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W PIGUŁCE
Lipiec. Kolejny sukces zawodnika UKS "Alfa" Bukowno pod-
czas Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu. W pierwszym dniu 
Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich, odbywających się w Oświę-
cimiu, utalentowany sprinter – Aleksander Kuś, podopieczny tre-
nera Jerzego Borzęckiego, po raz kolejny pokazał klasę. Na dystansie 
50 m stylem dowolnym zdobył srebrny medal (0:24,26). Przegrał tytuł 
Mistrza Polski zaledwie… o 0,02 sekundy z reprezentantem „GIM 92 
Ursynów” Warszawa – Maciejem Konarskim.
Lipiec. Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła II miejsce na 31. Międzynarodo-
wej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Lipiec. Joanna Figiel, tegoroczna absolwentka SP nr 1 w Bukownie, 
znalazła się wśród zwycięzców III edycji ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Projekt z ZUS”, adresowanego do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów w całej Polsce. Jej praca pt. „ZUS czemu jest 
taki ważny? Nietypowy bohater…” zwyciężyła w kategorii KOMIKS. 
Lipiec. Bukowno po raz drugi dołączyło do inicjatywy „Gmina Przyja-
zna Pszczołom”.
8.07. Zmarła znana pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży 
Natalia Rolleczek-Korombel, która w ostatnim czasie przebywała  
w Ośrodku Opiekuńczym EDEN w Bukownie. Pani Natalia była autorką 
m.in. głośnej powieści „Drewniany różaniec”, w której sięgnęła do auto-
biograficznych wątków z dwuletniego pobytu w sierocińcu prowadzo-
nym przez siostry felicjanki. Przed kilkoma miesiącami obchodziła 100. 
rocznicę urodzin.
18-21.07. Ekipa z Klubu Kyokushin Karate w Bukownie w składzie: 
sensei Sławomir Rudawski 4 dan, sensei Sławomir Kieres 2 Dan, sen-
sei Jarosław Macek 1 Dan, sensei Marta Janicka 1 Dan, sensei Dawid 
Markiewicz 1 Dan, sensei Tomasz Dudzikowski 1 Dan, oraz Marcin Lis 
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Cytat numeru:
Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest 
to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. 

Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”

Wstępniak
„Moje Bukowno zaczyna się na lewym brze-
gu Sztoły; to piaskownia, która za czasów 
mojego dzieciństwa była prawdziwą pusty-
nią; rzeka rzeźbiąca w piachu fantastyczne 
meandry, potężne i tajemnicze buki, skałki, 
jaskinia (…) Wszystkie moje podróże to tak 
naprawdę przedłużenie i rozwinięcie tych 
miejsc” – oto fragment wywiadu z pochodzą-
cym z Bukowna fotografem Adrianem Spu-
łą. Fragment, który doskonale wpisuje się  
w wakacyjne wydanie „GB” (cały wywiad 
znajdziecie wewnątrz numeru). Wszak wa-
kacje to czas podróży, czas odpoczynku, 
czas zatrzymywania w kadrze pojedyn-
czych chwil. 

Fotografowanie to sztuka niełatwa, czego 
doświadczyłam na własnej skórze, uczest-
nicząc w kilku spotkaniach grupy fotogra-
ficznej, które jakiś czas temu były organizo-
wane w naszym mieście. Z przymrużeniem 

oka potraktujmy więc anegdotę, wg której, 
podczas spotkania z fotoreporterem Chri-
sem Niedenthalem Lech Wałęsa zwrócił mu 
uwagę: „Chris, ty się w ogóle nie rozwijasz. 
Ja byłem elektrykiem, potem szefem Soli-
darności, później noblistą, wreszcie prezy-
dentem Polski, a ty nic, tylko fotografujesz 
i fotografujesz...” 

Polecamy uwadze Czytelników wywiad  
z Adrianem Spułą, ale oczywiście nie tylko. 
W bieżącym numerze znajdziecie informa-
cje o wszystkich najważniejszych wydarze-
niach mijających wakacji.

Poza stałymi rubrykami jedna nowość. Już 
wkrótce rusza strona „GB” na Facebooku, na 
którą wszystkich serdecznie zapraszamy.  

Agnieszka Zub
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1 kyu i Kacper Pudełko 4 kyu wzięła udział w 46. Wschodnioeuropej-
skim Obozie Karate Kyokushin KWF, który odbył się na obiektach AWF 
w Krakowie. Marcin Lis po ciężkim pięciogodzinnym egzaminie tech-
niczno-wytrzymałościowym oraz dwugodzinnym teście kumite (walki 
w formule full contact) zdał na pierwszy stopień mistrzowski 1 Dan.
20.07. Kino sferyczne na placu przed Centrum Kultury. W trakcie 
seansu widzowie mogli przenieść się trójwymiarowy świat, podziwia-
jąc przestrzeń kosmiczną, głębię oceanu, czy spadające gwiazdy.
26.07. 30-osobowa grupa uczestników wzięła udział w kolejnym mar-
szu Nordic Walking  zorganizowanym przez MOSiR. 
27.07. W Byczyńskim Biegu Powstańca Warszawskiego w Jaworznie 
lekkoatleci z Bukowna aż pięć razy stawali na podium (biegi na 10 km, 
5 km i zawodach dziecięcych). Wyniki: 10 km - Monika Mucha Labisko 
open Kobiet - 2 miejsce; 5 km - Krystian Szymański open Mężczyzn  
3 miejsce;  5 km -  Mateusz Jasica open Mężczyzn 4 miejsce; Biegi 
dzieci i młodzieży: 650 m 9-12 lat: Maja Labisko 1 miejsce; Bartosz 
Drynda 3 miejsce; Krzysztof Jasica 4 miejsce; 650 m 13-15 lat: Oliwier 
Sitarski 1 miejsce.
27-28.07. Pierwszy zlot food trucków w Bukownie (plac przy Urzędzie 
Miejskim). W programie przewidziano kuchnię czterech stron świata  
i strefę piwa rzemieślniczego, konkursy i atrakcje dla dzieci, strefę chillout, 
dmuchańce i strefę DJ. Organizatorzy imprezy: MOK Bukowno, FT Event.
30.07. XIV Sesja Rady Miejskiej.
2-3.08. Wakacyjny Biwak Rodzinny w MOK.
3-4.08. Zespół „SPOD BUCZYNY” brał udział XIII Folkloriadzie Jurajskiej 
w Żarkach.

Basen w Bukownie, czerwiec 1964 r. Fot. KMB

4.08. Bukowno miało przyjemność zaprezentowania się na olkuskich 
obchodach Święta Policji. Obchody miały charakter szczególny, gdyż 
odbyły się w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Na stanowi-
sku MOK na olkuskim rynku  można było m.in. zaopatrzyć się w dar-
mowe przewodniki i mapki Bukowna, zakupić monografię Bukowna  
i widokówki przedstawiające nasze miasto.
10.08. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował Rowerową Grę Miejską. 
Uczestnicy mieli do pokonania ok. 35 km. Zwieńczeniem imprezy była 
biesiada w filii MOK w Borze Biskupim. 
15.08. Obchody Święta Wojska Polskiego w Bukownie.
21.08. „Tęczowy wybuch kolorów” – impreza w filii MOK w Podlesiu. 
W programie przewidziano wyrzuty kolorów holi, animacje i zabawy  
dla dzieci oraz wesołe miasteczko.
26-30.08. V Bukowieński Plener Artystyczny zorganizowany przez 
MOK Bukowno. 
27.08. XV Sesja Rady Miejskiej.
30.08. Sierpniowa edycja MARSZU NORDIC WALKING. Na zakończenie 
imprezy uczestnicy wzięli udział w prelekcji dotyczącej zdrowotnych 
właściwości tężni solankowej. 
30.08. W MOK odbył się musical „Otwórz oczy” – rockowe lata 80.! 
w wykonaniu uczestników IX Obozu Artystyczno-Językowego, zor-
ganizowanego przez Studio Efendi Clue (obóz odbywał się w dniach 
23-30 sierpnia w Poroninie). Młodzi artyści uczestniczyli w warsztatach 
wokalnych, tanecznych, aktorskich i kabaretowych.

Bukownona starej 
fotografii
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Wywiad

Agnieszka Zub: Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Albo 
pierwsze zdjęcie, z którego byłeś naprawdę zadowolony? 

Adrian Spuła: Za swoje pierwsze zdjęcie nie uważam tego, 
które powstało, bo po prostu nacisnąłem spust migawki, czyli pew-
nie jeszcze w dzieciństwie, przy jakiejś rodzinnej wycieczce. Dla mnie 
początkiem była decyzja, by urządzić własną ciemnię fotograficzną, 
a to się stało pod koniec wakacji przed klasą maturalną. Pierwsze 
zdjęcia to więc te, które sam naświetliłem, wywołałem negatywy  
i zrobiłem z nich odbitki. Mam je do dziś i lubię do nich wracać. Cza-
sem nawet pokazuję je swoim uczniom, mówiąc: zobaczcie, każdy 
kiedyś zaczynał! Profesor Józef Robakowski w Łódzkiej Filmówce pro-
sił nas, byśmy tych pierwszych zdjęć nie wyrzucali; chociaż wydają 
się być banalne i nieudane, to jednak jest w nich bardzo duży ładu-
nek energii nas samych, jeszcze nie zmącony edukacją.

A.Z.: Publikowałeś zdjęcia w wielu znanych i cenionych cza-
sopismach. Wymieńmy choćby „Przekrój”, „Politykę”, „New-
sweek”, „Wprost”, czy „Tygodnik Powszechny”. Jak się to wszystko 
zaczęło? Jak współpracuje się z redakcjami takich czasopism?

A.S.: Do „Przekroju” włamałem się na bezczelnego studenta. 
Musiałem gdzieś odbyć miesięczne praktyki, zaryzykowałem i przez 
dziwny zbieg okoliczności mnie przyjęli. To jest właśnie ta siła ludzi  
z prowincji – po prostu nie wiedziałem, że tak nie wypada. Szybko 
okazało się, że nie za wiele jeszcze potrafię i po kilku porażkach grza-
łem krzesło w redakcyjnym korytarzu. Och, jak ja wtedy przesiąk-
nąłem tą krakowską przekrojową atmosferą! Pod koniec fotoedytor 
miał mnie już dość i wysłał do szewca – tak zacząłem portretować 
rzemieślników. Materiał się spodobał i poszedł na dwie strony. Mia-
łem się już czym pochwalić i dzięki tej publikacji dostałem się na 
staż do „Gazety Wyborczej”, a dalej jakoś już poszło. Na stałe współ-
pracowałem jeszcze tylko z kilkoma tytułami. Większość zdjęć publi-
kowałem potem za pośrednictwem agencji fotograficznych. Taka 
moja naprawdę intensywna praca fotoreportera prasowego to tylko 
kilka lat, ale zdjęcia pojawiają się nadal, bo są dostępne w archiwach 
agencji.

Z Adrianem Spułą rozmawia Agnieszka Zub A.Z.: Co lubisz fotografować najbardziej? Masz swoje ulu-
bione zdjęcie?

A.S.: To się zmienia. Ja nie pracuję nad jakąś jedną fotografią, 
tylko zawsze nad większym cyklem. Zaczyna się od 
drobnej fascynacji, pojawia się temat, który zaczyna 
mnie prześladować. Potem się zastanawiam, czy ja 
mam tu coś ciekawego do opowiedzenia i czy da 
się to przełożyć na język fotografii. Są historie, dla 
których lepsza jest forma słuchowiska, esej czy film  
– i robienie z tego na siłę fotografii marnie się koń-
czy. No więc dobieram środki wyrazu jak rzeźbiarz 
dłutka i raz jest to fotoreportaż, raz portret, cza-
sem aparat małoobrazkowy, a innym razem kamera  
z negatywem 10 x 12 cm i ciężki statyw. Każdy cykl 
to inny świat, traktuję to jako formę podróży i ta 
zmienność technik sprawia, że za każdym razem 
uczę się czegoś niemal od podstaw, ale za to zacho-
wuję pewną świeżość umysłu.

A.Z.: W 2011 roku Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA w Olkuszu wydała Twoją książkę „Łem – Ukryta 
Kraina”. Znalazły się w niej fotografie z Twoich wędró-
wek po Beskidzie Niskim, Bieszczadach, Pieninach  
i Beskidzie Sądeckim. Skąd fascynacja Łemkowszczy-
zną?                                                                                                                                                                                                     

A.S.: Projekt ŁEM jest dobrym przykładem tego, 
o czym mówiłem przed chwilą. Pierwszy raz w Beskid Niski trafi-
łem jeszcze w liceum. Od pierwszego pobytu zafascynowałem się 
tą atmosferą opuszczonych łemkowskich wiosek, zacząłem czy-
tać książki o ich historii, słuchać muzyki. Przyjeżdżałem tam potem 
wielokrotnie, za każdym razem robiłem jakieś zdjęcia, raz czarno-
-białe, raz slajdy, ale po powrocie do domu i wywołaniu materiału 
przeżywałem rozpacz przegranej – nie było na nich tego, co czu-
łem, gdy naciskałem spust migawki. To bardzo trudne przyznać się 
przed samym sobą do porażki. Latem 2008 roku (czyli przeszło dzie-
sięć lat po pierwszej wizycie!) zapakowałem kilkukilogramowy sta-
tyw na bagażnik roweru, a stary NRD-owski aparat Pentacon Six do 
plecaka i pojechałem raz jeszcze. Okazało się, że plastyka średnio-
formatowego obiektywu, obraz w kwadracie i nieprodukowany już 
dziś negatyw Fuji Reala zaczynają współbrzmieć z poetyką tej krainy; 
łapią to magiczne światło, kolory, atmosferę. Jeździłem więc regu-
larnie, w różne miejsca i o różnych porach roku. Zebrało się z tego 
w sumie cztery lata fotografowania i tak ogromna ilość materiału, 
że mnie to przerosło. Napisałem więc projekt stypendialny i otrzy-
małem fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Dzięki temu udało się "wyprodukować" wystawę i wydać album. 

A.Z.: Obecnie mieszkasz w Krakowie. Dlaczego właśnie 
Kraków?

A.S.: Czasem wydaje mi się, że to nie my wybieramy miejsce, 
tylko miejsca wybierają nas. Kraków kusił mnie swoim artystycz-
nym światkiem, legendą Piwnicy Pod Baranami czy teatru Cricot 2. 
Po pewnym czasie okazało się, że ciekawszym jest to, co dzieje się  
w małych niezależnych środowiskach. Byłem fotografem kilku stu-
denckich grup artystycznych. Mam na przykład zdjęcia młodego 
Rafała Zawieruchy z prób do spektaklu „Zjadanie Boga”, który wyre-
żyserował Joshua Crone. Przypomnę, że właśnie wszedł na ekrany 
film Quentina Tarantino, w którym Rafał gra Romana Polańskiego. 
Kiedyś chciałem zrobić coś na przekór sobie; pomyślałem, że 
może czas zacząć prawdziwie zarabiać i pojechałem szukać pracy 
do Warszawy. W redakcji „Rzeczpospolitej” okazało się, że szukają  

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

Głos Bukowna Lipiec/Sierpień Nr 7-8/2019 5



6 Głos Bukowna Lipiec/Sierpień Nr 7-8/2019

wabi – sabi. Ze starymi materiałami się nie narzucam, chyba że ktoś 
mnie zaprosi; w ostatni weekend lipca na Święcie Kultury Łemkow-
skiej w Zyndranowej pokazano slideshow z moim projektem ŁEM. 
Ucieszyłem się też, gdy niedawno „Tygodnik Powszechny” w wyda-
niu specjalnym „Smak Wolności” zilustrował moją fotografią esej 
Andrzeja Stasiuka. 

A.Z.: Wiem, że masz wiele pasji. Czym jeszcze zajmujesz się 
na co dzień?

A.S.: Staram się być sobą i robić to najlepiej, jak potrafię. Brzmi 
to może bardzo trywialnie, ale to naprawdę ciężka robota; połowa 
pracy polega na tym, by ciągle odkrywać, kim się jest (a ciągle wpa-
damy w jakieś schematy społeczne i klisze kulturowe), a druga 
połowa, by być sobie wiernym i konsekwentnym w swoich wybo-
rach. Do tego dochodzi jeszcze świadomość tego, że nie wszyscy 
muszą myśleć i odczuwać świat tak jak ja – i mają do tego prawo. 
Co więcej, ta różnorodność jest podstawą istnienia. Jeśli pytasz  
o pasje, to ostatnio często obserwuję dzikie zwierzęta – w sensie 
takie żyjące w swoim środowisku naturalnym, bo ta ich „dzikość” to 
niesprawiedliwe uproszczenie. Ja bym powiedział, że one nie są dzi-
kie, tylko wolne, a to już rzecz godna pozazdroszczenia, nawet gdy 
płacą za to brakiem komfortu, krótkim życiem, a nawet strachem. 
Jeżdżę w góry, staram się zachowywać dyskretnie i cicho, ale najbar-
dziej fascynujące są te chwile, gdy nie jestem podglądaczem, tylko 
nawiązuję z nimi kontakt wzrokowy. Takie spotkanie twarzą w twarz 
z wilkiem, lisem, czy kołującym nade mną myszołowem może być 
bardzo odkrywcze. Różnorodność ich sposobów życia, zachowań 
jest ogromna. Tak jakby natura chciała przetestować wszystkie moż-
liwości i formy istnienia.

A.Z.: Na koniec muszę zapytać… Może jakaś wystawa  
w Bukownie? Albo album fotograficzny o naszym mieście? 
Myślałeś kiedyś o tym? 

A.S.: Mówi się, że fotograf jest wysłannikiem śmierci, pojawia się 
tuż przed nią, by zachować coś dla przyszłych pokoleń. Ta wrażliwość 
na zanikające światy jest też motorem napędowym mojej fotografii. 
Wystarczy przyjrzeć się tematom, którymi się zajmowałem: ginące 
zawody, pasterstwo w górach, ludowa religijność. Bukowno to rela-
tywnie młode miasto i życzę mu, by się rozwijało i tworzyło swoją 
tożsamość w jak najbardziej wartościowej formie. Kusi co prawda 
kilkoma tematami, na przykład swoją wieloreligijnością, ale z tego, 
co obserwuję, to bukowianie cenią sobie prywatność, więc to chyba 
jeszcze nie czas, by takie wątki poruszać. W każdym razie mam na 
komputerze folder z napisem „Bukowno” i czasem coś do niego 
dorzucam, więc kto wie, kto wie... 

fotoreportera do oddziału w... Krakowie i następnego dnia wróciłem. 
Praca w „Rzeczpospolitej” była o tyle fajna, że robiłem materiały nie 
tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce.

A.Z.: Przez kilka lat prowadziłeś też zajęcia w Krakowskiej 
Szkole Filmowej. Czy łatwo było się z nią rozstać?

A.S.: Na początku nazwa była inna: Szkoła Artystyczna Forma. 
Prowadziłem w niej zajęcia od pierwszego dnia jej funkcjonowa-
nia, pracowałem więc w miejscu, które dopiero się tworzy, a nie żyje  
z rozpędu swoją legendą zbudowaną przez innych. Dyrektor dał mi 
olbrzymią swobodę; sam zaproponowałem przedmioty, których 
mogę nauczać, i napisałem do nich autorski program. Zajęcia odby-
wały się w małych grupach, a ja mogłem między słowami przemy-
cać pewną trudną do zwerbalizowania esencję tego, czym fotografia 
dla mnie jest, a co przekazali mi moi profesorowie, tacy jak Wojciech 
Prażmowski, Marian Schmidt czy wspomniany już Józef Robakowski. 
Teraz jedna z moich uczennic sama uczy w tej szkole. Praca na stałe 
jako nauczyciel to jednak nie dla mnie, czasem zdarza mi się jesz-
cze gościnnie gdzieś pojawić, jak w Akademii Fotografii, katowickiej 
Fotoedukacji czy Niezależnym Klubie Fotograficznym w Krakowie  
(w tym ostatnim też zresztą prowadziłem pierwsze zajęcia).

A.Z.: W Krakowie otworzyłeś... herbaciarnię. Jak prowadzi się 
takie miejsce?

A.S.: O to trzeba by zapytać moją żonę Basię, ja jej tylko poma-
gam. Nauczyłem się, że rzeczywistość sama nam podpowiada, co 
powinniśmy robić. Tak było z Czajownią. Otrzymaliśmy propozycję 
zaopiekowania się jednym z kultowych miejsc na krakowskim Kazi-
mierzu i choć to szaleństwo, głupio było zdezerterować. Po kilku 
miesiącach okazało się, że obowiązków jest tyle, że musiałem zre-
zygnować z etatowej pracy w Fundacji Lablab (w której też byłem 
od początku jej istnienia). Po kilku latach jest już trochę lżej, mamy 
zakochanych w herbacie pracowników i wiernych klientów. Świat 
ludzi herbaty w ogóle jest fantastyczny. Nie ma tam tych głupich 
wyścigów i rzucania sobie kłód pod nogi. Zresztą inni byli bukowia-
nie, Anna i Łukasz Dębscy; prowadzą w Krakowie Kawiarnię literacką 
„Café Szafé”, więc to może już jakiś trend?

A.Z.: Tak, znam dobrze „Café Szafé”, świetne miejsce,  
z atmosferą… A skoro jesteśmy przy wątkach związanych  
z Bukownem, zatrzymajmy się tu na chwilę, wszak stąd pocho-
dzisz. Twój brat, Jarek, w wywiadzie dla nieistniejącego już 
„Kwartalnika Powiatu Olkuskiego” powiedział , że dla niego 
Bukowno współbrzmiało z Twin Peaks, co – przyznaję – dość 
mocno mnie frapuje. A jak Ty wspominasz nasze miasto? Czy 
lubisz tu wracać?

A.S.: Moje Bukowno zaczyna się na lewym brzegu Sztoły; to 
piaskownia, która za czasów mojego dzieciństwa była prawdziwą 
pustynią; rzeka rzeźbiąca w piachu fantastyczne meandry, potężne  
i tajemnicze buki, skałki, jaskinia, więc chyba bardziej Andriej Tarkow-
ski niż David Lynch. To wszystko potrafi mocno rozhulać wyobraźnię  
i na pewno wpłynęło na moje potrzeby estetyczne i duchowe. 
Wszystkie moje podróże to tak naprawdę przedłużenie i rozwinię-
cie tych miejsc.

A.Z.: Gdzie można zobaczyć Twoje fotografie? 
A.S.: Jak już wspomniałem, pracuję cyklami, a wystawiam się 

dopiero, jak już coś skończę. Ostatnia okazja była w listopadzie 
zeszłego roku w małej galerii zaprzyjaźnionego antykwariatu w Kra-
kowie. Pokazałem tam czarno-białe stykówki robione aparatem wiel-
koformatowym w latach 2014 – 2018. Bardzo intymna wizja umiera-
jącego lasu inspirowana wierszami Nelly Sachs i japońską estetyką 

Wywiad

Adrian Spuła (ur. 1980) – fotograf. Absolwent PWSFTViT im. 
Leona Schillera w Łodzi (dyplom w pracowni prof. Wojciecha 
Prażmowskiego). Debiutował w 2000 roku w tygodniku „Prze-
krój”. Później pracował dla krakowskiego oddziału „Gazety 
Wyborczej” i Agencji Fotograficznej Reporter. W latach 2005–
–2006 korespondent dziennika „Rzeczpospolita”. Jego zdjęcia 
publikowały ponadto: „Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Prze-
gląd” i „Tygodnik Powszechny”. W latach 2007–2011 prowadził 
zajęcia z fotografii w Krakowskiej Szkole Filmowej. Od 2011 
do 2016 roku specjalista ds. fotografii srebrowej w Fundacji 
Lablab w Krakowie. Laureat Konkursu Polskiej Fotografii Praso-
wej (2002) i Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „MŁODA POLSKA” (2011). Autor wystawy i albumu 

"ŁEM – Ukryta Kraina" (wyd. Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu, 2012). Pochodzi z Bukowna.
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Z Urzędu Miejskiego

Podczas tegorocznych Dni Bukowna grupa 18 uczniów z Bukowna 
odebrała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i Sekretarza 

Miasta nagrody Burmistrza za swe wybitne osiągnięcia indywidu-
alne w roku szkolnym 2018/19. Jednak już po Święcie Miasta do Bur-
mistrza wpłynęły kolejne wnioski o przyznanie tych nagród. 

31 lipca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się oficjalne wręczenie 
nagród Burmistrza dla Joanny Figiel oraz Karola Barana.

Joanna Figiel jest tegoroczną absolwentką klasy 3A Gimnazjum 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie. W tym roku Joanna znala-
zła się wśród zwycięzców trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Projekt z ZUS”, adresowanego do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów w całej Polsce. Jej praca pt. „ZUS, czemu jest 
taki ważny? Nietypowy bohater…” okazała się najlepsza w Polsce  
i zwyciężyła w kategorii KOMIKS. Należy podkreślić, że w tym roku 
szkolnym w konkursie wzięło udział blisko 5 tys. młodych ludzi z całej 
Polski.

W ubiegłym roku szkolnym Joanna Figiel należała do grona naj-
lepszych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie (śred-
nia ocen powyżej 5,4). Obecnie spełniła swe marzenie - dostała się 
do Liceum Plastycznego w Katowicach. Jest też aktywna społecz-
nie, m.in. przewodniczy Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Bukownie 
II kadencji.

Natomiast Karol Baran jest obecnie uczniem 8 klasy Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego nr 48 w Sosnowcu, gdzie oprócz osiągnięć 
naukowych (wpis do szkolnej Księgi Prymusów), sportowych (awans 
z drużyną Zagłębia Sosnowiec do II Ligi Wojewódzkiej w kat. C2) zajął 
również II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym organi-
zowanym przez Prezydenta Miasta Sosnowiec. Jak widać, Karol jest 
wszechstronnie uzdolnionym młodym człowiekiem, który swoje 
zamiłowanie do sportu łączy również z rozwojem intelektualnym  
i artystycznym.

Nagrodzonym Uczniom oraz Ich Rodzicom składamy ser-
deczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. 

Kolejne nagrody 
dla uzdolnionej młodzieży za wybitne 

osiągnięcia indywidualne w dziedzinie artystycznej

STYPENDIA
SZKOLNE DLA UCZNIÓW

Do 15 września, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pra-

cowników służb społecznych – do 15 października, należy 
pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  
o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) 
przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom 
kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewali-
dacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki,

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały 
na terenie miasta Bukowno znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała cho -
roba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypen-
dium szkolne wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
• rodziców/ prawnych opiekunów,
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków:
• dla uczniów szkół – od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
• w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecz-
nych – do 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bukowno.

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać w Refe-
racie Oświaty, Zdrowia i  Pomocy Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Bukownie (pokój nr 13) i złożyć do Referatu, bądź 
do Elektronicznego Biura Podawczego najpóźniej do 15 wrze-
śnia, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych do 15 października br.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
32 626 18 28. 
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Na przełomie marca i kwietnia br. mieszkańcy Bukowna 
zadecydowali, które ze zgłoszonych do tegorocznej 

(2019) edycji Budżetu Obywatelskiego zadań zostały skie-
rowane do realizacji. Tymczasem we wrześniu i paździer-
niku br. wszyscy raz jeszcze będziemy wybierać zadania 
Budżetu Obywatelskiego. Tym razem jednak będą to zada-
nia do BO na 2020 rok.

Od 2016 roku realizowany jest w Bukownie Budżet Oby-
watelski. Jest to obecnie najpopularniejsza z form bezpośred-
niej partycypacji mieszkańców przy decydowaniu o kierunkach 
wydatków budżetu miasta. Po czterech latach funkcjonowania 
BO w Bukownie radni Rady Miejskiej przyjęli na sesji w dniu 
30 lipca uchwałę wprowadzającą istotne zmiany w procedurze 
naszego Budżetu Obywatelskiego. Wszystko po to, by uczynić 
go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wszystkich mieszkańców 
Bukowna.

Od samego początku mieszkańcy Bukowna bardzo aktyw-
nie włączyli się w realizację wszystkich czterech dotychczaso-
wych edycji BO Bukowna. Dzięki temu zrealizowanych zostało 
w naszym mieście szereg atrakcyjnych propozycji i nowator-
skich rozwiązań. Zaproponowane obecnie zmiany próbują 
uatrakcyjnić narzędzie BO Bukowna, dostosowując je zarówno 
do oczekiwań naszych mieszkańców, jak i do tego, jak Budżety 
Obywatelskie funkcjonują w innych miastach.

Budżet Obywatelski Bukowna 2020 będzie więc wyglą-
dać inaczej niż do tej pory. Dotychczasowy „wiosenny” har-
monogram procedury BO Bukowna zostanie zamieniony na 
„letnio-jesienny”. Wrzesień 2019 roku będzie więc czasem na 
zgłaszanie propozycji zadań do BO na 2020 rok, natomiast gło-
sowanie nad nimi odbędzie się w październiku br. 

Wybrane w ten sposób do real izacj i  zadania zostaną 
umieszczone w projekcie budżetu miasta Bukowno na 2020 
rok. Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie gminnym rada 
gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie 
może już usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań 
wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Na realizację wybranych projektów służby 
miejskie będą miały więcej czasu, niż w dotychczas przepro-
wadzanych edycjach BO.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie – zamiast zadań ogól-
nomiejskich – „zielonych” projektów. Wnioski takie dotyczyć 
powinny zagospodarowania terenów zielonych i obejmować 
zadania takie, jak np. propozycje nasadzeń zieleni w pasach 
drogowych, tworzenie skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów 
społecznych, parkletów, rewitalizacji nieużytków, koncepcji 
zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów, ochrony zie-
leni przed parkującymi samochodami itp.

W początkowych edycjach naszego BO zwyciężały głównie 
projekty związane z brakami infrastrukturalnymi, takimi jak m.in. 
chodniki, boiska, place zabaw. Obecnie coraz częściej pojawiają się 
propozycje związane z rozwojem zieleni miejskiej. Ciągłe upięk-
szanie miasta i tworzenie kolejnych zielonych enklaw pośród miej-
skiej infrastruktury to obecnie chyba najbardziej oczekiwany przez 
mieszkańców kierunek wydatków budżetowych. 

– Dzięki „Zielonemu Budżetowi” Bukowno może stać się jesz-
cze bardziej zielonym miastem, przyciągać swą oryginalnością 
i różnorodną roślinnością, a zrealizowane w ten sposób pro -
jekty poprawią estetykę naszego miasta i będą na co dzień słu-
żyć wszystkim mieszkańcom. Liczymy, że taka forma „Zielonego 
BO” przypadnie naszym mieszkańcom do gustu – mówi sekretarz 
Miasta Marcin Cockiewicz.

Propozycje „zielonych” zadań muszą zostać pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miej-
skiej w Bukownie. Proponowane w stosownej uchwale Rady 
Miejskiej kryteria oceny to: powstanie zupełnie nowych tere-
nów zieleni, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, sto-
pień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie 
i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, 
wprowadzenie gatunków rodzimych, a także walory ekolo-
giczne, edukacyjne, estetyczne. Radni będą również zwracać 
uwagę m.in. na: nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmo-
nijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomy-
słu z lokalizacją, wzbogacenie istniejącej zieleni w kompozycje 
wielowarstwowe, innowacyjność, niekonwencjonalny sposób 
wykorzystania do odpoczynku i rekreacji bądź dekoracji ulic 
zieleni przydrożnej, walory kompozycyjne czy funkcjonalność.

Oprócz zadań „Zielonego Budżetu”, tak jak dotychczas, 
mieszkańcy poszczególnych osiedli będą mogli zgłaszać zada-
nia okręgowe. 

Na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020 
planuje się przeznaczyć kwotę 250 tys. zł. 100 tys. złotych 
przypadnie na „zielone” wnioski. Pozostałe 150 tys. zł zosta-
nie rozdzielone na pule dla poszczególnych okręgów według 
dotychczas stosowanego algorytmu: 30 proc. sumy zostanie 
podzielone po równo na każdy z sześciu okręgów, a 70 proc. 
dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowa-
nych w poszczególnych okręgach na pobyt stały.

Przypominamy, że minimalna wartość zadania okręgowego 
to 2 tys. złotych, a maksymalna 30 tys. złotych. W przypadku 
„zielonych” wniosków kwoty te wyniosą odpowiednio 5 tys. 
złotych i 100 tys. złotych.

Zgodnie z nowymi zasadami, propozycje zadań okręgo-
wych i „zielone” projekty będą mogli zgłaszać wszyscy miesz-
kańcy Bukowna, niezależnie od wieku. Każdy z nas może zgło-
sić po jednym zadaniu z obydwu kategorii.

– Przyjmowane przez nas w formie prawa miejscowego roz-
wiązania chcemy kierować do całej samorządowej społeczno-
ści Bukowna, nie dyskryminując nikogo – również ze względu 
na wiek. Mamy też nadzieję, że otwarcie w ten sposób narzędzia 
BO na najmłodszych bukownian da impuls do większej aktywno-
ści obywatelskiej wśród młodzieży szkolnej, zwiększy ich świa-
domość swej roli w społeczeństwie lokalnym oraz zaowocuje 
nowymi i oryginalnymi propozycjami zadań – dodaje sekretarz 
Marcin Cockiewicz.

Więcej informacji na temat edycji 2020 Budżetu Obywa-
telskiego będzie można już wkrótce znaleźć na stronie www.
umbukowno.pl/budzetobywatelski. 

„Zielony” Budżet Obywatelski Bukowna na 2020 rok
rozstrzygnie się jeszcze jesienią br.

Z Urzędu Miejskiego
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Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma 
obywatel polski, który:
1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzecze-

niem sądu;
3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzecze-

niem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym 

tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
 
I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który 

nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym 
miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wnio-
sek zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla 
obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu 

wyborców na wniosek wyborcy.
Wyborca:

• czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały 
(w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

• wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przeby-
wający poza miejscem wpisania do rejestru,

• nigdzie niezamieszkały
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli 
najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 
2019 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, 
pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodze-
nia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (adres, pod 
którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), adres, pod którym 
wyborca czasowo przebywa.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz 
pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający 
zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamiesz-
kania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby 
Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy 
chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni 
złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 22 września 2019 r. do 

dnia 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwatero-
wania po tym terminie, mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed 
dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zosta-
nie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głoso- 
wania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wybo-
rów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświad-
czeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania  
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się 
w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóź-
niej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. 
Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwi-
towaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przy-
padku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca 
sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to 
być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwi-
sko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania 
zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu sta-
łego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia  
o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przy-
czyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzię-
cie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego 
zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy spo-
łecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddzia-
łach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach 
studenckich.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach lecz-
niczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śled-
czych, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwo-
dów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować 
w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające  
w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych 
jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego 
zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu 
wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jed-
nostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. Na 
takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający  

Z Urzędu Miejskiego
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w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których 
utworzono obwody głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał  

w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powi-
nien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej 
w dniu 8 października 2019 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu 
wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. 

We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodze-
nia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania za granicą, 
adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na 
podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez 
konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za 
granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział 
w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli  
w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej doku-
ment potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłu-
maczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. 

Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy 
również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej 
lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie 
polskiego dowodu osobistego.

TERMINY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paź-
dziernika 2019 r.

1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania 
korespondencyjnego upływa w dniu 30 września 2019 r. (termin 
wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Zgłosze-
nia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.

2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wnio-
sku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 paź-
dziernika 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu 
gminy.

3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu  
11 października 2019 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach 
pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie 
można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania,  
tj. w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod 
warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wnio-
sku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu 
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa 
w dniu 8 października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach 
pracy urzędu gminy. 

Okres wakacji był niezwykle intensywnym czasem przy reali-
zacji zadania stworzenia dokumentacji projektu budow-

lanego bezkolizyjnego połączenia drogowego ulic Kolejowej  
i 1 Maja. 

Wybrana w przetargu Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek 
z Gdańska przystąpiła do intensywnych prac związanych z przygoto-
waniem koncepcji programowo-przestrzennych dla wariantów wia-
duktu nad torami oraz tunelu pod torami kolejowymi. 

Podczas kilkukrotnych spotkań projektantów z radnymi oraz 
pracownikami Urzędu Miejskiego ustalone zostały te propozycje 
rozwiązań, które Gmina, jako Inwestor chce, aby uwzględniono  
w przygotowywanych opracowaniach. Zgodnie z podpisaną umową 
projektanci są zobligowani do zaprezentowania wielowarianto-

wej koncepcji połączenia północnej i południowej części miasta 
do końca września br. Taka prezentacja odbędzie się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bukownie i będzie miała charakter publiczny.

Pracownia projektowa wystąpiła też do wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów publicznych i prywatnych, których urządzenia 
i sieci znajdują się na terenie przyszłej inwestycji, o określenie moż-
liwości technicznych i warunków realizacyjnych dla tego zadania. 

Po ostatecznym zatwierdzeniu wybranej koncepcji firma pro-
jektowa przystąpi do prac nad kompletną dokumentacją projektu 
budowlanego oraz niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania 
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej (ZRID). Zgodnie z umową termin realizacji tego zadania upływa 
z końcem grudnia 2020 roku.  

Co słychać w sprawie budowy
bezkolizyjnego połączenia ulic Kolejowej i 1 Maja w Bukownie?

Z Urzędu Miejskiego
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 
916) Burmistrz Miasta Bukowno udziela - na wniosek 
- bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu prze-
kształcenia w wysokości 99%:

1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepeł-
nosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, oraz osobom, w stosunku do których orze-
czono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 
roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształ-
cenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub 
przedstawicielom ustawowym tych osób,

2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.),

3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4. kombatantom oraz ofiarom represji  wojennych  
i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji  wojennych  
i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz 276 oraz 
z 2019 r. poz. 752),

5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia,  
u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa 
w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510  
z późn. zm), lub ich opiekunom prawnym 
• będącym właścicielami budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
służąc ych w yłącznie zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych tych osób.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej Bur-
mistr z  M iasta  Bukowno udzie la  boni f ik at y  od te j 
opłaty również na podstawie Uchwały Nr V/35/2019 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednora-
zowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tego gruntu.

W przypadku zbiegu praw do bonifikat, stosuje się 
jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu  
(art. 9a wszedł w życie w dniu 16.07.2019 r. z mocą obo-
wiązującą od dnia 1.01.2019 r.). 

Z Urzędu Miejskiego / Miejski Ośrodek Kultury

Weekend 22–23 czerwca upłynął bukowianom pod zna-
kiem świetnej zabawy. To właśnie w tym czasie odby-

wały się Dni Bukowna 2019. Wilki, Sztywny Pal Azji, Nokaut czy 
Power Play – oto gwiazdy, które wystąpiły przed bukowieńską 
publicznością.

Tegoroczne Dni Bukowna za nami. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom święta miasta wiele atrakcji. Po uroczystym otwarciu 
imprezy przez sekretarza Miasta Marcina Cockiewicza i przewodni-
czącego Rady Miejskiej Edmunda Gmitruka na plenerowej scenie  
z programem artystycznym zaprezentowały się dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie. Następnie na murawie stadionu można 
było zobaczyć pokazy Ju-Jitsu w wykonaniu członków Uczniow-
skiego Klubu Sportowego ,,Samuraj”. Tuż po nich z koncertem pio-
senek biesiadno-folkowych wystąpił zespół Folk Express, w składzie 
Ewa Błaszczyk, Monika Korpusik, Marian Chrobok i Jacek Kapica. 
Publiczność bawiła się m.in. przy takich piosenkach, jak ,,Poszła Karo-
linka do Gogolina,” ,,Powiadają, żem jest ładna”, czy ,,Ore, ore”. Pro-
gramowi towarzyszyły występy grupy baletowej.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia święta miasta był 
występ zespołu Hakuna Matata. Grupa śpiewa w języku swahili, zulu, 
walof, lingala, po francusku, portugalsku, angielsku i nie tylko, a jej 
oryginalność polega na miksowaniu brzmień tradycyjnych i nowo-
czesnych instrumentów (djembe, balafon, bębny, bas, gitara).

 
Wisienką na torcie były jednak dwa kolejne koncerty – zespołów 

Sztywny Pal Azji oraz grupy Wilki, na czele z Robertem Gawlińskim. 
Nie zabrakło więc takich hitów, jak ,,Wieża radości, wieża samot-
ności”, ,,Łoże w kolorze czerwonym”, czy ,,Jest dobrze, jest miło”  
w wykonaniu pierwszej formacji, czy ,,Son of the blue sky”, 
,,Bohemy”, ,,Baśki”,  i ,,Love story” w wykonaniu Wilków. Na ostat-
nie dwa koncerty  przybyli do Bukowna liczni goście z całej okolicy.

Pierwszy dzień Dni Bukowna, tradycyjnie, zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczęły występy 
uczniów SP nr 1 i SP nr 2 w Bukownie oraz wokalistów i zespołów 
działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i w Studiu Efendi Clue. 
Na scenie zaprezentowali się m.in.: chór Animato, kapela Buko-
wiacy, zespół Spod Buczyny, a tuż po nich grupa taneczna Ladies 
Fitness&Dance.

Kolejnymi punktami imprezy był koncert Orkiestry Dętej ZGH 
,,Bolesław” w Bukownie wraz z występami mażoretek ,,Fantazja”  
z Ogrodzieńca, po których odbyły się dwa kolejne koncerty: zespo-
łów Nokaut i Power Play. W przerwie, z pokazem tańca towarzy-
skiego, wystąpili podopieczni  szkoły tańca Beautiful Dance Studio.

Ważnym wydarzeniem tegorocznych Dni Bukowna było wręcze-
nie Nagród Gospodarczych Burmistrza Miasta Bukowno ,,RÓŻE BIZ-
NESU” dla najlepszych firm roku oraz Serc dla Bukowna. W tym roku 
Różę Biznesu i tytuł firmy roku otrzymał Boltech sp. z o.o., z kolei  
w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw firmą roku została 

DNI 
BUKOWNA

2019
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Hurtownia Materiałów Budowlanych i Chemicznych Grażyna Spyra.
Przyznano także Serca dla Bukowna, czyli nagrody Burmistrza 

Miasta Bukowno, będące wyrazem uznania za sukcesy osiągnięte 
dzięki determinacji, ciężkiej pracy i wierze w sukces oraz wdzięczno-
ści za promocję Bukowna. Otrzymali je Katarzyna Szklarczyk – zwy-
ciężczyni ostatniej edycji programu TOP MODEL, oraz Wojciech Kor-
fel – szef kuchni gdańskiej restauracji Prologue, laureat tytułu Szefa 
Przyszłości, przyznawanego młodym, zdolnym kucharzom przez 
Międzynarodową Akademię Gastronomiczną z Paryża.

Dwudniowej miejskiej imprezie towarzyszyło wiele innych 
wydarzeń. Choć w tym roku, z powodu remontu obiektów spor-
towo-rekreacyjnych, odwołano Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar 
Burmistrza Miasta Bukowno, tradycyjnie na obiektach MOSiR-u 
odbywały się turnieje sportowe, w tym mecz piłki nożnej przedszko-
laków i turniej rodzinny „Mamo, Tato, baw się z nami”. Na plenerowej 

scenie z rąk sekretarza Miasta Marcina Cockiewicza oraz przewod-
niczącego Rady Miejskiej Edmunda Gmitruka najzdolniejsi ucznio-
wie odebrali stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.  
Z kolei firma DB Cargo przekazała 5 tys. złotych na  realizowany 
przez miasto projekt inwestycyjny „Rozwój terenów zieleni miejskiej 
w Bukownie” – dokładnie na zakup elementu wodnego do przebu-
dowywanego obecnie parku przy ul. Parkowej.

Ponadto podczas Dni Bukowna przeprowadzano zbiórkę pienię-
dzy na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jak co roku, nie 
zabrakło wesołego miasteczka oraz strefy gastronomicznej. 

Agnieszka Zub

(artykuł znalazł się również w „Przeglądzie Olkuskim” nr  26/1222 
z 28 czerwca 2019)

Miejski Ośrodek  Kultury
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II edycja Festiwalu Kolorów
19 czerwca odbył się w naszym mieście Summer Boom Kolor 

Festival. Dobra muzyka, uśmiechnięci ludzie i zabawa 
kolorami – to najważniejsze, co charakteryzuje tę najbardziej 
kolorową imprezę roku. Festiwal zorganizowano w Bukownie 
po raz drugi.

Festiwal Kolorów 2019 odbywał się w całej Polsce od maja do 
końca sierpnia. Wydarzenie, inaczej nazywane Świętem Holi, polega 
na wyrzutach proszków holi o każdej pełnej godzinie (lub co pół 
godziny), a udział w zabawie co roku bierze tysiące osób. Podczas 
tegorocznej, siódmej już edycji imprezy, uczestnicy bawili się m.in. 
w Łodzi, Kielcach, Cieszynie, Toruniu i Giżycku. Wydarzenie nawią-
zuje do hinduistycznego święta radości i wiosny, obchodzonego 
głównie w Indiach i Nepalu przeważnie w dniu pełni księżyca,  
w miesiącach luty–marzec. Podczas wydarzenia hindusi polewają się 
wodą i obrzucają nawza-
jem kolorowym prosz-
kiem, który tradycyjnie 
był wytwarzany z kwit-
nących wiosną roślin.  
W ostatnich latach święto 
zyskało sporą popular-
ność w Amer yce Pół-
nocnej i Europie, w tym  
w Polsce. Wykorzystywane podczas wydarzenia kolory holi to wyso-
kiej jakości sypki, nietoksyczny puder, coraz częściej stosowany  
w przemyśle rozrywkowym, często jako alternatywa confetti. Kolory 
holi charakteryzują się intensywną, żywą barwą, a w powietrzu two-
rzą piękne, kolorowe chmury.

Pomimo burzy, która przetoczyła się nad miastem w początko-
wych minutach imprezy, na placu przy Urzędzie Miejskim bawiło się 
kilkadziesiąt osób. W przerwach pomiędzy wyrzutami kolorów naj-
młodsi mogli skorzystać ze strefy Animacji i Zabaw, a wszyscy chętni 
bawili się przy muzyce z animatorkami Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Agnieszka Zub

Podsumowanie roku kulturalnego
MOK 2018/2019

Jak obiecaliśmy w poprzednim numerze „GB”, w niniejszym 
wydaniu przedstawiamy dalszy ciąg relacji z zakończe-

nia roku kulturalnego MOK 2018/2019. W czerwcu pisaliśmy 
o podsumowaniu działalności sekcji plastycznej, teatralnej 
oraz wokalnej i instrumentalnej MOK i Studia Efendi Clue. Tym 
razem kolejne sekcje, o których nie zdążyliśmy napisać przed 
wakacjami.

15 czerwca w sali widowiskowej MOK odbyło się zakończenie roku 
akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Juniora. Dyrektor Aneta Nie-
laba podsumowała całoroczną naukę małych studentów, a ponadto 
zaprezentowano pokaz fotograficzny przedstawiający wszystkie tego-
roczne spotkania. Jak zawsze, oficjalnemu zakończeniu towarzyszyło 

wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz statuetek i voucherów 
na lody. Ten ważny moment uświetnili swoją obecnością sekretarz 
Miasta Marcin Cockiewicz oraz prezes Alior Banku Dawid Sadow-
ski. Mali studenci wysłuchali ostatniego w tym roku akademickim 
wykładu pt. „Kufer podróżnika”.

18 czerwca swoje zakończenie miała sekcja decoupage dla 
dorosłych. Odbyło się ono w amfiteatrze przy MOK, a towarzyszył 
mu krótki recital w wykonaniu Magdaleny Pędras i Justyny Bałuc-
kiej, wychowanek Agnieszki Rosy ze Studia Efendi Clue. Obecni 

uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Spotkaniu 
towarzyszyła też wystawa prac decoupage.

Również 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akad-
mickiego 2018/2019 Uniwersytetu Otwartego. Studenci UO otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki, a następnie wysłuchali ostatniego 
tegorocznego wykładu, zatytułowanego „Każdy ma swoje Kiliman-
dżaro”, który wygłosił Grzegorz Kłeczek. Ponadto na scenie MOK 
wystąpił zespół Animato działający pod kierunkiem Tadeusza Kań-
czugi. Zarówno Animato, jak i kapela „Bukowiacy” oraz zespół „Spod 
Buczyny” również świętowali kończący się rok kulturalny. Swoją obec-
nością uroczystość zaszczycił prof. dr hab. Andrzej Szromnik z patro-
nackiej Uczelni – UE w Krakowie, sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz 
oraz radny Powiatu Olkuskiego Tomasz Bargieł. 

MOK Bukowno

Miejski Ośrodek  Kultury
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Miejski Ośrodek  Kultury

Jak co roku, również i w minione wakacje Miejski Ośrodek Kultury 
przygotował dla najmłodszych mieszkańców Bukowna liczne 

atrakcje. „Na górskim szlaku”,   „Nad Lazurowym Wybrzeżem”, „Tydzień 
leśnych przygód”, „W gospodarstwie wiejskim” – oto hasła przewod-
nie zajęć, które odbywały się w kolejnych czterech tygodniach lipca 
(od poniedziałku do czwartku). Piesze wędrówki malowniczymi 
zakątkami miasta, nauka rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, 
gry i zabawy  ruchowe, wyprawy na lody, zabawa w piratów, poszu-
kiwanie skarbu, warsztaty plastyczne, wyjścia na basen – to tylko 
niektóre z przygotowanych przez organizatorów propozycji. Dzieci 
brały także udział w konkursie talentów (taniec i śpiew), konkuren-
cjach sportowych, odwiedziły Młodzieżową Piwnicę Alternatywną, 
a w okolicznych lasach szukały kwiatów i traw, poznając ich nazwy.

W każdy piątek lipca odbywały się z kolei tzw. wakacyjne piątki. 

Na placu przed MOK-iem najmłodsi układali budowle z mega kloc-
ków, grali w gry planszowe, brali udział w zabawach ruchowych  
i warsztatach plastycznych. W  sali kinowej lub – jeśli pozwalała 
pogoda – w amfiteatrze wyświetlano filmy animowane, a wieczo-
rem odbywały się seanse dla widzów dorosłych.

Równie interesująco wyglądał kolejny wakacyjny miesiąc, czyli 
sierpień.  Wszyscy chętni mogli wziąć udział w tzw.  „wakacyjnych 
podwórkach” , czyli spotkaniach dla najmłodszych, które odbywały 
się w wyznaczone dni na placu przed MOK-iem. Podczas kilku tego 
rodzaju akcji dzieci zawitały do krainy Smerfów i do indiańskiej wioski, 
wykonały maski Shreka i indiańskie pióropusze, brały udział w warszta-
tach plastycznych, malowaniu buziek i licznych animacjach. 

Agnieszka Zub
Fot. MOK Bukowno

WAKACJE Z MOK
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Miejski Ośrodek  Kultury

Wakacyjny
Biwak Rodzinny
2 sierpnia na placu przy Miejskim 

Ośrodku Kultury odbył się Wakacyjny 
Biwak Rodzinny. Organizatorem wyda-
rzenia był MOK Bukowno przy wsparciu 
finansowym partnerów: Stowarzyszenia 
Parafiada im. św. J. Kalasancjusza  oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dla uczestników imprezy organizato-
rzy przewidzieli wiele atrakcji. Jedną z nich 
była możliwość zdobywania różnorodnych 
sprawności polowych przez najmłodszych 
obozowiczów. Każdy mógł uzyskać pieczątkę  
i tytuł przyjaciela przyrody, znawcy zwierząt, 
kuchcika, ognika, dzielnego sanitariusza, 
akrobaty, najlepszego tropiciela i nieustra-
szonego obozowicza. Po wykonaniu przygo-
towanych zadań  i zabawach integracyjnych 
z animatorami MOK organizatorzy zapro-
sili uczestników biwaku na biesiadowanie 
przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbasek. 
Gościem specjalnym wydarzenia był dosko-
nale znany bukowianom Tomasz Mól z Nad-
leśnictwa Olkusz. W swojej prezentacji zawie-
rającej zdjęcia oraz ujęcia z kamery przybliżył 
zebranym nocne życie okolicznych lasów. Na 
dobranoc w amfiteatrze przy MOK wyświe-
tlono film animowany dla najmłodszych,  
a następnie obozowicze udali się na nocny 
wypoczynek do rozstawionych na placu 
namiotów. Zwieńczeniem imprezy było 
wspólne śniadanie, po którym uczestnicy 
odebrali zasłużone dyplomy, medale i tury-
styczne gadżety. 

Agnieszka Zub

Rowerowa Gra Miejska

10 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury zorganizo-
wał Rowerową Grę Miejską. Przedsięwzięcie 

to było możliwe dzięki finansowemu wsparciu part-
nerów: Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kala-
sancjusza i Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Pogoda dopisała, co ucieszyło zarówno organiza-
torów, jak i uczestników, którzy do pokonania mieli ok. 
35 kilometrów na rowerze. Grę rozpoczęto od przedsta-
wienia wszystkim przybyłym regulaminu i zasad udziału 
w imprezie. Zadaniem uczestników było poruszanie się 
po mieście na rowerze i odnalezienie 12 punktów kon-
trolnych rozlokowanych na terenie centrum Bukowna 
i jednej z jego dzielnic. Na punktach kontrolnych cze-
kały zagadki, rebusy oraz zadania do wykonania. Prze-
jechanie całej trasy zajęło uczestnikom około dwóch 
godzin. W filii MOK w Borze Biskupim na wszystkich 
czekały dyplomy i medale oraz sportowe gadżety. Tutaj 
był również czas na odpoczynek, integrację i wspólną 
biesiadę przy kiełbasce z grilla. Mamy nadzieję, że taki 
rodzaj aktywnego wypoczynku dla wielu stał się nieza-
pomnianą przygodą. 

MOK Bukowno
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15 sierpnia obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego. Święto 
zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa polskiej 

armii w Bitwie Warszawskiej (1920 r.), zwanej również „Cudem 
nad Wisłą”. Bukowianie uczcili to wydarzenie udziałem we mszy 
świętej oraz w uroczystościach pod Pomnikiem ku czci Żołnie-
rza Polskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Wojska Pol-
skiego odprawioną w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Uczestniczyły 
w niej poczty sztandarowe LOK, związków zawodowych, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, kombatantów, władz samorządowych, firm 
i instytucji. Obchody zaszczycili swoją obecnością m.in. posłanka na 
Sejm Lidia Gądek, prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek z Zarządu Głów-
nego LOK z Warszawy oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego LOK 
płk Ryszard Kasprzyk.

Po zakończeniu mszy świętej przemaszerowano pod Pomnik 
ku czci Żołnierza Polskiego przy ul. 1 Maja. Jak co roku, pochodowi 
towarzyszyła orkiestra dęta ZGH „Bolesław”. Zebranych pod obeli-
skiem uczestników obchodów powitał prezes Zarządu Miejskiego 
LOK Bernard Kalau, dziękując za organizację wydarzenia i obecność 
podczas uroczystości. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci poległych 
oraz odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego wręczono 
medale 75-lecia LOK dla członków i osób wspierających Ligę Obrony 
Kraju, która obchodzi w tym roku rocznicę 75-lecia powstania.

Medale za zasługi otrzymali: Anna Niedziela, Magdalena Kubań-
ska, Krystyna Basta, Mirosław Gajdziszewski, Józef Paluch, Mar-
cin Cockiewicz, Edmund Gmitruk, Leszek Stencel, Jan Kajda, Jaro-
sław Zub, Stanisław Krampus, Grzegorz Lipiński, Zdzisław Jedliński, 
Henryk Cebo, Ireneusz Dudek, Kamil Piktas i Jan Skowron. Ponadto 
srebrny medal za zasługi dla LOK wręczono dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Anecie Nielabie – za coroczne wspólne przygoto-
wywanie obchodów Święta Wojska Polskiego. Osoby wspierające 
LOK otrzymały również dyplomy za współpracę z organizacją.

Kolejną częścią uroczystości był patriotyczny program arty-
styczny z udziałem młodzieży, przygotowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Studio Efendi Clue. Następnie przybyłe delegacje złożyły 
pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Na zakończenie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił zastępca burmistrza Bukowna Józef Paluch. 

– Szanowni kombatanci, weterani i żołnierze Wojska Polskiego, 
szanowni goście i mieszkańcy miasta Bukowno. Święto Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest w dniu upamiętnienia zwy-
cięstwa nad bolszewikami w wielkiej Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Naczelna dewiza Wojska Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”, stanowiąca 
idealistyczne ujęcie wierności naszemu państwu, została wprowa-
dzona na sztandary polskich sił zbrojnych i znakomicie koresponduje 
z obchodzonym również dzisiaj świętem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny – mówił w trakcie uroczystości Józef Paluch. – Wszystkim 
polskim kombatantom, weteranom i żołnierzom oraz ich rodzinom chcę 
wyrazić najserdeczniejszą wdzięczność, chcę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Bóg ma Was w opiece.

Krótkie przemówienie wygłosił również przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” (ZGH „Bolesław”) Jarosław Zub. 
Uroczystości pod obeliskiem zakończyły się krótkim koncertem pie-
śni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej ZGH „Bolesław”.

Organizatorami miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego 
byli: Zarząd Miejskiej Ligi Obrony Kraju, Klub Żołnierzy Rezerwy, 
Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie. 

Agnieszka Zub

Święto Wojska Polskiego

Miejski Ośrodek  Kultury
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Wakacje w Bibliotece
Przed wakacjami bibliotekarze wzięli udział w serii szkoleń, 

przeprowadzili zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych z Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, a podczas wakacji w centrali Biblio-
teki oraz w jej filiach zorganizowali szereg spotkań i zajęć dla dzieci. 

Zbiórka publiczna dla podopiecznych z Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

Podczas tegorocznych Dni Bukowna (22.06.2019–23.06.2019) 
bibliotekarze wraz z pracownikami MOPS w Bukownie i wolonta-
riuszami przeprowadzili zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Zebrano kwotę 1527,22 zł. 
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zajęcia wakacyjne
W lipcu oraz w sierpniu w centrali Biblioteki oraz w jej filiach 

organizowane były zajęcia dla dzieci na różnorodne tematy. Spo-
tkania miały formę literacko-plastyczną, więc uczestnicy nie tylko 
poznawali nowe bajki, ale również brali udział w grach i zabawach, 
rozwiązywali zagadki, układali puzzle. Dzieci zdobywały nową wie-
dzę, a przy tym doskonale się bawiły.

Wakacyjne spotkania zakończyła inicjatywa „Odjazdowy Biblio-
tekarz”. To rowerowy rajd bibliotekarzy, czytelników, pasjonatów 
książek i rowerów. Rajd odbył się 22 sierpnia; wyruszono z Biblioteki  
w Podlesiu (ul. Olkuska 8), metą była Biblioteka w Borze (ul. Wiej-
ska 8).

Pogotowie Internetowe
W każdy wtorek w okresie wakacyjnym, w godzinach od 12.00 do 

13.00, odbywały się spotkania pod hasłem „Pogotowie Internetowe”. 
Zajęcia były skierowane do osób powyżej 50. roku życia, które mają 
problemy z komputerem czy laptopem i nie potrafią im zaradzić.

Szkolenia w PiMBP w Olkuszu
Bibliotekarze z MBP w Bukownie nieustannie kształcą się, zdoby-

wają nową wiedzę i umiejętności. Dlatego wzięli udział w szkoleniach 
w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze 

Nowości w Bibliotece:
 

E.L. James „Mister” . M. Michalik „Bądź moim marzeniem” .  
K. Michalak „Zagubiona” .  B. Lipińska „Kolejne 365 dni” .  
E. Świętek „Dom lalek” . K. Evans „Womanizer”, „Ladies Man” .  
S. Young „(Nie)zwyczajna dziewczyna .  J. Deaver „ Szlif ” .  
R. Bryndza „Z zimną krwią” . „Mądre bajki” . M. Lacey „Przyroda 
bez tajemnic” . C. Cassidy „Wiśniowe serce”

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Olkuska 
Biblioteka realizowała  zadanie „Wyraź to – kreatywnie, nowatorsko, 
legalnie”. Szkolenia dotyczyły m.in. praw autorskich w działaniach 
Biblioteki, zamówień publicznych oraz programów graficznych, które 
pomagają w promowaniu działań Bibliotek.

Od września wracamy do sprawdzonych zajęć i spotkań, pojawią 
się również nowe projekty. Będzie to „Para buch” oraz „Mała książka – 
wielki człowiek. Z książką na start”.

„Para – buch! Książka w ruch!”
To seria spotkań dla dzieci, dotycząca tematyki popularnonauko-

wej. Podczas zajęć najmłodsi poznają książki o tematyce naukowej, 
wezmą udział w działaniach edukacyjnych oraz animacyjnych (gry, 
zabawy, eksperymenty). 

„Mała książka – Wielki człowiek. Z książką na start”
To wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków (dla dzieci w wieku 

3–6 lat). Zapisując dziecko do Biblioteki, otrzyma się książkę dla 
dziecka oraz poradnik dla rodzica o korzyściach czytania najmłod-
szym. Dodatkowo dzieci otrzymają Kartę Małego Czytelnika. Pod-
czas każdej wizyty w Bibliotece, dziecko otrzyma 1 naklejkę. Jeśli 
mały czytelnik zbierze 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, który 
potwierdzi jego czytelnicze zainteresowania.

Informacje na temat działań Biblioteki znajdują się na naszej stro-
nie internetowej (www.mbpbukowno.pl) oraz na profilu Facebook. 

Katarzyna Jabłońska

Biblioteka / SP 1

14 czerwca odbył się w naszej szkole Komers klas VIII Szkoły 
Podstawowej i III Gimnazjum. To znak, że nasi absolwenci 

rozstają się z nami już na dobre. Po całych 8/9 latach nauki opusz-
czają szkolne mury, podążając w inny, nieznany im świat. Uroczysty 
polonez – jak nakazuje tradycja – rozpoczął zabawę, która trwała aż 

Ważna  zabawa - KOMERS
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SP 1 / SP 2

W dniach od 7 do 13 lipca 2019 roku 21 uczniów i absolwentów 
naszej szkoły brało udział w 31. Międzynarodowej Parafiadzie, która 

zgromadziła niespełna 1,5 tys. uczestników z kilku państw. W tym roku na 
Parafiadę przyjechały 53 reprezentacje zagraniczne z 7 państw: Białorusi, 
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec i goście z Węgier oraz 27 reprezen-
tacji krajowych.

Podajemy trochę statystyk i informacji:
W rozgrywkach sportowych w ramach STADIONU odnotowano  2521 

startów i wręczono 534 medale.
W filarze TEATRU w konkursach plastycznych wystartowało 215 osób, 

w konkursach wiedzy – 379 osób, w konkursie recytatorskim – 63 osoby, 
a w konkursach wokalnych odnotowano 75 występów. W ramach Prze-
glądu Małych Form Teatralnych wystawiono 16 spektakli.

Parafiadowa ŚWIĄTYNIA to wspólna Eucharystia z krzepiącym sło-
wem, wieczorny apel połączony z wprowadzeniem w formie etiudy 
teatralnej, skupienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w specjalnym 
namiocie, a także czuwanie nocne oraz wyjątkowa modlitwa o pokój.

W czasie Parafiady prowadzona jest klasyfikacja generalna w każdym 
z trzech filarów: stadion, teatr, świątynia. W tej klasyfikacji Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Bukownie zajęła II miejsce (do pierwszego miejsca zabra-
kło nam tylko 2 punktów!). Warto dodać, że stworzyliśmy zgraną drużynę, 
zawiązaliśmy przyjaźnie i zdobyliśmy wiele wspomnień, które na długo 
zapadną w naszej pamięci.

 Dziękujemy z całego serca całej drużynie za udział w Parafiadzie 
i cieszymy się ogromnie, że mogłyśmy spędzić z Wami ten tydzień. 

Opiekunowie:
Agnieszka Karcz, Jolanta Oleś, Beata Wójcik 

XXXI Międzynarodowa 
Parafiada Dzieci i Młodzieży

Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w uczniowskim 
życiu, to czas podsumowania  wyników całorocznej pracy. Za 

nami kolejny rok, który zaowocował wieloma sukcesami. Uczniowie, 
którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w życiu społecznym, 
naukowym oraz sportowym szkoły, przekonali się, że warto realizo-
wać swoje cele. 
Udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych:
Bartosz Łonak, Adam Grześka, Jan Kopa wyróżnienie w konkursie 
krasomówczym EKOTEATR i II miejsce w Dziennikarskim Konkur-
sie Ekologicznym, 
Alicja Kolmasiak II miejsce w konkursie literackim na interpretację 
wiersza K. K. Baczyńskiego.
XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawo-
wych 2018/2019:
Justyna Kozioł – I m – etap diecezjalno-rejonowy. Zakwalifikowała 
się do etapu finału wojewódzkiego.
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bombka choinkowa”:
Julia Gad – II m 
Julia Grzyb – wyróżnienie 
Powiatowy Konkurs „Omnibus”:
Weronika Gawior – III m 
Igrzyska Dzieci – Piłka nożna dziewcząt – etap powiatowy – miej-
sce II: Dąbek Aleksandra, Kieres Małgorzata,  Kokuła Wiktoria, Krzyw-
dzińska Emilia,  Nalepa Magdalena, Piasta Maja, Skotniczna Natalia, 
Supernak Maria, Ślusarczyk Oliwia, Zastawnik Wiktoria
Igrzyska Dzieci – Piłka ręczna dziewcząt – etap powiatowy – 
miejsce II: Dąbek Aleksandra, Kieres Małgorzata, Kokuła Wiktoria, 
Krzywdzińska Emilia, Nalepa Magdalena, Oleksak Nikola, Piasta Maja, 
Skotniczna Natalia, Wójcik Amelia, Zastawnik Wiktoria
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Piłka ręczna chłopców etap 
powiatowy – SP nr 2 miejsce IV
Igrzyska Dzieci – Unihokej dziewcząt – etap powiatowy – SP nr 2 
miejsce II
Igrzyska Dzieci – Unihokej chłopców – etap powiatowy – SP nr 2 
miejsce III
Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:

Klasa 4 A
Julia Bartusik   Oliwier szczupak
Maryla Białaś   Zofia Supernak
Wiktor Chojowski   Wiktor Staroń
Cyprian Gad   Sandra Solecka
Aleksander Kaczmarczyk
Małgorzata Kieres
Igor Kubański
Maciej Liszka
Gabriel Sobczak

Klasa 4 B    Klasa 5 
Oliwia Ziarnik   Mateusz Bronny
Oliwia Kajda   Maciej Cebo
Wiktoria Lorek   Rafał Kolmasiak
Norbert Mantyka   Jakub Kordaszewski
Tomasz Sienkiewicz  Nikola Oleksak
Tymon Wyrzykowski  Kacper Ostrowski
    Natalia Skotniczna
    Wojciech Szymczyk

Czas na podsumowanie...
Rok szkolny 2018/2019 w SP2

do północy. W części oficjalnej wzięli udział zaproszeni przez gospo-
darzy Komersu goście, rodzice uczniów oraz nauczyciele i dyrekcja 
naszej szkoły. Absolwenci pięknie pożegnali wszystkich bez wyjątku, 
dziękując za każdy dzień i czas poświęcony im przez te wszystkie 
lata. Dziękowali dyrekcji za siłę i zrozumienie, swoim wychowaw-
czyniom za wiarę i słowa otuchy, nauczycielom za przekazanie cen-
nych wiadomości, obsłudze za wszelką pomoc i uśmiech, a rodzi-
com za cały trud, jaki włożyli w ich wychowanie. Były łzy szczęścia, 
a także ogromny podziw dla naszych uczniów. Wspólnie spędzony 
czas pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Życzymy naszym absolwentom jak najlepszych wyników  
w wybranych przez siebie szkołach. Liczymy, że nie zapomnicie tak 
szybko o nas – a jeszcze na dziś – pogodnych, wesołych, gorących  
i bezpiecznych wakacji! 
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SP  2 / Świetlica

Klasa 6    Klasa 7
Zofia Dąbek   Karolina Bednarska
Dominik Głowacki   Natalia Bondarzewska
Wiktoria Kokuła   Julia Gad
Mateusz Liszka   Wiktoria Grewenda
Magdalena Nalepa   Dawid Kutołowski
Maja Piasta   Rafał Sztyler
Mateusz Pietras
Maria Supernak
Oliwia Ślusarczyk

Klasa 8    Klasa III gimnazjum
Jan Andrzejak   Olaf Bień
Adam Grześka   Emilia Cebo
Alicja Kolmasiak   Jakub Jurczyk
Jan Kopa    Julia Kubanek
Justyna Kozioł   Marta Kurek
Samanta Kubańska   Damian Olesiak
Bartosz Łonak   Karolina Pietras
Łucja Wylaź   Bartosz Pośpiech
    Nikola Zbieg

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym uczniom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. 

 Redakcja szkolna

FIZYKOTERAPIA
Laseroterapia

Magnetoterapia
Ultradźwięki
Fonoforeza

Światłoterapia
Krioterapia

Elektroterapia
  

KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia – gimnastyka lecznicza

Ćwiczenia z piłkami i taśmami Thera-Band
Ćwiczenia korygujące wady postawy

MASAŻ

AQUAVIBRON

PLASTROWANIE DYNAMICZNE 
- kinezjotaping

TERAPIA MANUALNA

Nasz adres:
ul. Laskowska 4a
32-329 Bolesław

tel.: 600 871 429
rehabilitacja.naszezdrowie@onet.pl

Wakacje 2019 ze Świetlicą Środowiskową

Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy od fantastycznej wycieczki do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Wizyta w Aqua Parku oka-

zała się prawdziwą frajdą i strzałem w dziesiątkę. Do późnego popołu-
dnia zażywaliśmy kąpieli wodnych, zjeżdżaliśmy na innowacyjnych zjeż-
dżalniach, korzystaliśmy z jaccuzi. Najbardziej do gustu przypadł nam 
basen ze sztuczną falą. Te cudowne chwile mogliśmy przeżyć, dzięki 
wsparciu lokalnej firmy Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o.,  
z którą współpracujemy od wielu lat. Dziękujemy serdecznie!!!

Beztroski okres wakacji pozwolił nam przenieść się do prze-
szłości za sprawą cyklu zajęć edukacyjno-tematycznych, zatytu-
łowanego „Wycinek z życia naszych Rodziców i Dziadków – waka-
cje z przeszłości”. Dowiedzieliśmy się, czym zajadali się nasi krewni, 
kiedy jeszcze półki sklepowe były kiepsko zaopatrzone, poznaliśmy 
smakołyki, które można było samodzielnie wykonać w domu, zdo-
byliśmy wiedzę dotyczącą największych nowinek technologicz-
nych tamtych czasów, zapoznaliśmy się też z formami spędzania 
wolnego czasu przez naszych rodziców i dziadków. Ponadto opra-
cowaliśmy listę niezbędnych akcesoriów podczas biwaku na polu 
namiotowym i obejrzeliśmy film edukacyjno-informacyjny na temat 
ówczesnej motoryzacji. W czasie zajęć nie brakowało zadań praktycznych,  
w czasie których sprawdziliśmy się w wielu dziedzinach, m.in.: kulinar-
nej, technicznej, manualnej, plastycznej, motoryzacyjnej czy sportowej.

W czasie wakacji odwiedzaliśmy wielokrotnie kino „Zbyszek”  
w Olkuszu, gdzie uczestniczyliśmy w interesujących seansach filmowych 
dla dzieci. Po obejrzeniu filmów degustowaliśmy pyszne lody oraz spę-
dzaliśmy cudowne chwile na olkuskim rynku i okolicznym placu zabaw.

Ważnym punktem wakacyjnego programu byly wizyty na kąpie-
lisku otwartym MOSiR w Bukownie, gdzie oddawaliśmy się wodnym 
kąpielom i zabawom, a także doskonaliliśmy umiejętności pływackie.

Wakacje nie mogły jednak obejść się bez wakacyjnej nocy świe-
tlicowej, która w tym roku odbyła się 18/19 lipca, pod hasłem „Świat 
baśni...”. W trakcie nocnej imprezy obejrzeliśmy ekranizację pięknej  
i pouczającej baśni pt. „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”, roz-
wiązaliśmy quiz związany z tematyką filmu, uczestniczyliśmy w licz-
nych zabawach i konkurencjach nawiązujących do losów głównych 
bohaterów. Mimo późnej pory i narastającej senności toczyliśmy zma-
gania międzygrupowe  do samego końca, by sięgnąć po nagrodę ukrytą  
w siedzibie placówki.

Pod koniec wakacji odwiedziła nas zaprzyjaźniona Świetlica 
Środowiskowa z Bolesławia. W czasie wizyty rozegraliśmy pojedy-
nek wiedzowy opracowany na podstawie popularnej gry telewi-
zyjnej „Milionerzy”. Zacięta i wyrównana walka przebiegła w peł-
nej harmonii i towarzyszyły jej wyłącznie pozytywne emocje.  
W przerwach posilaliśmy się pysznymi kiełbaskami z grilla. Dziękujemy 
gościom za przybycie i wspaniałą zabawę. 

Wychowawca
Świetlicy Środowiskowej MOPS w Bukownie

Beata Kajda-Siekierska
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Przemoc seksualna
wobec kobiet

MOPS

Bardzo trudno jest przyznać przed samym sobą i otoczeniem, 
że doznaje się przemocy od najbliższej osoby. Nikt nie chce 

być ofiarą przemocy. Żadnej. A już seksualnej w szczególności, 
bo to temat wstydliwy i bardzo osobisty, o którym niełatwo jest 
mówić innym ludziom. Wiele kobiet zgadza się na przymuszenia 
seksualne, stawiając ponad to udany i szczęśliwy obraz rodziny.

W naszej kulturze rola kobiety w rodzinie postrzegana jest ste-
reotypowo – powinna ona dbać o ognisko domowe. Dobra żona 
to taka, która nie sprzeciwia się mężowi, wspiera go i zawsze 
staje po jego stronie. Pomaga mu w pełnieniu roli głowy rodziny. 
Każda dziewczynka uczy się, co to znaczy być kobietą, obserwu-
jąc swoją matkę w codziennym życiu, w relacjach z mężczyzną – 
najczęściej ojcem lub ojczymem. Jeśli wychowuje się w rodzinie, 
w której matka jest uległa, zgadza się na przemoc i nadużycia 
ze strony mężczyzny, automatycznie przejmuje taką rolę kobiety. 
Kiedy założy własną rodzinę, będzie powielać zachowania swojej 
matki. W ten sposób odbywa się transmisja międzypokoleniowa 
przyzwolenia na przemoc, w tym także tę seksualną. Jednym  
z narzędzi wywierania ogromnego wpływu na ofiarę jest przypi-
sywanie jej przez sprawcę winy i odpowiedzialności za przemoc. 
Sprawca gwałtów małżeńskich często mówi, że gdyby kobieta 
wykazywała większą inicjatywę seksualną, on nie musiałby posu-
wać się do wymuszenia. Często sprawca oddziaływuje dodatkowo 
na poczucie wartości, co sprawia, że kobieta z czasem zaczyna 
wierzyć w to, że to ona jest winna nieudanego pożycia intym-
nego w związku. W wielu związkach kobiety nie są pewne wierno-
ści swoich partnerów. Bardziej lub mniej świadomie obawiają się, 
że odmowa współżycia seksualnego spowoduje zdradę mężczy-
zny. Zgadzają się więc na przemoc seksualną, aby utrzymać męż-
czyznę przy sobie. Związek, w którym powtarzają się nadużycia 
seksualne, niezależnie czy współwystępujące z innymi formami 
przemocy, czy też nie, zawsze prowadzi do problemów zdrowot-
nych, tak w sferze somatycznej, jak i psychicznej. Kobieta , która 
choć raz doznała przemocy seksualnej ze strony swojego part-
nera, zaczyna się bać, że zachowanie to znów będzie miało miej-
sce. Zaczyna więc doświadczać lęku, który towarzyszy jej stale 
i wzmaga się, kiedy myśli o partnerze lub znajduje się w jego 
obecności. Powtarzanie się zachowań przemocowych potwierdza 
zasadność obaw kobiety i powoduje, że lęk zamienia się coraz czę-

ściej w realny strach przed sprawcą. Nawet kiedy w domu panuje 
miła atmosfera, kobieta nie potrafi czuć się swobodnie, jest 
napięta i czujna. Często taka postawa piętnowana jest przez męż-
czyznę jako przyczyna kolejnych napięć powstających w związku 
i to kobieta obarczona jest winą za kolejne nieporozumienia czy 
kłótnie. Mechanizm ten narasta i paradoksalnie zwiększa prawdo-
podobieństwo wystąpienia kolejnych zachowań przemocowych, 
w tym także o charakterze seksualnym. Kobieta zaczyna postrze-
gać swoje położenie jako bez wyjścia. Często wie, że powinna zro-
bić wszystko, aby nie doprowadzić do kolejnych napięć w domu, 
bo to rodzi przykre następstwa. Jednakże wiedza nie wystarcza. 
Natura ludzkich zachowań powstających w wyniku doznania 
krzywdy, jaką niewątpliwie jest przemoc seksualna, jest taka, że 
ofiara automatycznie staje się czujna i niechętna do otwierania 
na drugą osobę, która ją skrzywdziła. Poczucie krzywdy, fizyczna 
niechęć do partnera, poczucie upokorzenia pamiętane z ostat-
niego razu, złość i żal – to cała mieszanka odczuć i emocji, które 
stoją za owym napięciem i czujnością ofiary. Często ten długo-
trwały stres u ofiar przemocy seksualnej prowadzi do wystąpienia 
depresji lub innych zachowań psychicznych. Przemoc seksualna 
prowadzi do rozwinięcia przez kobietę specyficznego myślenia  
o swojej cielesności, atrakcyjności fizycznej. Podstawą jest poczu-
cie odarcia z godności, zamachu na intymność, pozbawienia moż-
liwości decydowania o swoim ciele itd. Kobieta zaczyna myśleć, 
że ciało zostało tak znieważone i poniżone, że już nic nie jest 
warte. Z biegiem czasu nabiera przekonania, że przynosi jej ono 
tylko poniżenie i wstyd, ponieważ sprawca używa go bez względu 
na jej przyzwolenie, i jako takie staje się czymś wstydliwym, bez-
wartościowym, problematycznym. Takie myślenie znacząco osła-
bia poczucie wartości kobiety. Związek intymny z osobą stosującą 
przemoc seksualną prowadzi do ukształtowania dwóch skrajnie 
różnych postaw, które widoczne są po jego ustaniu. Pierwsze  
z nich to unikanie sfery seksualnej. Kobieta doznająca przemocy 
seksualnej w poprzednim związku często przestaje szukać innego 
mężczyzny. Jeśli wchodzi w relacje z mężczyzną, to bardzo ostroż-
nie, i często traktuje go jako przyjaciela, osobę, która pocieszy  
w trudnych chwilach. Drugą postawą prezentowaną przez 
osoby po doświadczeniu przemocy seksualnej jest wchodzenie 
w przypadkowe relacje intymne. Czasem kobiety, które wyszły 
ze związku z osobą stosującą przemoc seksualną, dochodzą do 
wniosku, że w kolejnych relacjach to one przejmują kontrolę nad 
mężczyzną. Coraz większe jest grono świadomych kobiet, które 
nie pozwalają na przemocowe zachowania swoich partnerów.

Co możemy zrobić, jeśli mamy obawy, że bliska nam osoba 
doświadcza przemocy?

Osoby i instytucje pomagające ofiarom przemocy w naszym 
mieście to:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 3, 

32-332 Bukowno, tel. 32 642 12 30
• Komisariat Policji, ul. Zwycięstwa 1, 32-332 Bukowno, tel. 32 

649 33 00 lub 997
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

,,Niebieska Linia” – 800 120 002 czynny całą dobę, porada 
e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

• Policyjny Telefon Zaufania – tel.800 120 148, 800 120 226.

Do napisania niniejszego artykułu wykorzystano informa-
cje zawarte w czasopiśmie ,,Niebieska Linia” nr 3/104/2016,  
nr 2/109/2017. 
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MOSiR

Tężnia solankowa już czynna!
W pierwszych dniach lipca oddano do użytku mieszkańców 

Bukowna tężnię solankową. Obiekt znajduje się na tere-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy Domu Turysty 
„TRAMP” (ul. Spacerowa 1), i jest pierwszym takim obiektem  
w naszym mieście.

Budowa tężni solankowej została zrealizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019. W głosowaniu 
mieszkańców projekt ten uzyskał 168 głosów (okręg numer 3 – 
Bukowno Centrum Południe) i został wsparty kwotą 25 876 zł. Tęż-
nia o wysokości 3 m, szerokości 1,4 m i długości 2 m jest wyposa-
żona w 200-litrowy zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do 
pompowania solanki. Z obu stron obiektu zamontowano również 
wygodne ławki, na których można odpocząć. 

Tężnia solankowa jest doskonałym uzupełnieniem terenu rekre-
acyjnego południowej części miasta. Znajduje się w spokojnym miej-
scu, pośród drzew i zieleni. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest 
od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych 
dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia 
tętniczego, nerwicy wegetatywnej, alergii, chorób skóry, tarczycy 
i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane  
w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności orga-
nizmu. Wokół tężni powstaje specyficzny mikroklimat, który wytwa-

rzany jest wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza, co 
powoduje intensywne parowanie, a rozbijane cząsteczki solanki 
sprzyjają także hydrojonizacji. Aerozol solankowy jest bogaty w sód, 
jod, magnez i potas, pozwala więc na oczyszczenie i dobre nawilże-
nie organizmu. Ma też właściwości relaksacyjne. 

Tężnia, ze względu na swoje właściwości, nie jest wskazana dla 
osób chorujących na nowotwory, choroby układu krążenia (głów-
nie z niskim ciśnieniem i po niedawno przebytym zawale mięśnia 
sercowego), a także przechodzących infekcje, którym towarzyszy 
gorączka. Tężnie mogą także zaszkodzić osobom po przebytej gruź-
licy, ciężkich chorobach płuc i nadwrażliwym na jod.

Tężnia solankowa w Bukownie jest czynna od 30 kwietnia do 
31 października w godzinach: 10.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00 (w lipcu  
i sierpniu do godziny 20.00).

Podczas opadów obiekt jest nieczynny. 
oprac. Agnieszka Zub

UWAGA !!!
W związku z organizacją XVII RODZINNEGO RAJDU ROWERO-
WEGO  w dniu 08.09.2019

ulice ks. Zelka, Mostowa, Ogrodowa, Przeń, Wiejska na czas prze-
jazdu uczestników Rajdu, tj. w godzinach 15.00-16.15, zostaną 
zamknięte dla ruchu.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienie przepraszamy. 
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Wydarzenia

W czerwcu oficjalnie otwarto Centrum Wsparcia Dziecka Nie-
pełnosprawnego i Rodziny na „Skałce”. Pomocą Centrum 

zostało objętych 30 niepełnosprawnych maluchów.
Jeszcze kilka lat temu budynek po dawnej szkole na „Skałce” był 

opustoszały. Kiedy Powiat Olkuski przekazał jego część w bezpłatne 
użyczenie Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser” z Olku-
sza, powstało tu Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka”, które działa 
od września 2018 roku (jest to jedyna taka placówka w powiecie 
olkuskim). Przestronne sale dydaktyczne, sala doświadczenia świ-
ata i sala integracji sensorycznej, specjalistyczne gabinety terapeu-
tyczne, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i logopedyczny, a przede 
wszystkim zaangażowana i kompetentna kadra pedagogiczna to 
największe zalety tego kameralnego przedszkola (o „Smykałce“ 
pisaliśmy w nr 9/2018 „GB“). Realizacja całego projektu była możliwa 
dzięki unijnej dotacji w wysokości 1 mln 44 tys. zł  ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.

Kolejne unijne środki finansowe, w kwocie 1 mln 291 tys. zł, Sto-
warzyszenie „Res Sacra Miser” pozyskało z ww. Programu w ramach 
wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dzięki nim dokonano ter-
momodernizacji obiektu, wymieniono okna, drzwi, ogrzewanie oraz 
dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po tych zmia-
nach na pierwszym piętrze budynku utworzono Centrum Wsparcia 
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, które otwarto w czerwcu 
2019. Obecnie pomocą Centrum objętych jest 30 podopiecznych, 
którzy regularnie odbywają zajęcia z terapeutami, rehabilitantami 
i specjalistami.

Na oficjalne otwarcie Centrum przybyło do Bukowna wielu 
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłanka na 
Sejm Agnieszka Ścigaj, starosta olkuski Bogumił Sobczyk, dyrek-
tor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, radny 
Powiatu Olkuskiego i dyrektor Biura Poselskiego Lidii Gądek Tomasz 
Bargieł oraz wicewójt Gminy Bolesław Agata Borkiewicz. 

Podczas uroczystego otwarcia z programem artystycznym 
wystąpiły Kinga Kasprzyk oraz uczennice z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolno-Integracyjnego nr 1 w Olkuszu: Maria Sioła, Korne-

lia Szlachta i Ania Gruca pod opieką  p. Joanny Barzyckiej. Poczę-
stunek został przygotowany przez uczennice z Zespołu Szkół nr 4  
w Olkuszu, przy pomocy mam z „Kawiarenki pod Parasolem” i człon-
ków Stowarzyszenia. 

– Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i tym samym pozwo-
lili spełnić nasze marzenia – powiedziała podczas otwarcia Centrum 
prezes Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” Anna Dela.

Ciepłe słowa, gratulacje i najlepsze życzenia popłynęły ze strony 
wszystkich zaproszonych gości. Członkowie Stowarzyszenia prze-
kazali serdeczne podziękowania za wsparcie i wszelką pomoc dla 
Zarządu Powiatu Olkuskiego, Urzędu Miejskiego w Bukownie na 
czele z burmistrzem Mirosławem Gajdziszewskim, prezesa zarządu 
ZGK Sp. z o. o. Roberta Nielaby, Zarządu Województwa Małopol-
skiego, architektów: Justyny Kosek-Koral, Tomasza Korala oraz Pio-
tra Kity, prezesa BOLTECH Sp. z o. o. Józefa Sareckiego, Agnieszki  
i Przemysława Prociów, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej Janusza Dudkiewicza, Zakładów Kablowych BITNER Sp.  
z o. o., firmy FRANTOM Budownictwo, zarządu Plast - Met Automo-
tive Systems Sp. z o. o.: prezesa Adama Żyły i wiceprezes Moniki Dro-
żyńskiej, Marcina Pałki (Biuro Konstrukcyjne BARSPROJEKT), Wojciecha 
Kędzierskiego, Wiesława Niemczyka, Mieczysława Mosurka i druhów 
z OSP Zederman, Wiesława Maślanki, Kazimierza Barzyckiego. Wyko-
nawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Straszak.

Goście mieli także okazję zwiedzić cały budynek, w którym 
oprócz Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny 
oraz Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” mieści się także 
„Kawiarenka pod Parasolem”, czyli miejsce, w którym rodzice i opie-
kunowie osób niepełnosprawnych  mogą się spotkać, porozmawiać 
i wymienić doświadczeniami.

Warto dodać, że dzięki wsparciu z programu PZU „Pomoc to moc” 
obok budynku powstał mini plac zabaw dostosowany do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych. W planach jest także stworzenie terapeu-
tycznego ogrodu sensorycznego dla dzieci z zaburzeniami psycho-
fizycznymi. 

Agnieszka Zub
Fot. Stowarzyszenie „Res Sacra Miser”

Centrum Wsparcia na "Skałce" otwarte!
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