziało o swojej ulubionej postaci i narysowało ją. Święto baj-
kowych postaci uczciliśmy wspólną zabawą! Podobnie obchodziliśmy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci obejrzały wystawę książeczek 
o misiach, czytaliśmy bajeczki o niedźwiadkach , dzieci rysowały ich por-
trety, a na koniec wszyscy zjedli słodkie bezowe misie.
•	 Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu

Szóstego listopada gościliśmy w bibliotece I klasę wraz z wycho-
wawczynią, Panią Marią Wojdyło. Dzieci dowiedziały się jakie niebez-
pieczeństwa czyhają na stronach internetowych z filmu o „Sieciakach” 
oraz lekcji sierż. Pawła Dudy. Nasi mali goście rozwiązywali różne  kart-
kowe zadania, stworzyli plakaty i ilustrujące wymarzonej gry kompute-
rowej dla dzieci. 13 listopada na podobnych zajęciach gościliśmy klasę 
I „b” wraz z wychowawczynią, Panią Beatą Wójcik.
•	 Spotkanie autorskie  

z panią Renatą Piątkowską
We wtorek 12 listopada 2013r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie 

autorskie z panią Renatą Piątkowską – znaną i cenioną autorką książek dla 
dzieci. Napisała ona m.in. utwory pt. „Opowiadania z piaskownicy”, „Wieloryb”, 
„Dziadek na huśtawce”, „Cukierki”, ”Lemoniadowy ząb”, „Twardy orzech do 
zgryzienia”, „Przygoda ma kolor niebieski”. Jej książka „Na wszystko jest spo-
sób” otrzymała II nagrodę w Konkursie im. Astrid Lindgren, a powieść „Nie 
ma nudnych dni” była wyróżniona w prestiżowym Konkursie Literackim im. 
Kornela Makuszyńskiego. Wiele tytułów autorki znajduje się na „Złotej Liście” 
książek polecanych przez Fundację ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pani 
Piątkowska opowiadała o swoich książkach, polecała zwłaszcza serię pozycji 
poświęconych zwierzętom - „Mruk”, „Zbój” i „Najwierniejszy przyjaciel”. Prze-
konywała także, że czytanie jest fajne i zawsze na czasie oraz, że nie ma dla 
niej piękniejszego widoku niż dziecko czytające książkę. Zapytana o ulubio-
ną książkę swojego dzieciństwa wymieniła „Muminki’, chętnie też odpowia-
dała na inne pytania zadawane przez dzieci. Pisarce towarzyszyła lektorka 
– pani Elżbieta Malwina Kożurno, która w sposób niezwykle plastyczny 
i sugestywny czytała dzieciom fragmenty książek. Tradycyjnie, spotkanie 
zakończyło się rozdawaniem autografów przez pisarkę.

Co nowego w bibliotece??

Na początek pragniemy podzielić się z Państwem informacją z ostatniej chwili! Otóż w Rankingu Bibliotek, który od trzech lat 
przeprowadzany jest przez dziennik „Rzeczpospolita” przy współpracy z Instytutem Książki, nasza biblioteka zajęła 39. miejsce 
w Polsce, a 6. w Małopolsce. W tegorocznej edycji udział wzięły 763 biblioteki. Cieszymy się z naszego sukcesu!

3 grudnia wystartowaliśmy z nową zabawą – Zagadką literacką. W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00 w zakładce o tym samym tytule 
znajdującej się na naszej stronie internetowej mbpbukowno.pl zamieszczać będziemy pytanie. Zasady udziału są proste: pierwsza osoba, która 
prześle poprawną odpowiedź drogą elektroniczną na nasz adres mbp_bukowno@poczta.onet.pl otrzyma nagrodę!

Kolejną innowacją dla miłośników książek, którzy poza tymi standardowymi papierowymi, czytają także przy pomocy komputerów, tabletów, czytni-
ków e-booków czy telefonów, będą książki udostępniane za pośrednictwem naszej strony w zakładce „Książk@ nie tylko papierowa”. Można je pobrać lub 
czytać w przeglądarce internetowej. Będą to tytuły niedostępne w naszej wypożyczalni, do których przeczytania mimo to chcemy serdecznie zachęcić.

Justyna Markiewicz

Biblioteka Publiczna

Biblioteka miejscem spotkań
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2014

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Przedszkola 
w Bukownie pragną złożyć 

Włodarzom Miasta Bukowno, 
Pracownikom zaprzyjaźnionych 

i współpracujących 
z nami instytucji oraz  

Rodzinom przedszkolaków 

najserdeczniejsze 
świąteczno-noworoczne życzenia: 
wielu radosnych i ciepłych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz mnóstwa pomyślności i szczęścia.

,,Gdy zabłyśnie gwiazda 
W błękitnej dalekości 
Będziemy z sobą dzielić 
opłatek – chleb miłości. 

A łamiąc okruch biały 
Wśród nocy Świętej ciszy 
Niechaj się serca nasze 
Jak dzwony rozkołyszą. 

Oto już cud się spełnia 
Już biją z nieba dzwony. 
O, witajże nam, Jezu 
W Betlejem narodzony! 

Niech zamilkną zwady, 
Zawiści, ludzkie złości. 
Noc święta, wigilijna... 
Dzielimy chleb miłości”. 

H. Golczowa
 

Biblioteka Publiczna

•	 Wieczór z Wampirem
Miłośnicy mocnych wrażeń w jeden listopadowy wieczór mogli 

przyjść do biblioteki, by wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Chodzi 
oczywiście o spotkanie, którego głównym tematem były wampiry. Wzię-
ła w nim udział liczna grupa wielbicieli tych stworzeń. Atrakcji było co nie 
miara: rysowaliśmy portrety pamięciowe wampira, czytaliśmy straszne 
historie, jedliśmy cebulę jako antidotum na wampirzy jad (bo przecież 
przezorny zawsze ubezpieczony), obieraliśmy czosnek na czas. Ponadto 
panie bibliotekarki ujawniły swój talent aktorski i wystawiły sztukę jed-
noaktową pt. „Bella i Edward w staropolskim dworku”. Na zakończenie 
wieczoru zrobiliśmy listę rzeczy, które wampir lubi, a za którymi nie prze-
pada oraz prowadziliśmy długie rozmowy na ich temat.
•	 Kurs komputerowy  50+

W grudniu zakończyła się trzecia już edycja kursu komputerowego 50+, 
który cieszy się dużym zainteresowaniem. Już teraz zapraszamy na czwartą 
edycję, która rozpocznie się 10 stycznia. Zajęcia prowadzone są w głównej 
siedzibie biblioteki oraz fi liach w Podlesiu i przy ul. Wodącej. Zachęcamy do 
zapisów i poznania od podstaw zasad korzystania z komputera i Internetu.
•	 Spotkania z pasjami

W listopadzie zakończyły się cykliczne „Spotkania z pasjami” adreso-
wane do seniorów, prowadzone na żywo w bibliotece w formie wi-
deokonferencji. Na zajęciach gościli: rodzeństwo Kręglickich, Krystyna 
Janda, Teresa Lipowska, „Latające babcie”, DJ Wika, Mariola Zimnicka, 

Roman Zamyślewski, Magdalena Fikus, Robert Jurek, Elżbieta Skotnic-
ka, Hanna Bakuła oraz Jacek Pałkiewicz. Projekt organizowany był we 
współpracy z Fundacją Orange.
•	 Konkurs fotograficzny 

„Wakacje z książką” – WYNIKI
Nasza biblioteka ogłosiła konkurs na zdjęcie o tematyce wakacyjnej 

w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci i młodzieży w wieku 12-18 
lat oraz dorosłych. Wyniki prezentują się następująco: w kategorii dzie-
ci i młodzieży I miejsce zajęła Klaudia Piątek, natomiast wyróżnienia 
przypadły Adriannie Ostrowskiej oraz Rubenowi Piątkowi, w kategorii 
dorosłych wyróżnienie przypadło Jagodzie Hajdule. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy! 
•	 Giełda przepisów świątecznych – 

„Biblioteka Aktywnego Człowieka”
19 grudnia zapraszamy na spotkanie w czytelni naszej bibliotekach, 

podczas którego będzie można wymieniać się przepisami kulinarnymi.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami zajęć odbywających się 
w bibliotece oraz relacjami fotografi cznymi ze wszystkich wydarzeń 
zapraszamy na naszą stronę internetową mbpbukowno.pl oraz na na-
sze konto na Facebook-u – Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie! 

Z bibliotecznym pozdrowieniem,
Pracownicy MBP w Bukownie

Od 2010 roku nasze przedszkole jest członkiem Stowarzyszenia  „ Przyjazna Szkoła”  i co roku przystępuje do   „Akcji  1%”. Dzięki tej Ak-
cji można przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego przedszkola . Dla naszej placówki jest to niecodzienna możliwość pozyskania 
pieniędzy na wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej poprzez zakupienie pomocy dydaktycznych do pracy  z dziećmi  lub wzbogacania 

wyposażania przedszkola. Zachęcamy Państwa do przekazywania 1 % swojego podatku na nasze przedszkole, a dla ułatwienia zamieszczamy po-
niżej wzór przedstawiający,  jakie dane należy wpisać na zeznaniu podatkowym, aby pieniądze trafi ły na rzecz Miejskiego Przedszkola w Bukownie . 

Z góry dziękujemy 
za okazaną  pomoc! 

PRZEKAŻ 1% NA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BUKOWNIE

Wesołych Świąt
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Szkoła zawodowa jako jedyna daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwa-
lających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę, a jednocześnie nie zamyka drogi do dal-
szej edukacji.

Kolejny raz Zespół Szkół w Bukownie udowadnia, że praktyczna nauka zawodu jest tu priorytetem. Nauczy-
ciele stawiają na jakość w edukacji, dlatego umiejętności, które przekazują uczniom Szkoły są najważniejsze. 
Wsparcie wielu osób, instytucji w tym Unii Europejskiej pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dzieje się 
tak m.in. dzięki możliwościom, jakie daje projekt unijny „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

W październiku i listopadzie uczniowie ukończyli trzy kursy: z zakresu baristyki, czekolady i obsługi konsumenta. To już kolejne zajęcia, które dają moż-
liwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gastronomii. Uczniowie dla przyszłego pracodawcy będę wysokokwalifikowanymi 
pracownikami, lepiej przygotowanymi do wejścia na rynek pracy. Podobne założenia dla młodzieży ZS w Bukownie miało również seminarium z zakresu 
hotelarstwa i gastronomii zorganizowane przez Urząd Marszałkowski. Uczniowie mogli się spotkać z nauczycielami – ekspertami z Turyngii. 

Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. Ojczyzną dekorowania potraw i stołów fantazyjnie 
rzeźbionymi owocami i warzywami są kraje azjatyckie, jednak okazuje się, że sztuka ta zyskuje uznanie 
również w naszym kraju, a uczniowie Zespołu Szkół w Bukownie potrafią udowodnić w niej mistrzostwo.

 24 października 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach odbyła 
się III edycja konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w konkurencji: „Carving” organizowana w ramach projektu unijnego 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Zadaniem uczestników było: wykonanie jesiennej kompozycji 
kwiatowej z owoców i warzyw. 

Uczennice ze Skałki: Roksana Tomsia i Katarzyna Stach prowadzone przez nauczycieli zawodu: Martę Kocjan – 
Chmist i Urszulę Zych zdobyły II miejsce. Zawodniczki wykonały kompozycję kwiatową z warzyw i owoców w wazonie 
wyrzeźbionym z arbuza. 11 grudnia na uroczystej Gali w Krakowie uczennice otrzymają nagrodę.

Renesans szkolnictwa zawodowego

II MIEJSCE W CARVINGU

Zespół Szkół „Skałka”

Uczniowie Skałki kolejny raz znaleźli się w okolicach Frenštátu 
pod Radhoštěm, a tam wśród wzgórz otaczających Frenštát-
sko odnaleźli Skalkę. Czeska Skałka jest większa od naszej 

(964 m n.p.m.), podobnie jak szkoła we Frenštácie p R., jednak te róż-
nice nie zakłóciły uroków miłego spotkania wspólnego projektu.

W dniach od 21 do 23 października br. młodzież z Zespołu Szkół w Bu-
kownie gościła z wizytą Czechach w ramach projektu „Szkoły partnerskie”. 
Współpraca między zaprzyjaźnionymi szkołami pozwala na zbliżenie 
młodych pokoleń Czechów i Polaków, wzajemne przezwyciężanie ba-
rier, uprzedzeń i stereotypów, rozwój umiejętności gastronomicznych, 
nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych nie-
zbędnych dla osobistego rozwoju, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego. 

Za każdym razem koordynatorom projektu zależy na tym, aby wyjazdy 
i wspólne spotkania wnosiły nowe doznania, pozwalały na poznanie no-
wych miejsc, elementów historii i tradycji sąsiadów, walorów turystyczno 
– krajoznawczych. Tym razem każdy dzień wycieczki miał inne założenia. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wspinaczki górskiej – od Trojanovic 
na Pustevny (najczęściej odwiedzane miejsce turystyczne w tej części 

Beskidów z unikalną zabudową schronisk turystycznych autorstwa Duša-
na Jurkoviča z końca XIX wieku) i dalej obok rzeźby  pogańskiego bożka 
Radegasta na Radhošt’ (szczyt 1129 m n.p.m.), gdzie znajduje się pomnik 
śś. Cyryla i Metodego oraz kaplica tychże świętych. Potem uczestnicy wy-
cieczki udali się do Horní Bečvy , a tam czekało na nich spotkanie integra-
cyjne przy ognisku z czeską młodzieżą. 

Drugi dzień to spotkanie z historią i kulturą czeską. Uczniowie Skałki uda-
li się do Frenštátu pod Radhoštěm, a stamtąd razem z czeskimi kolegami 
do Kopřivnice, gdzie zwiedzali Muzeum Techniki Tatra (znanej marki samo-
chodów). Kolejnym punktem był Štramberk, miasto które urzeka swą histo-
ryczną zabudową i „sztramberskimi uszami” (piernikowymi ciastkami, które 
upamiętniają napad Tatarów). Wreszcie Hukvaldy – miejscowość, w której 
znajduje się największy średniowieczny zamek na Morawach, miejsce 
urodzenia Leoša Janáčka – kompozytora, autora m.in. opery Příhody lišky 
Bystroušky (toteż każdy musiał pomnik liska chytruska, który znajduje się 
na ścieżce dydaktycznej, dotknąć – zgodnie z tradycją). Na każdym kroku 
uczniowie stykali się z piękną czeską historią i lokalną kuchnią. Dzień kończy-
ło również spotkanie integracyjne, tym razem w internacie szkoły.

Ostatni dzień pobytu przeznaczony był na wspólne zajęcia dydaktycz-
ne. Po zwiedzaniu szkoły (m.in. nowoczesnego kompleksu sportowego, 
obserwacji lekcji: wychowania fizycznego, informatyki, języka czeskiego, 
zajęć praktycznych cukierników), na polskich uczniów czekał pokaz flam-
birowania owoców i naleśników oraz zajęcia ze wspólnego sporządzania 
drinków. Uczniowie ze Skałki przygotowywali polski stół z jesiennymi 
przetworami i polskimi wędlinami. Całość spotkania wieńczył wspólny 
obiad w towarzystwie dyrekcji szkoły.

Wycieczka udowodniła, że piękna złota jesień jest również w Cze-
chach (chociaż oni tego określenia nie znają), że Czesi są gościnnym 
narodem (i znowu można było obalić kolejny stereotyp), a każdy wy-
jazd jest zbyt krótki.

SKAŁKA W CZESKICH BESKIDACH
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Zespół Szkół Nr 1

USTANÓWMY RAZEM REKORD…

16 października 2013 roku w całej Polsce  realizowano akcję pod nazwą ,,Restart a Heart” 
w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Zadanie polegało na 
jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej na jak największej 

ilości fantomów przez jak największą ilość osób. 

Celem zadania było upowszechnienie w społeczeństwie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie, 
u której wystąpiło niespodziewane nagłe zatrzymanie krążenia. Bicie rekordu zorganizowała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy wspólnie z Europejską Radą Resuscytacji.

Łącznie w całej Polsce do tej akcji przystąpiło 1266 instytucji, użyto 6104 fantomów, a liczba osób wykonu-
jących resuscytację krążeniowo-oddechową wyniosła ponad 86000.  

W bicie rekordu włączyła się również nasza szkoła. Akcja  rozpoczęła się w południe i trwała przez pół 
godziny. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 130 osób, głównie byli to uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Włączyli się również na-
uczyciele klas I–III, dyrekcja szkoły  oraz zainteresowani rodzice. Do dyspozycji było 5 fantomów, otrzymanych od fundacji WOŚP.

Mali  „ratownicy” z wielkim zaangażowaniem wykonywali czynności związane z resuscytacją, które nabyli podczas zajęć w ramach programu 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Program ten realizowany jest w naszej szkole od  7 lat. Co roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się,  jak 
zachować się w sytuacji, gdy ktoś uległ wypadkowi oraz w praktyce poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Maria Wojdyło

Zespół Szkół nr 1 w Bukownie
„Uczniem być to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi, uczyć się, by świat poznawać - Ślubujemy 

dziś! …”– zaśpiewali jednym chórem uczniowie klas pierwszych podczas PASOWANIA NA UCZNIA.
 W tym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 23 października. To był niezwykle ważny dzień 

dla pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. Dzieci swoim zachowaniem i zaprezentowa-
nym programem artystycznym udowodniły, że są gotowe do przyjęcia ich w poczet uczniów szkoły.  
Aktu pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Mirosław Siudyka. 

Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał  Dyplom Pasowania na Ucznia oraz róg ob-
fitości. Niewątpliwą niespodzianką dla pierwszoklasistów był prezent od Rady Rodziców – projek-
tor  multimedialny. Na zakończenie uroczystości  wykonano wiele pamiątkowych zdjęć, po których 
w każdej klasie na uczniów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wychowawczynie klas I a i I b: Maria Wojdyło, Beata Wójcik

V edycja Konkursu Omnibus SKOK „Jaworzno” 
W dniu 20.11.2013r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Bukownie  odbyła się  V edycja Konkursu Omnibus SKOK „Jaworzno”. 

Uczniowie startowali w następujących kategoriach:
•	 Konkurs wiedzy, 
•	 Konkurs na reklamę: 

– uczniowie szkoły podstawowej do hasła „ SKOK Jaworzno - zrealizuj Swoje marzenia” wykonywali plakaty,   
– uczniowie gimnazjum przygotowywali prezentację multimedialną do hasła „ SKOK Jaworzno – 20 lat działalności na rynku finansowym”.

Wyniki przeprowadzonych konkursów:

Konkurs plastyczny: Konkurs multimedialny: 
•	 I miejsce – Sebastian Kołodziej  – Podlipie
•	 II miejsce – Adriana Adamczyk - Bukowno
•	 III miejsce – Małgorzata Wójcik - Podlipie
•	 IV miejsce – Martyna Jamróz – Bolesław

•	 I miejsce – Wojciech Molęda – Podlipie
•	 II miejsce – Agnieszka Janeczek – Gimnazjum nr 1 Olkusz
•	 III miejsce – Karolina Rozpara – Krzykawa
•	 IV miejsce – Patrycja Piekoszewska – Krzykawa
•	 V miejsce – Marek Kiełtyka - Gimnazjum nr 1 Olkusz
•	 VI miejsce – Elżbieta Pięta – Bolesław

Konkurs wiedzowy – szkoła podstawowa: Konkurs wiedzowy – gimnazjum:
•	 I miejsce – Paweł Kopencik – Krzykawa
•	 II miejsce – Olga Michalik - Bukowno
•	 III miejsce – Beata Habryka - Bukowno
•	 IV miejsce – Weronika Adamek – Krzykawa
•	 V miejsce – Kacper Sadzawicki – Bolesław

•	 I miejsce – Justyna Szklarczyk  – Bukowno
•	 II miejsce – Anna Mirek - Bolesław
•	 III miejsce – Oliwia Kula - Bolesław
•	 IV miejsce – Patrycja Piekoszewska – Krzykawa
•	 V miejsce – Wioletta Liszka - Bolesław

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali cenne nagrody m. in. mini wieżę, aparat fotograficzny, tablet, odtwarzacz przenośny DVD, 
stację pogodową, radioodtwarzacz, odtwarzacz MP – 4, słuchawki, kamerę internetową. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano kosz 
słodyczy. Jurorami w konkursie byli pracownicy SKOK „Jaworzno”: kierownik oddziału w Bukownie pani Jolanta Czerniak oraz pracownicy oddziału 
w Krakowie pani Barbara Nieciąg i pan Ireneusz Fryz.

W imieniu uczestników konkursu i Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie dziękujemy przedstawicielom SKOK „Jaworzno” za upominki i cenne nagrody 
dla uczniów oraz wsparcie finansowe naszej szkoły.

Organizatorki konkursu Jolanta Nabiałek i Jolanta Oleś
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Zespół Szkół Nr 2

Ślubowanie klasy I

Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukow-
nie w czwartek (31 października) odbyła się uroczy-
stość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To niezwy-

kle ważny dzień dla wszystkich pierwszoklasistów. 

W ceremonii ślubowania uczestniczyli również Burmistrz Miasta Bu-
kowno, Pan Mirosław Gajdziszewski, Sekretarz Miasta, Pan Marcin Coc-
kiewicz oraz licznie zgromadzeni rodzice. Zanim pierwszoklasiści zostali 
przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego się 
już nauczyli. Uśmiechnięci, odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezen-
towali swoje umiejętności i udowodnili, że są gotowi do wejścia w poczet 

uczniów szkoły. Wykazali się dużą znajomością zasad ruchu drogowego, 
wspaniale zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Aktu 
pasowania na ucznia dokonała Pani dyrektor Jadwiga Krzemień. Ucznio-
wie klasy pierwszej otrzymali swój pierwszy ważny  dokument - Dyplom 
Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie. Na zakończe-
nie uczniowie klasy II dodali otuchy swoim młodszym kolegom i koleżan-
kom słowami wierszy i piosenek, które zadedykowali bohaterom dzisiej-
szego dnia.  Po uroczystości czekały na dzieci z klasy I upominki i słodki 
poczęstunek. Pierwszoklasistom życzymy radości, wspaniałych kolegów 
i koleżanek oraz wielu sukcesów w naszej szkole!

Szkolny Redaktor

ŻYCIE SZKOŁY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
1. Nasze dziewczyny najlepsze w powiecie!

Podczas zawodów powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt klas VI, drużyna z naszej szkoły w składzie : 
E. Jurczyk, W. Kaliś, D. Kieres, J. Kubanek, W. Mazur, J. Majcherczyk, K. Skotniczna, M. Szyniec wywalczyła I miejsce 
i uzyskała awans do etapu wojewódzkiego. Kolejnym sukcesem naszych koleżanek było zajęcie IV miejsca pod-
czas zawodów rejonowych w minipiłce nożej dziewcząt w Regulicach. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych 
koleżanek i życzymy im powodzenia!

2. Czysta Małopolska
W listopadzie bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu „ Czysta Małopolska”,  gdyż wiedza na temat 

segregacji śmieci oraz recyklingu jest wciąż w naszym społeczeństwie niewystarczająca. Realizowany pro-
jekt zapewne przyczyni się do jej uzupełnienia, jak również wzbogaci świadomość ekologiczną społeczności 
uczniowskiej oraz dorosłych mieszkańców gminy Bukowno. 

3. Warto się uczyć języków obcych!
Dnia 31.10.2013 r. uczniowie klasy I i II gimnazjum wraz z panią Iwoną Gugałą i panem Mariuszem Kłap-

cińskim uczestniczyli w spektaklu teatralnym w Centrum Kultury w Chorzowie. Był to Dr Jekyll and Mr Hyde 
na podstawie noweli szkockiego autora Roberta Louisa Stevensona. Była to dla wszystkich nietypowa lekcja 
języka angielskiego, a zarazem duże wyzwanie, ponieważ spektakl został wystawiony w wersji anglojęzycznej 
przez TNT Theatre Britain. Przedstawienie obejrzeliśmy z wielką ciekawością i uznaniem dla gry aktorskiej. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejny wyjazd i możliwość zetknięcia się z żywym językiem. 

4. Jesień w lesie grzyby niesie
To tytuł konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olkuszu, w któ-

rym wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Wszystkie wykonane przez nich prace były ciekawe i bar-
dzo pomysłowe. Autorzy wykazali się ogromną wiedzą przyrodniczą. Do następnego etapu zostały zakwalifi-
kowane albumy: Marysi Supernak z klasy I, Karoliny Bednarskiej, Dawida Kutołowskiego, Ali Goc, Marysi Dyduch 
i Marka Wylazia z klasy II oraz Jasia Kopy z klasy III. Z kolei w etapie powiatowym II miejsce zajęła praca Karoliny 
Bednarskiej z klasy II, której serdecznie gratulujemy.

5. Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich
W październiku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeń-

stwo i mobilność dla wszystkich”, którego celem jest edukowanie uczniów szkół podstawowych na rzecz bez-
pieczeństwa i ekologicznego poruszania się w ruchu drogowym. Program jest skierowany dla dwóch grup 
wiekowych 6-9 i 10-12 lat. Będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przy pomocy unikatowych narzędzi 
dydaktycznych, jakimi są pakiety edukacyjne „Droga i ja”, powstałe przy udziale międzynarodowych ekspertów 
i przedstawicieli instytucji patronackich z Komendy Głównej Policji i Instytutu Transportu Samochodowego. 
Mamy nadzieję, że podjęte działania zapewnią poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym naszych naj-
młodszych uczniów, a także zapewnią im świetną zabawę. 

1

3

4
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Jak sobie radzić z sytuacją przemocy domowej?

N a ogół, kiedy osoba doznająca przemocy pierwszy raz odważy się opowiedzieć o swojej sytuacji, bardzo się wstydzi, 
często jest przekonana, że „ma swój udział” w tym, że sprawca tak ją traktuje, sądzi, że tylko ona ma tak trudną sytu-
ację życiową. 

Aby osoba doznająca przemocy mogła poradzić sobie ze swoją trudną sytuacją są jej potrzebne skuteczne działania z zewnątrz. Te działania 
mogą pomóc uruchomić własne siły i zasoby osobiste, potrzebne do zatrzymania przemocy i samodzielnego radzenia sobie w życiu „ bez 
przemocy”.

Poniżej przedstawiamy trzy rodzaje działań zmierzających do zmiany sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą domową.

Są to:
•	 interwencja
•	 pomoc w kryzysie
•	 pomoc psychologiczna

INTERWENCJA

Interwencja jest aktywnym, często krótkotrwałym oddziaływaniem, które polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem 
określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, pomóc osobom przeżywającym kryzys w uporaniu się ze stanem emocjonalnym, 
który uniemożliwia im samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją.

W przypadku występowania przemocy domowej, interwencja jest wkroczeniem w sytuację ostrego kryzysu: w domu jest awantura, krzyki, 
słychać płacz dzieci. Ktoś wzywa policję (np. osoba zagrożona, sąsiedzi). Interwencja jest reakcją służb, głównie Policji, których celem jest zatrzy-
manie przemocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym.

Cechą interwencji jest jej arbitralność i urzędowy charakter: jest zagrożone życie i zdrowie, wkraczają służby, które są uprawnione do ochrony 
i zapewnienia bezpieczeństwa.

Inny rodzaj interwencji polega na przeprowadzeniu w środowisku osób krzywdzonych wywiadu i zbadaniu sytuacji, po to aby podjąć odpo-
wiednie działania chroniące te osoby. Do takich działań są upoważnieni pracownicy socjalni i kuratorzy. Warto wiedzieć, że pracownik socjalny 
idzie na wywiad, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie powiadomiony o niepokojącej sytuacji. Osobami powiadamiającymi może być 
każdy, kogo niepokoi sytuacja osób krzywdzonych.

POMOC W KRYZYSIE

Celem pomocy w kryzysie jest rozpoznanie najpilniejszych potrzeb rodziny (np. zdrowotnych, bytowych, prawnych, psychologicznych, itp.), 
pomoc w ich zaspokojeniu, oraz budowanie systemu wsparcia dla tej rodziny zgodnie z potrzebami, w oparciu o odpowiednie służby. Tu po-
mocne może być działanie takich służb jak: pomoc społeczna, policja, prawnik, lekarz, psycholog, pedagog. Rodziny w kryzysie mogą korzystać 
z różnych środków i możliwości. Nieraz zmiany, które trzeba przeprowadzić są bardzo radykalne. Członkowie rodziny mogą być przygotowywani 
na nie pod opieką psychologa i pedagoga.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Celem pomocy psychologicznej jest zmiana funkcjonowania rodziny i trwałe zatrzymanie przemocy. Do pracy nad zmianą konieczna jest 
motywacja własna osób korzystających z pomocy. Ważne jest, aby osoba decydująca się na pomoc psychologiczną miała świadomość tego co 
chce zmienić i jakie cele, korzystając z takiej pomocy, chce osiągnąć. Może korzystać z psychoterapii: indywidualnej, par małżeńskich , rodzinnej, 
terapii odwykowej, uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych, warsztatach komunikacji bez przemocy, itp.

Instytucją pomagającą ofiarom przemocy w Naszym Mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie - jeśli jesteś świadkiem prze-
mocy - zawiadom pracowników socjalnych ośrodka osobiście lub telefonicznie 032/642-12-30.

Inne ważne telefony:

•	 Policja – numer 997,
•	 Prokuratura, tel. 32 645-02-63, 645-00-07 (od 7.45 do 15.45), przyjmowanie stron w godzinach od 13.00 do 15.00,
•	 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od ponie-

działku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna 
w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

•	 Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 
930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

 MOPS w Bukownie

Warto wiedzieć!
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„W krainie cukierków i psikusów”
W2 dniu 31 października 2013r. spotkaliśmy się w siedzibie placówki w mrocznej atmosferze w towarzystwie duchów, 

wiedźm, upiorów, czarnych kotów i nietoperzy.

W czasie uroczystego wieczoru wycho-
wawcy przybliżyli nam tradycję Święta 
Halloween, po czym przystąpiliśmy do 
licznych konkursów, gier i zabaw. Wyko-
naliśmy upiorne lampiony, które udeko-
rowały salę główną świetlicy. Oddaliśmy 
się zabawie pt. „Poszukiwacze skarbów”, 
w czasie której musieliśmy odnaleźć jak 
najwięcej cukierków ukrytych w najdziw-
niejszych miejscach placówki. Z dużym 
zapałem odgadywaliśmy halloweenowe 
zagadki znajdujące się w kolorowych ba-
lonach. Uczestniczyliśmy w konkursie na 
najstraszniejszy kostium, podczas którego 
naszym zadaniem było zaprezentowanie 
postaci, w jaką wcieliliśmy się. Przed rozpo-
częciem „balu dla straszydeł” przygotowa-
liśmy samodzielnie w dwóch grupach „sa-
łatkę dla wampira” i „sałatkę dla wilkołaka”  
z wylosowanych wcześniej składników.  Po 
skosztowaniu smacznych sałatek tańczy-
liśmy wesoło w rytm ulubionych melodii. 
W trakcie zabaw tanecznych zajadaliśmy 
się „tostowymi potworami” oraz deserem, 
w którym można było dostrzec robaki – 

żelki i bezowe duchy. Mamy nadzieję, że 
równie udany, pełny grozy i dobrej zabawy 
Halloween powtórzymy już za rok.

Pod koniec października uczestniczyli-
śmy w szkolnej dyskotece halloweenowej, 
na którą zostaliśmy zaproszeni przez pe-
dagoga szkolnego – Panią Agatę Dąbek. 
Bawiliśmy się fantastycznie. Dziękujemy 
serdecznie za zaproszenie i niezapomniane 
wrażenia.

Począwszy od 25 października 2013r. 
bierzemy aktywny udział w warsztatach 
tanecznych „Zakręceni w tańcu” w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Bukownie zorga-
nizowanych we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu 
w ramach projektu „Aktywni w drodze do 
pracy”. Zajęcia dostarczają nam wiele rado-
ści, stwarzają możliwość odprężenia i odre-
agowania wszelkich napięć.

Wychowankowie z wychowawcami – 
– Panią Beatą i Panią Agnieszką
  Świetlica Środowiskowa MOPS 

Bukowno
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Samorząd mieszkańców 
Bukowno centrum południe 

serdecznie zaprasza  dzieci z południowej części miasta na

Zabawę Choinkową
Zabawa odbędzie się w Hali Sportowej MOSiR

11 stycznia 2014 (Sobota) o godz. 15.00-18.00
Zapraszamy dzieci w wieku 2-12 lat (szkoła podstawowa)

Mile widziane DZIECI W PRZEBRANIACH
Przewidziano wiele atrakcji m.in. Klaun KRIS

Przewodnicząca Zarządu
Grażyna Kowina-Świderek
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Ogłoszenie
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Bardzo mocnym akcentem rozpoczęli sezon zma-
gań halowych piłkarze Orbity Bukowno. Druży-
na rocznika 2004 wygrała w Łodzi IX Ogólnopol-

ski turniej HURY CUP 2013 zostawiając w pokonanym 
polu 13 drużyn z całego kraju. 

W długi listopadowy weekend chyba żadne inne pytanie 
nie padało w Łodzi częściej niż „gdzie jest to Bukowno?”. 
Trudno się dziwić skoro rywalami podopiecznych trenera 
Henryka Kalety były zespoły z Białegostoku, Elbląga, Wro-
cławia, Włocławka, Legionowa czy oczywiście Łodzi. Trudno 
dziwić się tym bardziej, że wszystkie one musiały uznać piłkarską wyż-
szość drużyny z Powiatu Olkuskiego.

Orbita zaznaczyła swoją obecność w Łodzi jeszcze przed turnie-
jem, gdy w piątkowy wieczór po losowaniu grup rozbiła w sparingu 
na orliku lidera łódzkiej ligi 2004, zespół Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego z Łodzi aż 10:3! Potem nastąpił ciąg dalszy. Sobotnie zmagania 
grupowe zespół z Bukowna zakończył na pierwszym miejscu, raz tylko 
tracąc punkty w remisowym 1:1 meczu z Talentem Białystok. Pozosta-
łych pięciu rywali odprawił z kwitkiem i do niedzielnej fazy finałowej 
awansował z zaliczeniem siedmiu punktów co dawało mu już na star-
cie pozycję lidera. 

W niedzielę Orbita zaczęła bez falstartu pokonując 2:1 Legionowo, 
potem jednak dopadł ją mały kryzys, czy może raczej niefart. Bardzo 
pechowo 0:1 przegrała z Widzewem Łódź, a następnie równie pecho-
wo tylko zremisowała 1:1 z Concordią Elbląg. – W obydwu tych me-
czach byliśmy zdecydowanie lepsi, mieliśmy mnóstwo sytuacji gdy 
rywale oddali raptem po jednym strzale w meczu, ale w piłce liczy się 
to co w sieci – denerwował się trener Henryk Kaleta. Najgroźniejsi ry-
wale jednak także gubili punkty i tym sposobem ostatni mecz turnieju 
z Akademią z Wrocławia stał się jego prawdziwym finałem. Zwycięstwo 
dawało Orbicie pierwsze, remis drugie, a porażka trzecie miejsce w ca-

łej imprezie. Spotkanie stało na znakomitym poziomie, a emocje były 
wręcz „zawałowe”. Kuba Kujawski wyprowadził Orbitę na prowadzenie, 
ale wrocławianie prawie natychmiast wyrównali i szala co chwila prze-
chylała się na czyjąś stronę. To Bukowno, to Wrocław mogły zdobyć 
gola, ale ten nie padał. Padł w końcu dwie i pół minuty przed końcem 
i okazał się tym decydującym. Zdobył go po pięknej, godnej finału ak-
cji całej drużyny Kacper Pietrzyk i dzięki temu Orbita po raz pierwszy 
w swojej historii wygrała turniej ogólnopolski! A potem była już tylko 
wielka radość i szczęście zwycięzców dopingowanych przez bardzo 
licznie, mimo znacznej odległości, przybyłych do Łodzi kibiców. Oka-
zały puchar za zwycięstwo odebrał kapitan drużyny Mateusz Macek, 
jego kolega z drużyny Dominik Sambor został wybrany do drużyny 
turniejowych gwiazd, a na szyjach całej orbitowej jedenastki zawisły 
złote medale.

- Trzeba podkreślić – dodaje prezes klubu Jarosław Tomczyk, że na 
pewno nie wygralibyśmy tego turnieju bez wspaniałych sponsorów 
rocznika 2004, firm: Mazdy Boroń, Deuter s.c. i Piekarni „Ze Smakiem” 
z Sieniczna. Nie wygralibyśmy, bo po prostu byśmy w nim nie zagrali. 
Zwyczajnie nie byłoby nas na wyjazd do Łodzi stać. 

IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HURY CUP ŁÓDŹ 8-10 LISTOPADA 2013
WYNIKI:
FAZA GRUPOWA:
ORBITA – VICTORIA GŁOSKÓW  3:0 (Kacper Pietrzyk – 3)
ORBITA – TALENT BIAŁYSTOK  1:1 (Jakub Kujawski)
ORBITA – WŁÓKNIARZ PABIANICE 10:1 (Kacper Pietrzyk – 1; Dominik Sambor – 2; Kacper Kozłowski – 5; Mateusz Macek – 1; Jakub Graja – 1)
ORBITA – KOLEJARZ ŁÓDŹ 1:0 (Mateusz Macek)
ORBITA – LIDER WŁOCŁAWEK  8:0 (Kacper Kozłowski – 3; Mateusz Macek – 3; Dominik Sambor – 1; Kacper Pietrzyk – 1)
ORBITA – MKS OŁAWA  3:2 (Dominik Sambor – 2; Mateusz Macek – 1)
FAZA FINAŁOWA
ORBITA – LEGIONOVIA LEGIONOWO 2:1 (Kacper Pietrzyk – 2)
ORBITA – WIDZEW ŁODŹ  0:1
ORBITA – CONCORDIA ELBLĄG   1:1 (Dominik Sambor)
ORBITA – FC ACADEMY WROCŁAW 2:1 (Jakub Kujawski, Kacper Pietrzyk)
Tabela końcowa:
1. ORBITA BUKOWNO
2. FC ACADEMY WROCŁAW
3. TALENT BIAŁYSTOK
4. WIDZEW ŁÓDŹ
5. LEGIONOVIA LEGIONOWO
6. CONCORDIA ELBLĄG
7. VICTORIA GŁOSKÓW
8. KOLEJARZ ŁÓDŹ

Orbita 2004 Bukowno: Piotr Trepka, Kacper Jaworecki – Jakub Kujawski, Szymon Barczyk, Dominik Sambor, Mateusz Macek, Kacper Pietrzyk, 
Jakub Graja, Kacper Zmysło, Igor Hajduk, Kacper Kozłowski. Trener Henryk Kaleta, kierownik drużyny Tomasz Kujawski.

Orbitowa Łódź!
Sport
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Sport

12.10.2013 KRAKÓW 
XIX BIEG MEMORIAŁOWY im. BOGDANA WŁOSIKA  na dystansie  4,2km

Kat.M-I rocznik 2001-2000  KRYSTIAN SZYMAŃSKI - V miejsce 
Kat.M-II rocznik 1999-1997  DAMIAN LITEWKA - VI miejsce 
Kat M-III rocznik 1996-1994  KACPER ŚWIDEREK - II miejsce
Kat.K-I rocznik 2001-2000  ALEKSANDRA RUSEK - VI miejsce, KORNELIA KOSOBUDZKA - VII miejsce 
Kat. K-II rocznik 1999-1997  EMILIA MAREK - IX miejsce 
Kat.K-V  GRAŻYNA KOWINA-ŚWIDEREK - II miejsce 
Wszyscy z wyżej wymienionych zostali nagrodzeni w swoich kategoriach.

26.10.2013 KRAKÓW
GRAND PRIX KRAKOWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

1000m dziewczęta starsze rocz.2001  ALEKSANDRA RUSEK - VIII miejsce 
1000m Chłopcy starsi rocz. 2001  PATRYK PAWŁOWSKI - V miejsce
1000m Chłopcy starsi rocz. 2000  KRYSTIAN SZYMAŃSKI - V miejsce, MICHAŁ ZADORA - VI miejsce 
W biegu otwartym na dystansie 2000m pobiegli: Aleksandra Rusek, Patryk Pawłowski, Krystian Szy-
mański, Michał Zadora, Emilia Marek, Kalina Przenzak, Damian Litewka i Kacper Świderek

9.11.2013  KRAKÓW
GRAND PRIX KRAKOWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
1000m Dziewczęta Starsze ALEKSANDRA RUSEK - X miejsce
1000m Chłopcy starsi rocz. 2000 KRYSTIAN SZYMAŃSKI   - VII miejsce
1000m Młodzicy rocz. 1998 DAMIAN LITEWKA  -  V miejsce
4000m Juniorzy Młodsi rocz. 1997-1996 KACPER ŚWIDEREK -  IX miejsce
W biegu otwartym na dystansie 2000m pobiegli: Aleksandra Rusek, Krystian Szymański, Damian 
Litewka, Kacper Świderek, Grażyna Kowina-Świderek

24.11.2013 Katowice
ALTUS CUP MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU PO SCHODACH

270 zawodników wystartowało w Biegu po schodach (na 30 piętro -593 schody)
KACPER ŚWIDEREK został v-ce MISTRZEM POLSKI w kat. Juniorów
IV miejsce  również w kategorii Juniorów zajął DAMIAN LITEWKA, który był najmłodszym zawodni-
kiem zawodów. W kategorii Kobiet K-50 I miejsce zajęła GRAŻYNA KOWINA-ŚWIDEREK

info. Trener Grażyna Kowina-Świderek

LEKKOATLETYKA 
MOSiR BUKOWNO

D.Litewska

K. Szymański

O. Rusek

Jak trudno żegnać 
na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł 

być z nami
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci śp Mariana Gumółki.
 Rodzinie i bliskim przekazujemy 

wyrazy współczucia.
Zarząd OSP Bukowno – Miasto wraz 

z Druhami

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno - 
Miasto w Bukownie 

S erdecznie dziękuje Władzom Miasta Bukowna, Zarządowi Głównemu ZOSPRP w 
Warszawie, Senatorowi Zbigniewowi Meserowi, Komendantowi PSP w Olkuszu, 

Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP, Druhom z OSP Stare Bukowno i Druhom 
OSP Bór Biskupi w Bukownie, Pocztom Sztandarowym oraz Druhom Strażakom bratnich 
jednostek OSP z powiatu olkuskiego, Sławkowa, Jaworzna, Policji, Dyrektorowi Ochabowi 
ZGH „Bolesław” w Bukownie, Związkom Zawodowym przy ZGH „Bolesław” w Bukownie, 

Przedstawicielom Nadleśnictwa Olkusz, Nadleśnictwa Chrzanów, MZGK w Bukownie, 
Związkowi Strzeleckiemu „STRZELEC”, Oddziałowi LOK w Bukownie, Orkiestrze Dętej 

przy ZGH „Bolesław” oraz Mieszkańcom Bukowna 
za pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowej oraz uczestnictwa w ostatniej drodze 

Naszego Drogiego Prezesa śp. Mariana Gumółki.

Zarząd OSP Bukowno-Miasto
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AUTO SERWIS TEST    www.autoserwistest.pl

BUKOWNO, UL. SPACEROWA 1, 32 642 12 02, KOM. 602 742 039
Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Diagnostyka
Pojazd zastępczy 
Pomoc drogowa - ASISTANCE 24 h
Serwis opon - osobowe, dostawcze, ciężarowe do 18 cali
 � Oferujemy wymianę i wyważanie ogumienia na najnowszym sprzęcie fi rmy „Hofmann” 

w systemie VMP najszybszym i najdokładniejszym sposobie wyważania kół 
 � mechanika, naprawy zawieszeń, hamulcy, komputerowa geometria kół- zbieżność 
 � diagnostyka, naprawy bieżące, wymiana olejów, rozrządów, itp 

Sieć naprawcza PZU
biuro likwidacji szkód
Zgłoszenie, oględziny
Rzeczoznawca na miejscu

NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE
również dla innych fi rm ubezpieczeniowych

CENTRUM WYMIANY OPON

SERWIS KLIMATYZACJI
napełnianie| odkażanie ozonowe | naprawa

POŻYCZAJ TANIEJ
NIŻ W INNYCH 
BANKACH!

Bukowno, ul. Wyzwolenia 5/K 
 32 750 18 24

PożyczKa gotóWKoWa

 dzięki gwarancji najniższej  raty masz pewność,  
że pożyczasz najtaniej
 nawet jeśli nie jesteś naszym Klientem, pożyczkę  
dostaniesz równie łatwo jak w swoim banku –  
wystarczy wyciąg z konta 
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
 możliwość konsolidacji kilku drogich  
kredytów w 1 tani

Szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 21 900 zł, liczba rat: 55, 
oprocentowanie nominalne: 16%, opłata przygotowawcza: 11%, kwota 
odsetek: 9 140,74 zł, RRSo: 24,22%, rata: 564,38 zł. ostateczne warunki 
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty 
pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Pożyczkę po okazaniu wyciągu 
z RoR mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę 
(regularne wpływy za ostatnie 6 mies.) lub emeryturę (za 1 miesiąc). 
Warunki oferty – wg stanu na 7.11.2013 r.

ALIOR_BUKOWNO_210_148_PG.indd   1 2013-11-13   16:47:24
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