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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wszystkim
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości
wszelkich dóbr.
Niechaj magiczna moc
wigilijnego wieczoru
przyniesie Panstwu spokój
i radość, a Nowy 2019
Rok obdarzy zdrowiem
oraz pomyślnością w życiu
prywatnym i zawodowym,
życzą
Paweł Adam
Burmistrz MiG Buk
Piotr Goroński
Przewodniczący
Rady MiG Buk

Buk ma nowego
burmistrza str. 3

Helena i Jan Gielnik
70 lat razem str. 6

Gminny Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich

str. 12-14

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam
zaprasza w dniu 27 grudnia 2018 r.

na uroczystość setnej rocznicy
zwycięskiego zrywu Wielkopolan
Godz. 18:30 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Po nabożeństwie przemarsz na cmentarz św. Krzyża,
złożenie wieńców na grobie poległych Powstańców Wielkopolskich.
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Inauguracja VIII kadencji samorządu

W

dniu 21 listopada br. odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Poznaniu, pierwsza sesja nowo
wybranej Rady Miasta i Gminy Buk. Po raz
pierwszy radni obradowali w Sali Miejskiej
w budynku byłej synagogi. Do czasu wyboru
przewodniczącego, posiedzeniem kierowała
radna-senior Elżbieta Batura. Po złożeniu
ślubowania przez radnych powołano komisję
skrutacyjną w składzie: Mirosław Adamczak,
Michał Korbas i Dariusz Pańczak. Przeprowadziła ona tajne głosowanie na wybór
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Radny Tomasz Plewa zgłosił kandydaturę
na funkcję szefa rady Piotra Gorońskiego,
a radny Dariusz Pańczak – Andrzeja Jankowskiego. Radny Tomasz Giełda jako kandydatkę do przewodzenia radzie wskazał radną
Elżbietę Baturę, jednakże ona nie wyraziła
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zgody na kandydowanie. Ostatecznie radni
wyłonili zwycięzcę spośród dwóch kandydatów. Głosowanie to, stosunkiem głosów 8:7,
wygrał Piotr Goroński i to jemu ustępujący
przewodniczący założył na szyję symboliczny łańcuch. Następnie odbyło się głosowanie
nad wyborem wiceprzewodniczącego. Na tą
funkcję radny Michał Korbas zgłosił Andrzeja
Jankowskiego, a radny Paweł Cieślak Tomasza Plewę. Ten ostatni nie wyraził zgody
na kandydowanie, wobec czego głosowanie
przeprowadzono nad jedną kandydaturą.
Zdobywając 10 z 15 głosów, wiceprzewodniczącym rady został Andrzej Jankowski.
Chwilę po tym uroczyste ślubowanie złożył
burmistrz Paweł Adam, czym oficjalnie objął urząd. W swoim krótkim przemówieniu
dziękował za wsparcie małżonce, rodzicom
i współpracownikom. W sposób szczególny

podziękował poprzedniemu burmistrzowi
Stanisławowi Filipiakowi za wieloletnią działalność i pracę na rzecz mieszkańców gminy.
Na jego ręce przekazał bukiet kwiatów, a obdarowany zrewanżował się symbolicznym
kluczem do bram miasta.
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Msza św. w intencji samorządowców
dniu 2 grudnia br. w Sanktuarium
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej odbyła się uroczysta Msza św.
w intencji samorządowców kadencji 20182023. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat

Andrzej Szczepaniak, ks. kanonik Roman
Janecki oraz ks. Krystian Sammler. Obsługę
liturgiczną zapewnili bukowscy radni, a o
oprawę muzyczną zadbał zespół kameralny Amici Canti. W ławach bukowskiej fary

zasiedli m.in. wicemarszałek Wojciech
Jankowiak, wicestarosta Tomasz Łubiński,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł
Ratajczak, burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc
oraz wójtowie: Tadeusz Czajka z Tarnowa
Podgórnego i Adrian Napierała z Dopiewa,
a także radny wojewódzki Krzysztof Dembiński.
H.W.

Z obrad sesji

- podjęcie uchwały w sprawie powołania
komisji.
3/ Powołanie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji:
- zgłaszanie się radnych do składu komisji,
- zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
- wybór przewodniczącego komisji,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania
komisji.
4/ Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Buk do dokonywania czynności związanych z określeniem terminu
i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej, mających bezpośredni związek
z wykonywaniem mandatu radnego podczas
podróży służbowej przez Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Buk.
5/ Przyjęcie do realizacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
będącymi podmiotami nie zaliczanymi do
sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych
i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku,
posiadającymi osobowość prawną, w tym
stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w 2019 roku.
6/ Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Buk a Gminą
Stęszew w zakresie dowożenia uczniów.
7/ Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
8/ Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2019 rok.
9/ Nadanie Statutu Sołectwu Cieśle.
10/ Nadanie Statutu Sołectwu Dakowy Suche.
11/ Nadanie Statutu Sołectwu Dobieżyn.
12/ Nadanie Statutu Sołectwu Dobra-Sznyfin.
13/ Nadanie Statutu Sołectwu Kalwy.
14/ Nadanie Statutu Sołectwu Niepruszewo.
15/ Nadanie Statutu Sołectwu Otusz.
16/ Nadanie Statutu Sołectwu Pawłówko
-Wiktorowo.
17/ Nadanie Statutu Sołectwu Szewce.
18/ Nadanie Statutu Sołectwu Wielka Wieś.
19/ Nadanie Statutu Sołectwu WysoczkaŻegowo-Wygoda.
20/ Udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu
na pokrycie kosztów zlecenia wykonania
zadań izby wytrzeźwień.
21/ Przyjęcie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Sali Miejskiej będącej

W

W dniu 4 grudnia w Sali Miejskiej w Buku w budynku byłej synagogi, odbyła się druga sesja Rady
Miasta i Gminy Buk VIII kadencji.

Porządek obrad:
I/ Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie II sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej
sesji z dnia 21 listopada 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie informacji z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III/ Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Powołanie stałych komisji rady, składów
osobowych komisji oraz przedmiot działania
każdej komisji.
2/ Powołanie Komisji Rewizyjnej:
- zgłaszanie się radnych do składu komisji,
- zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
- wybór przewodniczącego komisji,
4
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własnością Miasta i Gminy Buk.
22/ Ustalenie wysokości diet miesięcznych
dla radnych Miasta i Gminy Buk.
23/ Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza

Pierwsze dni pracy burmistrza

B

urmistrz Paweł Adam poinformował
radnych, że czas od zaprzysiężenia do
sesji poświęcił na zapoznanie się z urzędem i zakresami czynności pracowników.
Zaproponował również dalszą współpracę
zastępcy burmistrza – Aleksandrze Wawrzyniak, która pozostanie na dotychczasowym
stanowisku. Burmistrz w miarę możliwości
starał się także zapoznać z jednostkami organizacyjnymi gminy. Odbył również wyjazd
na sesję sejmiku wojewódzkiego. Ponadto
wziął udział w pierwszych turniejach i spotkaniach m.in. z kierownictwem Wojskowej
Komendy Uzupełnień. W pierwszym kwartale nowego roku na terenie gminy planowana
jest akcja kurierska w sprawie powołania
żołnierzy rezerwy – informował burmistrz.
Zapowiedział też organizację spotkania radnych z inwestorem planującym produkcję
oleju z tworzyw sztucznych .

Pieniądze budzą emocje

P

o krótkiej dyskusji radni uchwalili
nowe wysokości diet. Po zmianach
przewodniczący otrzyma 1342,00 zł
(przed zmianami 1342,07), wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji
stałej 1.073,00 zł (przed zmianami 1.073,66),
zastępca przewodniczącego komisji oraz
przewodniczący komisji doraźnej rady

eSesja w Gminie Buk

Miasta i Gminy Buk.

VI. Oświadczenia radnych.
VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VIII. Komunikaty.
IX. Zakończenie.

805,00 zł (poprzednio 671,04), radni po
671,00 zł (poprzednio 590,51).
Na czas dyskusji nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza,
opuścił on salę obrad. Odnosząc się do projektu uchwały radny Wojciech Dudkiewicz
powiedział, że poprzednia rada w czerwcu
br. podjęła uchwałę, na mocy której wynagrodzenie szefa urzędu składa się z podstawy
w wysokości 4700 zł i dodatku funkcyjnego
1900 zł. Od tych dwóch składników naliczany
jest kolejny dodatek specjalny w wysokości 35%. Radny Dudkiewicz zauważył, że
aktualnie głosowana uchwała przewiduje
pozostawienie dwóch pierwszych kwot na
niezmienionym poziomie, ale podnosi dodatek specjalny do 40%. Zdaniem radnego
ten dodatek z uwagi na brak doświadczenia
nowego burmistrza w zarządzaniu jednostką
samorządową powinien być obniżony do
20%. Radny zauważył również, że projekt
uchwały nie był konsultowany na Komisji
Budżetu i Oświaty. Radny Tomasz Giełda
przychylił się do postulatu radnego Dudkiewicza, żeby dodatek specjalny w pierwszym
roku wynosił 20%, a po roku ocenić pracę
burmistrza i wrócić do tematu. Wiceburmistrz Aleksandra Wawrzyniak zauważyła,
że tutaj nie ma do czynienia z podwyżką
pensji burmistrza. Z uwagi na mały staż pracy burmistrz otrzymywać będzie tylko 5%
dodatku stażowego (poprzednik otrzymywał

20%) i tym samym wynagrodzenie burmistrza będzie niższe niż w minionej kadencji,
nawet jeśli otrzyma dodatek specjalny w wysokości 40% zamiast dotychczasowych 35%.
Zwróciła także uwagę na dużą odpowiedzialność burmistrza, za którą powinna stać godna pensja. Radny Dariusz Pańczak stwierdził,
że wynagrodzenie burmistrza jest bardzo
niskie. W wielu zakładach na terenie gminy
kierownicy zarabiają więcej niż burmistrz –
mówił radny Pańczak. Radny Tomasz Plewa
odniósł się do zarzutu, że propozycje zmiany
diet radnych oraz pensji burmistrza nie były
dyskutowane na komisjach. Przypomniał, że
takiej komisji jeszcze nie było, a statut Miasta
i Gminy nie przewiduje obowiązku dyskutowania każdego projektu uchwały podczas
posiedzeń komisji. Radny przypomniał, że
to nie radni obniżyli rządzącym gminami
wynagrodzenia o 20%. Wprowadzono to
ustawą rządową i nikt tego nie konsultował
z samorządowcami. Przypomniał ponadto,
że praktyka pokazuje iż uchwalona uchwała
będzie obowiązywała przez całą kadencję.
Radny Wojciech Dudkiewicz wnioskował
o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad
i skierowanie jej do komisji. Ostatecznie radni zdecydowali o przegłosowaniu uchwały.
Za uchwałą głosowało 9 radnych, 2 radnych
było przeciw, a 4 się wstrzymało.
H.W.

przeprowadzonego głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu wyniki są automatycznie publikowane na portalu mieszkańca.
Za pomocą tego portalu mieszkańcy mogą
zapoznać się nie tylko z wynikami głosowania, ale także z całym programem sesji oraz
projektami uchwał. Portal mieszkańca znajduje się pod adresem: www.esesja.buk.pl.

Ponadto w ramach wdrożenia eSesji
w Sali Miejskiej zamontowano dwie obrotowe kamery, które pozwalają na transmisje
obrad sesji w Internecie. Mieszkańcy mają
możliwość oglądania przebiegu sesji na żywo
za pośrednictwem Internetu.
Robert Kłos

IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Wnioski i interpelacje radnych .

R

ady Miasta i Gminy Buk kadencji 20182023 rozpoczęła swoją działalność
na nowych zasadach oraz w nowym
miejscu. Sesje rady odbywają się w budynku
Sali Miejskiej (budynek dawnej synagogi).
Obecnie wszyscy radni głosują za pomocą
urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych. Taki sposób głosowania jest możliwy dzięki wdrożeniu w Urzędzie Miasta
i Gminy Buk systemu eSesja. W ramach prac
wdrożeniowych radni otrzymali tablety, za
pośrednictwem których nie tylko mogą głosować, ale także mają dostęp do porządku
posiedzeń wraz ze wszystkimi materiałami.
Po wywołaniu głosowania przez operatora,
na ekranach urządzeń pojawiają się duże
i czytelne przyciski umożliwiające oddanie
głosu. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i są prezentowane na projektorze
multimedialnym na sali obrad. Ten sposób
pozwala na pełną jawność i przejrzystość
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Ile macie dzieci, wnucząt i prawnucząt?
Pani Helenka: Mamy dwóch synów i jedną dziewczynkę: Andrzeja, Halinę i Grzegorza, sześcioro wnuków: dwie dziewczynki, czterech chłopców oraz dziewięcioro
prawnucząt: siedem dziewczynek i dwóch
chłopców.

„Nasze życie było darem od Boga.
Zawsze w naszym małżeństwie przestrzegaliśmy
takich wartości jak wiara, nadzieja i miłość...”

20

listopada 2018 roku w Sanktuarium w Buku Państwo Helena i Jan Gielnik obchodzili 70.
rocznicę pożycia małżeńskiego.
Jak się poznaliście?
Pani Helenka: Janek przychodził do mojego domu, ponieważ był przyjacielem mojego brata. Miałam wówczas trzynaście lat.
Jan był ode mnie osiem lat starszy. Wpadłam
mu w oko. Po jego długich staraniach, kiedy
miałam siedemnaście lat, poszedł do moich rodziców poprosić o moją rękę. Rodzice
zgodzili się. Po trzech latach narzeczeństwa
pobraliśmy się. Ślub odbył się 20 listopada
1948 roku w świeżo odbudowanym po spaleniu kościele w Buku.
Czym się zajmowaliście?
Pani Helenka: Mój ojciec miał gospodarstwo. Gdy miał już coraz mniej sił, postanowił
podzielić ziemię. Na kawałku ziemi, która
nam przypadła posadziliśmy sad malinowy.
Pan Janek: Między drzewkami posadziłem siewną cebulę, aby wykorzystać każdy
metr ziemi. Mieliśmy także len, mak, truskawki. Dodatkowo postawiłem trzy tunele foliowe na 30 metrów długie, 7 metrów
szerokie, a w nich ogórki, pomidory oraz
chryzantemy. Najstarszy syn, który pracował
w spółdzielni ogrodniczej, do której przywożono owoce i warzywa wyszedł z propozycją,
abyśmy hodowali pieczarki. Mieliśmy także
hodowlę nutrii, na którą również był duży
zbyt. Kupiliśmy w tym czasie także nasz
pierwszy samochód Syrenę.
Pani Helenka: Zanim poznałam Janka
pracowałam w ogrodzie przy ogrodniku.
Potem pomagałam ojcu na roli. Następnie
6

w warsztacie obuwniczym. Gdy zamknęliśmy warsztat wychowywałam dzieci. Kiedy dzieci podrosły, zostałam pracownikiem
w obsłudze klientów. Gdy mąż zachorował
ja przejęłam kierownictwo. Spółdzielnia
rozpadła się i w wieku 53 lat przeszłam na
emeryturę.
Pan Janek: Podczas wojny pracowałem u Niemca, jako pomocnik w warsztacie
obuwniczo-cholewkarskim.
Zaraz po wojnie otworzyłem własny
warsztat, w którym produkowałem buty
oficerskie. Przyszła dewaluacja waluty, pieniądze traciły wartość. Zaczęto likwidować
warsztaty, gdyż nie było surowca. Potem
utworzono spółdzielnię grodziską, której
byłem kierownikiem. Następnie zachorowałem i poszedłem na rentę.

Jakie są wasze zainteresowania?
Pan Janek: Jestem dużym społecznikiem. Byłem radnym oraz zastępcą przewodniczącego miejskiej rady narodowej,
wówczas nie było burmistrza. Razem z Helenką jestem członkiem PTTK, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Seniorem
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”
w Buku. Jestem także kombatantem. Byłem
współzałożycielem oraz członkiem klubu
motorowego „Bukowia”.
Pani Helenka: Bardzo dużo haftowałam, dziergałam, robiłam obrusy oraz firany.
Opiekowałam się naszym domem.

Jaki jest sposób na przeżycie wspólnie 70
lat?
Pan Janek: Nasze życie było darem
od Boga. Zawsze w naszym małżeństwie
przestrzegaliśmy takich wartości jak wiara, nadzieja i miłość. W życiu nie ma lekko.
Nie ma idealnego małżeństwa. Nasz gniew
małżeński nie trwa dłużej, jak do wieczora.
Nigdy nie chodzimy pokłóceni spać. Przed
snem modlimy się i mówimy sobie nawzajem
dobranoc. Zawsze staramy się odmawiać
różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego
oraz Apel Jasnogórski.
Państwu Helence i Janowi Gielnik
życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych
wspólnych jubileuszy.
Aleksandra Siekierska
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25 lat minęło…

W

sierpniu br. Stanisław Filipiak
ogłosił niespodziewanie, że nie
wystartuje w kolejnych wyborach
na burmistrza. Tym samym zakończyło się
ćwierćwiecze sprawowania przez niego
władzy w gminie. Był to niezwykle ciekawy
okres dla Buku. Na kartach historii zachowają się tak ważkie wydarzenia jak np.: budowa
obwodnicy miasta, rozbudowa sieci placówek oświatowych i obiektów sportowych,

Zapach piernika

P

an Wojciech Zeuschner to najstarszy
mistrz cukiernictwa w Buku.

Jak zaczęła się Pana historia z cukiernictwem?
Mój ojciec prowadził zakład stolarski.
Jego pragnieniem było, abym był stolarzem.
Moja mama natomiast bardzo chciała abym
został cukiernikiem. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na cukiernictwo.
Swój zawód zdobyłem w Poznaniu. Pracowałem przez dziesięć lat w małej firmie
Wołyński. Tam nauczyłem się wszystkiego.
Szorowałem podłogę, zmywałem naczynia,
dosłownie wszystko. Nie było wówczas
maszyn, tylko jedna maszyna walcówka.

KOSYNIER BUKOWSKI l

powstanie autostrady z pełnym węzłem
i parkiem przemysłowym, uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacja.

Wszystko robiło się ręcznie. Dlatego jestem
przyzwyczajony do wyrabiania ciasta ręcznie. Zdobyłem wówczas papiery czeladnicze oraz mistrzowskie. Później pracowałem
jeszcze dwa lata jako cukiernik w jednym
z największych wówczas hoteli w Poznaniu
w „Polonezie”. Chciałem zasmakować czegoś
innego. Po doświadczeniu które zdobyłem,
otworzyłem własny zakład, w którym niegdyś miał swój warsztat stolarski mój ojciec.
Od którego roku prowadził Pan zakład?
Zakład w Buku prowadzę od 13 października 1976 roku.
Jesteśmy tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, dlatego zapytam: z czego
powstają pierniki?
Piernik to jest przede wszystkim cukier gotowany z przyprawami, które mu-

Sukcesów było wiele i choć nie wszystko się
udało, to dzisiejszy stan gminy jest zasługą
m.in. burmistrza-seniora. Nie może zatem
dziwić, że chętnych do stosownego pożegnania było wielu. Na ostatnie spotkania
z burmistrzem Stanisławem Filipiakiem
przybyli m.in. strażacy, organizacje rolnicze, przedsiębiorcy, kierownicy jednostek
organizacyjnych i współpracownicy. Wszyscy wyrazili swoją wdzięczność i złożyli
podziękowania, za tak wieloletnią służbę
społeczeństwu i współpracę.
H.W.

szą odstać parę dni. Wyjmujemy je z kotła,
następnie przepuszczamy przez maszynę.
Do tego dokładamy przyprawy takie jak
cynamon, ziele angielskie, goździki, gałkę
muszkatołową, cukier palony, jajka i tłuszcz.
Są to podstawowe składniki, dzięki którym
powstaje piernik.
Skąd bierze się wyjątkowy smak piernika?
Wszystko zależy od tego, czy piernik
jest przekładany powidłami. Sam naturalny
smak piernika bierze się z doboru przypraw.
Nie może być ich ani za dużo, ani za mało.
Jeżeli przypraw jest za dużo, na przykład
ziela angielskiego czy goździków, to piernik robi się gorzki. Trzeba sobie samemu
dopracować tą recepturę.
Jakie rodzaje pierników piecze Wasza
cukiernia?
Wykonujemy piernik naturalny, przekładany powidłami i obciągany w pomadzie.
W okresie świątecznym wykonujemy
także makowce tradycyjne i z kruszonką.
Podstawowym składnikiem makowca jest
specjalnie przygotowana masa makowa. Do
tego dochodzi cukier, mąka pszenna, wszystkie bakalie jak rodzynki, skórka, orzechy,
tłuszcz oraz jajka. Makowce piecze się z ciasta drożdżowego, którego podstawowymi
składnikami są mleko, mąka, jajka, tłuszcz
oraz drożdże.
Każdy zakład wykonuje w inny sposób
swoje wyroby. Po to jednak człowiek ma
głowę, żeby coś dodać, ująć, aby ulepszyć
ich smak.
Z najstarszym mistrzem cukiernictwa
z Buku Panem Wojciechem Zeuchnerem rozmawiała Aleksandra Siekierska
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III Jarmark Świąteczny

9

grudnia 2018 roku w Hali OSiR w Buku
odbył się III Jarmark Świąteczny. W programie były występy przedszkolaków
Sióstr Miłosierdzia, Pluszaka i Hałabały.
Następnie zespół „Wędrowne Gitary” zaśpiewał przeboje Seweryna Krajewskiego,
Czerwonych Gitar oraz „Trzech Koron”.
Przed publicznością wystąpił także Teatr
HOM z „Drzewem Elfów”. Na kiermaszu
odbyły się także: świąteczny pokaz cyrkowy, balonowe zoo dla dzieci oraz warsztaty
cyrkowe. Swój koncert zagrał Jacek Silski
– artysta znany w Polsce między innymi
z duetu z chorwackim piosenkarzem Goran
Karan, z prezentacji w TVS „Silesia”. Podczas
jarmarku odbyło się wiele konkursów dla
najmłodszych. Na stanowisku warsztatów
artystycznych odbył sie konkurs na najpięk-
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niejszą ozdobę choinkową oraz konkurs plastyczny o tematyce świątecznej. Nagrody
ufundował Secret Garden Paweł Mankiewicz,
autoryzowany przedstawiciel Stihl Wiking
oraz firma ZAK. Na stoisku Przepyszni.pl
można było degustować i zakupić potrawy
świąteczne – pierogi, barszcz, kapustę z grzybami, placek maślany, babkę szpinakową
oraz śledziki w pomidorach. Dla dzieci były
przygotowane: ściana wspinaczkowa, śnieżna kula – dmuchaniec dla najmłodszych oraz
ciuchcia. Hala przypominała miasteczko ze
stoiskami z rękodziełem, pamiątkami, piernikami, ciastkami, wędlinami, serami oraz
zabawkami. Między stoiskami przechadzały
się anioły na szczudłach, które częstowały
cukierkami i ustawiały się do zdjęć.
Aleksandra Siekierska
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Andrzejki w Buku

T

radycyjne Andrzejki obchodzimy zawsze przed rozpoczęciem Adwentu
w wigilię świętego Andrzeja. W ten
jedyny wyjątkowy, listopadowy dzień organizuje się wieczór wróżb, ponieważ to
najlepsza okazja, aby dowiedzieć się, co nas
czeka w przyszłości. Wielu z nas wierzy, że

Andrzejki
w Szewcach

wróżby te mają niezwykłą moc.
Dnia 30 listopada Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku zorganizował
taki andrzejkowy wieczór dla dzieci. Licznie przybyłe pociechy chętnie uczestniczyły
w zabawach i wróżbach. Między innymi był
taniec z miotłą, grosik rzucany do studni,
bucik za próg, lecz wszystkie dzieci naj-

bardziej czekały na lanie wosku. Wszyscy
z zaciekawieniem wpatrywali się, co ukaże
im masa woskowa. Była także zabawa przy
dźwiękach znanych i lubianych piosenek
z list przebojów. Uśmiech i chęć do wspólnej zabawy towarzyszyły wszystkim przez
cały wieczór.
MGOK

K

oło Gospodyń Wiejskich z Szewc zorganizowało dnia 17.11.2018 Zabawę
Andrzejkową w sali O.S.P. Goście bawili
się przy muzyce granej przez DJ „Mańka”
oraz przy suto zastawionych stołach. Podczas zabawy mogli kupić cegiełki, na które
fanty ufundowali sponsorzy. Z tego miejsca
chcielibyśmy im wszystkim serdecznie podziękować.
Maria Mądroszyk

Zimowy koncert muzyczny

W

sobotnie popołudnie 1 grudnia
2018 r. w sali kina ,,Wielkopolanin”
odbył się ,,Koncert Zimowy” zorganizowany przez Studio Piosenki i Ognisko
Muzyczne działające przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Buku. Na pełnej kolorów,
świątecznej scenie wystąpiły utalentowane
dzieci i młodzież z klasy śpiewu estradowego, fortepianu oraz organów elektronicznych.
Przybyli rodzice, dziadkowie i znajomi.
Na początku wystąpili najmłodsi muzycy
z piosenkami i melodiami dziecięcymi.
W drugiej części koncertu prezentowali

10

swoje osiągnięcia uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych. Można było usłyszeć,
w bardzo dobrych wykonaniach i nowych
aranżacjach, utwory fortepianowe, piosenki
z list przebojów, nastrojowe piosenki liryczne, soulowe ballady, festiwalowe przeboje
oraz pastorałki i kolędy. Barwną scenografię
przygotowała Ewa Szurkowska, a nad fantastycznym dźwiękiem i doskonałą obsługą
techniczną czuwał akustyk Paweł Króliczak.
Koncert przygotowali: Katarzyna Starosta,
Janusz Darmonos, Dariusz Starosta.
Dzieci i młodzież po raz kolejny miała

możliwość zaprezentować się na profesjonalnej estradzie i pokazać wysoki poziom
artystyczny prezentowanych utworów. Młodych wokalistów i instrumentalistów czekają
teraz kolejne miesiące ciężkiej pracy podczas
lekcji, warsztatów ze znanymi muzykami
polskiej sceny muzycznej i nagrań płytowych
w profesjonalnych studiach. Część uczniów
otrzymała już nominacje oraz zaproszenia na
prestiżowe konkursy i festiwale na szczeblu
ogólnopolskim w Warszawie, Bydgoszczy,
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, oraz międzynarodowym w Koninie i Łodzi. Trzymamy
mocno kciuki za nasze talenty!
Studio Piosenki
i Ognisko Muzyczne

l GRUDZIEŃ 2018

Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę

W

dniu 23 listopada 2018 r. grupa
49 pielgrzymów naszego dekanatu z ks. proboszczem Andrzejem
Szczepaniakiem wyruszyła na Jasną Górę,
aby zaprosić Matkę Najświętszą do parafii
naszej archidiecezji w kopii Jej Cudownego
Wizerunku.
Po drodze oddaliśmy hołd św. siostrze
Faustynie w Sanktuarium Jej Narodzin
i Chrztu w Świnicach Warckich oraz w jej
rodzinnym domu w Głogowcu.
Następnie udaliśmy się do bł. Ojca Rafała
Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie
nasz parafianin przebywał najdłużej i zasłynął jako wielki opiekun chorych, ubogich
i nieszczęśliwych, a także jako spowiednik,
pokutnik i egzorcysta. W kaplicy bł. o. Rafała
oddaliśmy mu hołd oraz pogrążyliśmy się
w modlitwie. Po uroczystej Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza A. Szczepaniaka
udaliśmy się na miejsce narodowej pamięci
oraz wiecznego spoczynku Marianny Chylińskiej – matki bł. Ojca Rafała. Wieczorem
wzięliśmy udział w Apelu na Jasnej Górze.
Następny dzień rozpoczęliśmy uczestnicząc w odsłonięciu Cudownego Obrazu
i Mszy św. Zgodnie z programem pielgrzymki
archidiecezjalnej wzięliśmy udział w konferencji o. Melchiora Królika „Dzieło Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w Polsce”.
Centralnym punktem pielgrzymki
była uroczysta Msza św., w samo południe
w bazylice jasnogórskiej. Przewodniczył jej
i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki,
metropolita poznański, przewodniczący EpiKOSYNIER BUKOWSKI l

skopatu Polski, a koncelebrowało ponad stu
księży na czele z biskupami pomocniczymi
archidiecezji: bp. Grzegorzem Balcerkiem
i bp. Damianem Brylem oraz bp. seniorem
Zdzisławem Fortuniakiem. Na zakończenie
Eucharystii abp Stanisław Gądecki wraz
z kapłanami i wiernymi przeszedł do Kaplicy Matki Bożej, gdzie przed Cudownym
Obrazem odczytał akt zaproszenia Maryi do
wszystkich kościołów i kaplic archidiecezji
poznańskiej.
Na uroczystą pielgrzymkę przybyło
blisko 5 tys. osób z całej archidiecezji poznańskiej. Zakończeniem pielgrzymki było
nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach.
Ogromnym wyróżnieniem było wyznaczenie
naszej parafii do jej prowadzenia. Ksiądz

proboszcz przygotował rozważania autorstwa sługi bożego ks. Aleksandra Woźnego.
Nabożeństwo prowadzone było ze „szczytu”
na Jasnej Górze, dokąd przybył także abp
Stanisław Gądecki, aby na koniec podziękować i udzielić błogosławieństwa wszystkim
przybyłym.
W drodze powrotnej nawiedziliśmy Narodowe Sanktuarium Św. Józefa – Bazylikę
kolegiacką Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Kaliszu.
Zadowoleni, szczęśliwi i ubogaceni wróciliśmy do naszych domów, dziękując Panu
Bogu i Matce Najświętszej za możliwość
uczestniczenia w tej pielgrzymce.
Grażyna
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Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

D

nia 2 grudnia 2018r. w Szewcach
odbył się XI Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich. Organizatorami turnieju
byli Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych w Buku oraz Poznański Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych w Poznaniu. W skład jury oceniającego konkurencje zostały powołane
następujące osoby: Iwona Graf – Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krzysztof
Graf – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Poznaniu, Marcelina Drzymała – Urząd
Marszałkowski w Poznaniu, Anna Skotarczak – Urząd Miasta i Gminy w Buku. Osobą prowadzącą turniej był Tadeusz Łysiak,
prezes Gminnego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych w Buku. Do turnieju
przystąpiło 9 drużyn, czyli wszystkie Koła
Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Tak jak
zostało już przyjęte, każda drużyna składała
się z 5 zawodniczek, a jedna z konkurencji
tak jak co roku była znana paniom wcześniej. Tym razem było to „Robienie szalika
na drutach”. Konkurencja przeznaczona
dla jednej pani z drużyny, która otrzymała motek wełny oraz iglice. Czas trwania
konkurencji wyznaczono na 1,5 godz. Po
tym czasie prace zostały zebrane i ocenione. Przy punktacji były brane pod uwagę:
estetyka wykonania, ilość zużytej włóczki
oraz ciekawy wzór. Wszystkie prace zostały
wykonane starannie, ale szczególne wyróżnienie otrzymała robótka z Niepruszewa.
Następną konkurencją był „Strzał piłką do
12

bramki”, w której startowały dwie zawodniczki. Każda z nich miała 3 strzały, liczyła
się suma celnych trafień. Najlepszymi strzelcami okazały się panie z Szewc i Sznyfinia.
Następna w kolejności konkurencja to „Test
wiedzy o Mieście i Gminie oraz o Związku
Rolników”. Składał się on z 25 pytań, na
które trzeba było odpowiedzieć w ciągu 15
minut. Najlepsze w tej konkurencji okazały
się drużyny z Szewc i Żegowa. Kolejna konkurencja to „Podaj piłkę koleżance”. Cztery
panie ustawiły się jedna za drugą. Pierwsza
podawała piłkę drugiej ponad głową, druga
podawała piłkę trzeciej pomiędzy nogami
i tak na zmianę, aż do czwartej zawodniczki.
Takie rundy powtórzono 4 razy. Ćwiczenie
to najszybciej wykonały panie ze Sznyfinia
i Dobieżyna. Następna konkurencja to „Gwara Poznańska”. Jedna zawodniczka z każdej
drużyny otrzymała test z gwarą, na którym
było 20 słówek. Dla 10 słówek w brzmieniu
gwary poznańskiej należało podać znaczenie
w języku polskim np. bana – pociąg, famuła
– rodzina, fefry – strach. Kolejne 10 słówek
w języku polskim należało podać w gwarze poznańskiej, np. na ukos – na szagę,
grzyby – betki, kradzież – juchta. Bardzo
dobrą znajomością swojskiej mowy wykazały się panie z Kół Dobieżyn i Buk – Wielka
Wieś. Następne zadanie do wykonania to
„Zdmuchiwanie kubków za pomocą balona”. Starowała jedna zawodniczka, która
musiała nadmuchać balon i wypuszczanym
powietrzem zdmuchiwać 12 kubków stojących na stole. Panie używały różnych technik,

ale najszybciej zrobiły to zawodniczki ze
Sznyfinia i Żegowa.
Aby panie mogły trochę odsapnąć, kolejna konkurencja została przygotowana dla
sołtysów lub prezesów kółek z poszczególnych wsi. Zadanie polegało na rozwiązaniu
testu składającego się z 15 pytań. Wszystkie
dotyczyły zagadnień rolniczych, np. co oznacza skrót TUZ, ile to sztuk mendel, co oznacza
skrót KRUS itd. Tu najwięcej punktów dla
swoich drużyn zdobyli panowie z Żegowa
i Buk – Wielka Wieś. Przed zespołami jeszcze
dwie ostatnie konkurencje do wykonania,
więc po krótkiej przerwie panie znów ruszyły do boju w bardzo przyjemnej konkurencji
„Szukanie monet w ziarnie zbóż”. Każda
zawodniczka otrzymała naczynie pełne zboża, a w nim monety różnych nominałów.
Trzeba było w ciągu minuty wyszukać jak
najwięcej monet. Najsprawniej poszło paniom z Szewc i Dobieżyna. Ostatnia konkurencja to „Rozbijanie balona pośladkami”.
Zawodniczka wybierała sobie napompowany
balon kładła na krześle i siadając rozgniatała
go, aż pęknie. Ku zaskoczeniu wszystkich
balony pękały za pierwszym podejściem.
Czas był tak zbliżony, że jury postanowiło
przyznać wszystkim zawodniczkom równą
ilość punktów. Widocznie trochę nie dopracowano tej konkurencji – balony były zbyt
mocno napompowane.
Wszystkie drużyny dzielnie rywalizowały, a na sali panowała bardzo miła atmosfera,
zarówno ze strony gospodarzy, jak i uczestników turnieju. Po podsumowaniu punktów
l GRUDZIEŃ 2018
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ze wszystkich konkurencji I miejsce zdobyła
drużyna ze Szewc. II miejsce z jednakową
ilością punktów zajęły aż trzy drużyny: Dobieżyn, Sznyfin, Żegowo i wreszcie III miejsce
Buk – Wielka Wieś.
Na zakończenie turnieju zaproszeni
goście przekazali upominki. Paweł Adam
– Burmistrz Miasta i Gminy Buk wręczył
każdej drużynie bon upominkowy o wartości 500 zł, Ryszard Napierała – Prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu
wręczył dyplomy oraz bon upominkowy
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w wysokości 1500 zł – będzie to dofinansowanie do jednodniowej wycieczki dla
uczestniczek turnieju. Drużyna zwycięska za
zajęcie I miejsca otrzymała również piękny
Puchar Prezesa Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Buku. Na
koniec zostały wykonane wspólne zdjęcia
upamiętniające to integracyjne spotkanie.
Tadeusz Łysiak, prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku
podkreślił, że dotychczasowa aktywność
Kół Gospodyń Wiejskich jest dobroczynną
i bezcenną działalnością na rzecz środowisk

lokalnych. Prezes podziękował wszystkim
uczestnikom za miłą wspólną zabawę oraz
zapraszał na turniej za rok do Niepruszewa.
Anna Skotarczak

l GRUDZIEŃ 2018

Na
czerwonym
dywanie

W

piątek 30 listopada w „Multikinie
51” w Poznaniu odbyła się finałowa
gala konkursu filmowego „Nie zmarnujmy
szansy, tej!”. Jego organizatorami był Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz „Głos Wielkopolski”. Zgodnie
z regulaminem imprezy do oceny konkursowej dopuszczono produkcje liczące 100
sekund. Liczba ta nawiązywała do stulecia
wybuchu zwycięskiego zrywu Wielkopolan. Jednocześnie, na co zwracali uwagę organizatorzy, był to wystarczający czas, by
w sposób nowoczesny, często zaskakujący
dla widza, przybliżyć tematykę Powstania
Wielkopolskiego. Wśród 62 nadesłanych
z kraju i zagranicy obrazów, znalazły się
także dwa nakręcone w Buku. Filmy: „Sabotaż” – będący owocem pracy bukowskich
gimnazjalistów oraz „Sanitariuszki” – wyprodukowany przez kolektyw artystyczny
„Pogodnej Jesieni”. Wyboru najlepszych dzieł
dokonało jury pod przewodnictwem Jana A.P.
Kaczmarka – kompozytora muzyki filmowej i zdobywcy Oskara. Wśród oceniających
znaleźli się także: marszałek województwa

Patriotyczne
karaoke w szkole
branżowej

W

torek 4 grudnia 2018 roku minął w Branżowej Szkole I Stopnia
w Buku pod hasłem patriotycznego
karaoke. To kolejny etap szkolnego projektu
dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, który rozpoczęliśmy
we wrześniu od seansu filmu „Dywizjon 303.
Prawdziwa historia” w bukowskim kinie
„Wielkopolanin”. Uczniowie klas pierwszych
w ramach integracji wzięli także udział w grze
miejskiej pod hasłem: „Pamiętamy o bukowskich Powstańcach Wielkopolskich”. W październiku obejrzeliśmy film „Bitwa o Anglię”,
a w listopadzie uczniowie przygotowali gazetki tematyczne z patriotycznymi hasłami.
Dnia 9 listopada br. razem z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej” i o
godz. 11:11 odśpiewaliśmy donośnie „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się z uczniami
szkół w całej Polsce.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Marek Woźniak, reżyser i animator kultury
Przemysław Prasnowski, reżyserka Dorota
Kędzierzawska, filmoznawca z UAM w Poznaniu prof. Marek Hendrykowski oraz operator filmowy i montażysta Artur Reinhart.
Nagrodę główną zdobył autor bardzo symbolicznego filmu „Tutaj” – Tymoteusz Górski.
Drugie miejsce przypadło filmowi „Terabity
Wolności” Krzysztofa Michaluka, a trzecie
pracy Przemysława Bernackiego i Bartosza
Borowiaka „Zdobycze Powstańców Wielkopolskich”. Trzy nagrodzone filmy zaskakują
widza w bardzo różny sposób: prostotą, dosłownie – uśmiechem, albo wykorzystaniem
kultowych już klocków LEGO. Wszystkie
łączy wspólny mianownik: dobry pomysł.
Zaawansowanie techniki filmowej okazało
się być drugoplanowe. Jury przyznało także
pięć wyróżnień, które trafiły do: Bartłomieja
Banachowicza („Paderewski”), Jana Konkola
(„Wojna”), Tomasza Byliny („Wolność”), Maćka Slawuskiego („1918 Poznań”), Marcina
Budzińskiego („Dzięki Tobie”). Nagrodzone
filmy konkursowe można obejrzeć na stro-

Kolejną inicjatywą było listopadowe spotkanie w auli szkoły, poświęcone pamięci
przodków naszych rodzin: dziadków i pradziadków Powstańców Wielkopolskich.
Wspólne śpiewanie w ramach szkolnego karaoke było kolejną okazją do naszego
świętowania. W repertuarze znalazły się
pieśni patriotyczne, stanowiące muzyczny
pomnik dla polskich żołnierzy walczących
za Ojczyznę oraz współczesne utwory, które
chętnie śpiewamy i przy których się bawimy. Uczniowie klasy 2a w biało-czerwonych
strojach wykonali „Bo wszyscy Polacy to
jedna rodzina”, i „Hej, sokoły”, uczniowie
z klasy 1b przypomnieli piosenkę „Deszcze niespokojne”, Aleksandra Szajkowska
z klasy 3b zaśpiewała piosenkę „Dni, których
nie znamy”, a chłopcy z klasy 1a odśpiewali „Szarą piechotę”. Finalny występ należał
do gościa specjalnego – zespołu „Czerwone
Gitary” – w który wcielili się nauczyciele
naszej szkoły: Kamila Kozdrowska, Bernadeta Halasz-Hypka, Magdalena Konieczna
i Tomasz Kubaczyk. Cała sala śpiewała „Nie
zadzieraj nosa”, a na koniec, wprowadzając
już w świąteczny nastrój, „Jest taki dzień”.
Taki sposób świętowania odzyskania nie
podległości to współczesna forma wyrażania
patriotyzmu. Pokazaliśmy, że muzyka ma

nie: www.gloswielkopolski.pl.
Chociaż tym razem bukowskie produkcje nie zyskały uznania jurorów, to trzeba
obiektywnie przyznać, że przegrały z filmami
reprezentującymi bardzo wysoki poziom
artystyczny, tworzonymi przez prawdziwych
zapaleńców albo wręcz profesjonalistów.
Dla naszych filmowców obecność na finałowej gali, możliwość obejrzenia zwycięskich
produkcji oraz przejścia po czerwonym dywanie była prawdziwie inspirującym doświadczeniem. Z niecierpliwością czekamy
na ich kolejne filmowe zmagania.
Hubert Wejmann
niezwykłą moc integrowania, wyrażania uniwersalnych wartości oraz upiększania życia.
Karolina Wawrzyniak
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,,Droga do wolności”

„Tydzień z Niepodległą”

Od Boga mam dana
Przez pokolenia pielęgnowana
Ta która sercem jest nam oddana
Moja ojczyzna Polska ukochana
Przez nasze waśnie oraz swawole
Wróg nam zagarnął ojczystą rolę
Zamiast rozkwitu i życia w dostatku
Upadek niedola ojczystego statku
Dziesiątki lat tylko dryfujemy
W kajdanach ucisku wciąż pozostajemy
Ślad po ojczyźnie powoli zanika
Czas naszej historii nam się wymyka
Tudzież rozbici nadal poróżnieni
Pragniemy na nowo być zjednoczeni
Bo tylko razem się odrodzimy
Wolną ojczyznę sobie przywrócimy

P

rzygotowania do obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
uczniowie kl.4–8 Szkoły Podstawowej
im. dr. Lecha Siudy w Szewcach rozpoczęli 5
listopada. Wtedy przystąpili do zadań zaproponowanych im w projekcie edukacyjnym
„Tydzień z Niepodległą”. Czwartoklasiści
przyglądali się w szczególny sposób „Mazurkowi Dąbrowskiego”, analizując treść
hymnu, podążając jego tropem, a także
przypatrując się postaciom historycznym.
Uczniowie klasy piątej podjęli się zadania
napisania „100 słów o Polsce na stulecie”,
a szóstoklasiści pisali list do Stulatki i wykonywali okolicznościowe kotyliony.
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Przed uczniami najstarszych klas postawiono nie lada wyzwanie. Własnoręcznie
wykonywali oni okolicznościowe kartki
pocztowe, które następnie rozdawali mieszkańcom z prośbą o napisanie życzeń dla Polski. Kartek, oczywiście było 100!
W piątek, 9.11. 2018 r. dokonaliśmy podsumowania projektu. W szkole dominowały
biało-czerwone stroje. Wszystko poprzedzone zostało marszem dla Niepodległej ulicami
Dakowych Suchych. Tego dnia o godz. 11.11
odśpiewaliśmy też cztery zwrotki hymnu
państwowego.
I.Fengler i A. Giżyńska

Niepodległościowe tworzą się ruchy
Do boju zrywają się powstańcze zuchy
Chociaż jest zapał i wielkie słowa
To słaba jest w nich wiara duchowa
Trzeba nam ludzi z patriotyczną duszą
Co serca innych do czynów poruszą
W modlitwie znaleźli swe przebudzenie
Podejmują walkę o ojczystą ziemię
Jarzmo ucisku zostało zwyciężone
Polska wróciła na map Europy stronę
Brońmy granic ojczystego domu
Nie pozwólmy zabrać go już nikomu
Bóg honor ojczyzna w walce przyświecało
W imię tych słów krew się przelewało
Każde pokolenie niech o tym pamięta
Życie dla tych wartości to rzecz jest święta
Kazimierz Olenderek
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Uroczysty apel w przedszkolu

W

przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo w Buku dnia
9 listopada 2018 r. odbył się apel
z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby świętować ten
wyjątkowy dla nas Polaków dzień. Na uroczystość przyszli również goście: dyrektor
Szkoły Podstawowej pani Kamila Kaseja, ks.
Proboszcz Andrzej Szczepaniak, dyrektor
Biblioteki Publicznej pani Katarzyna Tylkow-

ska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Buku pani Agnieszka Skałecka.
Podczas występu dzieci z grupy Margaretek recytowały wiersze patriotyczne
mówiące o pięknie naszej Ojczyzny. Również
zatańczyły narodowe tańce: Polonez
i Oberek. Wszystkie przedszkolaki dumnie
odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” oraz kilka patriotycznych piosenek.
Nie zabrakło także bardzo ważnego elementu – roli Maryi w odzyskaniu niepodległości

Polski. Dzieci poprzez wiersze, modlitwę
i wspólne zaśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
oddały cześć Maryi Królowej Polski za jej
opiekę nad naszym narodem.
Występ dzieci, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi
brawami.
Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie
symboli narodowych naszego kraju. Dzień
Niepodległości stał się bardzo radosnym
dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych
małych Polaków na długi czas.
Siostry Miłosierdzia

Niepodległość – sprawa bliska naszym sercom

P

ieśnią powstańczą, śpiewaną podczas
boju, ze zdjęciami ilustrującymi zmagania bitewne, rozpoczęło się we wtorek
13 listopada 2018 r. spotkanie w Branżowej
Szkole I stopnia w Buku poświęcone 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresatami montażu słowno-muzycznego byli przede wszystkim uczniowie:
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Branżowej Szkoły.
Na początku uroczystości pani Małgorzata Koprowska-Karczyńska, nauczycielka matematyki oraz pasjonatka historii, w żarliwy
i pełen emocjonalnego zaangażowania sposób przybliżyła rys historyczny związany
z utratą niepodległości i zniknięciem z mapy
świata Państwa Polskiego.
Miejsca pamięci, walki w Powstaniu
Wielkopolskim 1918/19 bukowian i opa-
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leniczan oraz sylwetki swoich dziadków
Powstańców Wielkopolskich przedstawił
dr Bogumił Wojcieszak – główny prelegent
spotkania. W iście poetycki i nostalgiczny
sposób wspominał swoje babcie, które śpiewały mu pieśń „Bywaj dziewczę zdrowe…”.
Magdalena Konieczna, nauczycielka
języka polskiego podzieliła się z uczestnikami
wspomnieniami o pradziadku Rochu
Dekierze, który był żołnierzem, patriotą,
ale również ojcem i prawym człowiekiem,
ukształtowanym przez doświadczenia
życiowe.
W świętowaniu udział wzięli zaproszeni
goście, w tym potomkowie bohaterów – Powstańców Wielkopolskich: państwo Jadwiga
i Franciszek Gawronowie, pani Adela Pierzyńska i Kamila Kaseja oraz pani Barbara
Pewińska.

Wszyscy patrioci, których życie usłane
było walkami o wolność Polski, byli często
ludźmi biednymi materialnie, natomiast
bogatymi duchowo: w przeżycia, emocje
towarzyszące tamtym dniom, doświadczenia, a także w miłość rodzinną i zaszczepione najwyższe wartości: miłości, honoru
i ojczyzny.
Jesteśmy uczestnikami i świadkami tej
wyjątkowej rocznicy, co napawa nas dumą
i zobowiązuje do tego, abyśmy nie zapomnieli, że: „Historia to świadek czasów, światło
prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości.”
Wspólne odśpiewanie „Roty” na zakończenie spotkania było znakiem jedności, solidarności i zamanifestowania patriotyzmu
w naszej „małej Ojczyźnie”.
Karolina Wawrzyniak
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Śladami państwowości polskiej (część I rajdu)

6

listopada 37 osobowa grupa turystów
Oddziału PTTK w Buku udała się na
wycieczkę do Poznania śladami związanymi z powstaniem Państwowości Polskiej
i Powstania Wielkopolskiego. O godz. 10.00,
przy Muzeum Narodowym spotkaliśmy się
z panem Tomaszem Łęckim – byłym senatorem RP, wybitnym krajoznawcą, jednym
z najstarszych przewodników w Poznaniu
(od 1953 r.), naszym przewodnikiem po
Starym Mieście. Na placu Wolności wysłuchaliśmy opowieści o otaczających nas
zabytkach, życiu Karola Marcinkowskiego,
Ludgardy (żony Przemysła II), przy pomniku
XV Pułku Ułanów Poznańskich, wysłuchaliśmy opowieści o początkach zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. Zwiedziliśmy
odbudowany Zamek Przemysła II, który
jest częścią Muzeum Narodowego, a mieści się w nim Muzeum Sztuki Użytkowej.
Wielkim wydarzeniem w dziejach zamku
były narodziny naszego godła (po koronacji
Przemysła II), które od tej pory sprawuje
pieczę nad naszym państwem. Zwiedziliśmy wiele sal wystawowych oraz byliśmy
na tarasie widokowym i wysłuchaliśmy
opowieści o poszczególnych dzielnicach

i budynkach Poznania. Byliśmy w kościele Franciszkanów i wysłuchaliśmy historii
kościoła, jego zabytków i wyposażenia sakralnego oraz pokłoniliśmy się Matce Bożej
Poznania Pani w ołtarzu misternie rzeźbionym w czarnym dębie. Na Starym Rynku
wysłuchaliśmy historii pałacu Działyńskich,
kamienic, kamieniczek, ul. Świętosławską
udaliśmy się do Fary – Sanktuarium Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Stanisława
Biskupa. Znów trafiliśmy na Stary Rynek,
gdzie wysłuchaliśmy opowieści o najcen-

Wykaz akcji OSP w Buku w listopadzie 2018 r.
3.11
5-7.11
8.11
9.11
9.11
9.11
10.11
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Kolizja na ul. Jana Pawła II
Flagowanie miasta
Mycie kostki przy kinie
Zabezpieczenie hali OSiR
Praca drabiną UMiG
Prace przy przychodni
Zabezpieczenie parkingów

12.11 Wypadek drogowy

w Niepruszewie

14.11 Plama oleju ul. Otuska
16.11 Pożar pomieszczenia przy

kotłowni-ul. Dobieżyńska

22.11 Usunięcie drzewa
22.11 Plama oleju na rondzie

niejszym renesansowym Ratuszu w Polsce
oraz fontanny Prozerpiny i 3 pozostałych
fontann, które powstawały od 1991 do 2002
roku. Następnie odbyliśmy spacer przechodząc obok tablicy poświęconej Franciszkowi
Jaśkowiakowi wybitnemu krajoznawcy, Honorowego Członka PTTK, skwerem Romana
Wilhelmiego, przy pomniku Jana Lubrańskiego i Placem Wielkopolskim do restauracji
TULIPAN, gdzie spożyliśmy smaczny obiad.
Na zakończenie zostaliśmy obdarowani
przez pana Łęckiego folderem pt. „Zamek
Przemysła II w Poznaniu”. Zwiedzanie zajęło
nam ok. 3 godzin, czyli otrzymaliśmy dawkę
skoncentrowanej wiedzy na temat Zamku,
Starego Rynku i jego okolic, a z przyjemnością moglibyśmy poświęcić nawet 3 dni na
wysłuchanie ciekawych opowieści naszego przewodnika, cudownego gawędziarza.
Serdecznie dziękujemy. Następnie udaliśmy
się do Lusowa w celu złożenia zniczy pod
pomnikiem i na grobie dowódcy Powstania
Wielkopolskiego Józefa Dowbora – Muśnickiego. Pełni wrażeń wróciliśmy w domowe
pielesze ok. godz. 17.
PTTK Buk aka

Oświetlenie świąteczne
Pożar w Niepruszewie
Fałszywy alarm w Otuszu
Fałszywy alarm – gorzelnia
w Buku
29.11 Pożar sadzy w kominie przy
ul. Mickiewicza
30.11 Oświetlenie świąteczne
23.11
24.11
27.11
28.11
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Wielkopolski Przegląd
Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów

W

dniu 19 listopada 2018 roku w sali
CRK w Konarzewie odbył się Wielkopolski Przegląd Amatorskich
Grup Teatralnych Seniorów „Dopiewska
Jesień Teatralna”. Była to już 11 edycja tego
wydarzenia. Organizatorem przeglądu była
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury w Dopiewie. Grupa Seniorów pod
przewodnictwem Pani Alicji Króliczak po
raz kolejny wzięła udział w tym wydarzeniu. Poza grupą z Buku swoje umiejętności

Bukowska Policja
u Seniorów

teatralne zaprezentowało 9 grup: z Lisówek, Poznania, Stęszewa, Przeźmierowa,
Opalenicy, Grodziska Wielkopolskiego, Biedruska oraz z Dopiewa. Celem przeglądu
była popularyzacja dorobku amatorskich
grup teatralnych, kultywowanie amatorskiej sztuki teatralnej, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, rozwijanie
zainteresowań teatralnych oraz inspiracje
w poszukiwaniach repertuarowych i nowych
form pracy. Przedstawieniom przyglądało się

D

nia 31 października 2018
roku do Domu Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień”
w Buku przybyła sierż. Magdalena Antkowiak z Komisariatu
Policji w Buku. Było to już kolejne
spotkanie na temat bezpieczeństwa osób starszych. Policjantka
ostrzegła seniorów przed zagrożeniami, które na nich czyhają.
Przypomniała o wciąż aktualnych
próbach wymuszeń i kradzieży metodą „na
wnuczka” czy „na policjanta”. Pani policjantka
zwróciła uwagę na elementy odblaskowe,

Piękny jubileusz
w „Pogodnej Jesieni”

D

nia 30 października 2018 roku w Domu
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”
w Buku miała miejsce niecodzienna
uroczystość. Seniorka Domu Pani Gabriela
Gierczyk obchodziła w tym dniu swoje 90
urodziny. Licznie zgromadzeni koleżanki
i koledzy z „Pogodnej Jesieni”, pracownicy
wraz z zaproszonymi gośćmi – kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszką Słaby,
Burmistrzem Miasta i Gminy Buk Stanisławem Filipiakiem, Proboszczem Andrzejem
Szczepaniakiem oraz prowadzącą Dom
KOSYNIER BUKOWSKI l

które są bardzo istotnym elementem ubioru o tej porze roku, kiedy dość szybko robi
się ciemno na dworze. Sierżant Magdalena

profesjonalne jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzili Małgorzata Kalamat – absolwentka szkoły filmowej
w Łodzi, Aldona Latosik – pisarka i poetka
oraz Alicja Urbańska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu. Tematyka sztuk była bardzo
różna. Były scenki kabaretowe, klasyczne
oraz narodowe. Seniorzy z „Pogodnej Jesieni”
zaprezentowali przedstawienie o charakterze niepodległościowym. Każdy zespół został
obdarowany statuetką, dyplomem oraz gadżetami związanymi z gminą Dopiewo. Jury
udzieliło uczestnikom wskazówek dotyczących walorów artystycznych, wykonawstwa,
ruchu scenicznego, scenografii oraz oprawy
muzycznej. Jak co roku została wybrana osobowość sceniczna. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli Zbigniew Hoffman –
Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Jan Grabkowski – Starosta Poznański oraz
Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo.
Patronat medialny objęli TVP3 Poznań, Puls
Gminy Dopiewo i Czas Dopiewa.
Aleksandra Siekierska
Fot. Dorota Nowakowska
wręczyła każdemu seniorowi ulotkę informacyjną
z ważnymi informacjami.
Prowadząca Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”
Pani Alicja Króliczak wręczyła
policji podziękowanie i życzenia z okazji zbliżającego się
Święta Służby Cywilnej. Nie
zabrakło również podarunku
wykonanego własnoręcznie
przez Seniorów. Spotkania takie jak te zwiększają świadomość Seniorów zmniejszając
przy tym ryzyko wykorzystywania tej grupy społecznej przez oszustów.
Aleksandra Siekierska
Fot. D.N. i A.S.

Alicją Króliczak złożyli jubilatce serdeczne
życzenia, odśpiewali „100 lat” oraz wręczyli
skromne upominki i kwiaty.
Był to niecodzienny jubileusz, ponieważ
Pani Gabrysia to największa modnisia „Pogodnej Jesieni”. Swoją jubileuszową kreacją
zachwyciła wszystkich obecnych w tym dniu.
Złote buty, sukienka i opaska z czerwoną różą
we włosach wskazywały na wielkie wyczucie
smaku i stylu przez jubilatkę. Moda w życiu
Pani Gabrysi odgrywa dużą rolę. Sprawia to
jej radość, a u odbiorców wywołuje uśmiech
na twarzy i podziw.
Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska
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Dzień Seniora
w przedszkolu
w Niepruszewie

W

dniu 14 listopada 2018 roku
w Ogólnopolski Dzień Seniora, grupę Muminków, Smerfów
i Krasnali z przedszkola Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie odwiedził Stanisław Króliczak z Dobieżyna. Pan Senior przybył na
spotkanie z akordeonem, ale zanim zagrał,

Spotkania z książką

O

d kilku lat filia Biblioteki w Niepruszewie organizuje „Spotkania z książką” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.
Odbywają się one cyklicznie w poniedziałki
i środy, a czasem także w inne dni tygodnia.
Podczas tych spotkań dzieci mają możliwość
posłuchać ciekawych opowiadań i wierszyków i poznać wiele wiadomości. Czytane są
również niektóre lektury np. „Drzewo do
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opowiedział przedszkolakom o swoim zamiłowaniu do hodowli
bażantów, którą posiada. Zadawał pytania o znajomość ptaków.
Rozmawiał z dziećmi i dopytywał, kim chciałyby zostać jak dorosną.
Poruszył temat znajomości grzybów, a następnie zagrał i zaśpiewał
piosenkę o muchomorku. Potem było wspólne śpiewanie i autorska piosenka o przedszkolu w Niepruszewie. Była jeszcze piękna
piosenka o mamie i znane wszystkim „Kaczuszki”, przy której
dzieci tańczyły. Gość zagrał jeszcze piosenkę patriotyczną. Na
koniec były podziękowania i wspólne pamiątkowe zdjęcia. Wizytę
Pana Stanisława Króliczaka dzieci jeszcze długo będą pamiętać
i mile wspominać. W imieniu dzieci i nauczycieli, dziękujemy za
poświęcenie i umilenie czasu.
Maciej Króliczak
samego nieba” M. Terlikowskiej, którą dnia
26 października wysłuchały dzieci z klasy 2.
Krystyna Dziurzyńska

„Mała książka –
wielki człowiek”

W

e wrześniu br. Biblioteka w Buku
przystąpiła do projektu skierowanego dla trzylatków, realizowane-

go w ramach
ogólnopolskiej
kampanii „Mała
książka – wielki
człowiek”.
Do końca
listopada, 23
dzieci otrzymały swoją Wyprawkę Czytelniczą a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik
otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli
czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze.
Projekt realizowany jest do grudnia
2018.
Zapraszamy serdecznie pozostałe dzieci
z rocznika 2015 i ich opiekunów do włączenia się w naszą akcję!
Katarzyna Tylkowska
l GRUDZIEŃ 2018
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Imieniny Wszystkich Dzieci
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia

nia 31.10.2018 r. w przedszkolu Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo obchodzono Imieniny Wszystkich
Dzieci. Świętowanie to powiązane było
z uroczystością Wszystkich Świętych, które posiada bardzo radosny charakter, gdyż
w tym dniu wspominamy wszystkich, którzy
osiągnęli już życie wieczne w szczęściu z Panem Bogiem. A w przedszkolu z tej radosnej
okazji odbył się w każdej grupie Bal Świętych. Każdy mógł się przebrać za swojego
świętego patrona lub za jakąś pozytywną
postać. Dzieci wspólną modlitwą, tańcem
i śpiewem dziękowały Bogu za świętych patronów, którzy orędują za nimi i opiekują
się każdego dnia. Dzieci w ten sposób już
od najmłodszych lat uświadamiają sobie, iż
każdy ma swojego świętego patrona, który
pomaga mu w codziennym życiu dążyć do
Nieba oraz utwierdzają się w tym, iż każdy
może być świętym! Przedszkolaki z grupy
Margaretek odwiedziły panie z Całodobowego Domu Opieki, które mieści się nad
naszym przedszkolem, aby pokazać swoje
piękne stroje i uweselić czas miłą piosenką
i życzliwym słowem.
Siostry Miłosierdzia

Finał konkursu
plastycznego
„Barwy
jesieni – jeż”

W

związku z obchodzonym przez
przedszkolaki z Niepruszewa
Dniem Jeża nastąpiło podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „Barwy jesieni – jeż”. W konkursie wzięły udział
dzieci z: Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo w Buku, Przedszkola
im. Krasnala Hałabały w Buku, Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. dr L. Siudy w Szewcach, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. o.
I. Cieślaka w Dobieżynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Celem konkursu było rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dziecka i rodzica. Komisja konkursowa miała bardzo trudne
zadanie, by wyłonić finalistów spośród 65
dzieci. Nagrodziła więc wszystkie dzieci doceniając ich ogromny wkład pracy. Powstały

przepiękne prace – jeże, wykonane w formie
przestrzennej, które były wyeksponowane
w holu przedszkola. Gratulujemy wszystkim
dzieciom i rodzicom pomysłowości i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie za
rok!
Ewa Tonder
21

Neurolog
i neuropsycholog
u seniorów

21

listopada 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”
odbyły się warsztaty edukacyjno
-profilaktyczne dla osób, które ukończyły
60. rok życia pt. „Zdrowy Senior – działania
edukacyjno-profilaktyczne w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych”. Warsztaty prowadzone były przez
neurologa i neuropsychologa. Panie doktor
przybliżyły uczestnikom wiedzę z zakresu

zdrowia psychicznego, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach
komunikowania się z chorymi. Zaprezentowane zostały także ćwiczenia do terapii
poznawczej. Organizatorem spotkania była
Fundacja Petra Senior. Projekt sfinansowany był ze środków budżetowych Powiatu
Poznańskiego.
Aleksandra Siekierska
Fot. Dorota Nowakowska

Spotkanie informacyjne
z zakresu profilaktyki raka piersi

W

dniu 15 października 2018 r. obchodzono Europejski Dzień Walki
z Rakiem Piersi. Głównym celem
wprowadzenia Dnia Walki jest uświado-
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mienie ludziom, jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług
specjalistów. Z tej okazji w Gimnazjum im.
płk. K. Zenktelera, przy współpracy z Bukowskim Towarzystwem AMAZONKI odbyło się
spotkanie informacyjne dla dziewcząt. Podczas spotkania pani Elżbieta Batura – emerytowany nauczyciel i mgr pielęgniarstwa
–omówiła prezentację dotyczącą profilaktyki
raka piersi. Przedstawiła dane statystyczne,
niepokojące objawy oraz wskazała na badania, jakie należy wykonywać w celu ochrony własnego zdrowia. Uczennice obejrzały
również instruktażowy film o samobadaniu.
Psycholog Grażyna Kwaśniewska omówiła

typ osobowości predysponujący do wystąpienia choroby i przypomniała o znaczeniu
zdrowego stylu życia w profilaktyce choroby
nowotworowej.
Dziewczęta dowiedziały się, że w wyniku
przebytej choroby zmienia się perspektywa
spojrzenia na własne życie oraz hierarchia
wartości. Doświadczenie to nasila dążenie
do pełniejszego wykorzystania własnych
możliwości i uzdolnień. Zdarza się, że osoby
po mastektomii rozwijają i poszerzają swoje
zainteresowania; jako przykład przedstawiono prace pani Doroty Nowakowskiej, która
obecnie zajmuje się fotografią, malowaniem
i rękodziełem artystycznym. Zaprezentowano także obrazy pani Teresy Filipiak.
Osoby, u których wystąpił rak piersi
wymagają wsparcia w przezwyciężeniu
skutków choroby, stąd ważna rola amazonek, których cele i działania zostały również
przybliżone uczennicom Gimnazjum. Spotkanie zostało zakończone hymnem amazonek, który najlepiej oddaje ideę pomocy
innym osobom.
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
l GRUDZIEŃ 2018

Halowy turniej
piłki nożnej

W

dniu 17.11.2018 odbył się
halowy turniej piłki nożnej w kat. open. Do turnieju
zgłosiło się 8 zespołów, które zostały
podzielone na dwie grupy.
Z grupy „A” do półfinałów awansowały „Sedan” oraz „Przyszliśmy Popatrzeć”,
natomiast z grupy „B” „Wczorajsi” i „Benfica”.
Zespoły, które zajęły w swoich grupach 4. i 3.
miejsca grały kolejno o 7 i 5 lokatę w całym
turnieju. W tych spotkaniach „Wolni strzelcy”

ulegli drużynie „Chłopcy z miroxa” - 1:3, natomiast w meczu o 5 miejsce „Solid logistics”
pokonał 2:1 „Underdogs”. Mecze półfinałowe
były bardzo zacięte i emocjonujące. „Sedan”
po dogrywce wygrał 1:0 z „Benficą”, a w

Mistrzostwa Miasta i Gminy Buk
w tenisie stołowym

W

dniu 25.11.2018 w Bukowskiej Hali
OSiR, odbyły się XXII Mistrzostwa
Miasta i Gminy Buk w tenisie stołowym. Turniej był rozgrywany w dwóch
kategoriach - open oraz do 16 lat. Do mi-

strzostw przystąpiło szesnastu zawodników:
dziewięciu w kat. open, siedmiu w kat. U-16.
Zawody były rozgrywane systemem każdy
z każdym. Poziom turnieju był bardzo wysoki, a mecze niezwykle zacięte. OSiR w Buku

drugim półfinale „Wczorajsi” pokonali 2:0
„Przyszliśmy Popatrzeć”. Mecz o 3. miejsce
zakończył się bezbramkowym remisem, ale
w rzutach karnych lepsza okazała się drużyna „Przyszliśmy Popatrzeć” (2:1). W finale
turnieju spotkały się „Wczorajsi” i „Sedan”.
Podobnie jak w meczu o najniższy stopień
podium, do wyłonienia zwycięzcy potrzebne
były rzuty karne. W nich lepsza okazała się
drużyna „Sedan” (3:1).
Dodatkowo OSiR Buk nagrodził indywidualnie:
»» najlepszego strzelca: Szymon Łuczkowski
»» najlepszego bramkarza: Paweł Maćkowiak
»» najlepszego zawodnika: Mateusz Garczarek
OSIR
pragnie podziękować przewodniczącemu
Rady Miasta i Gminy Buk Piotrowi Gorońskiemu, który objął patronat honorowy nad
mistrzostwami.
Klasyfikacja końcowa:
Kat. Open:
»» 1.Weronika Kaźmierczak
»» 2. Emil Michalski
»» 3. Waldemar Kaźmierczak
»» 4. Waldemar Bodański
»» 5. Jacek Brożek
»» 6. Andrzej Kiljański
»» 7. Maciej Gierałtowski
»» 8. Piotr Jackowiak
»» 9. Sergiusz Czarniak
Kat. U-16
»» 1. Michał Kaźmierczak
»» 2. Bartosz Kaźmierczak
»» 3. Kamil Maciałek
»» 4. Jakub Gierałtowski
»» 5. Przemysław Szymankiewicz
»» 6. Marcin Voss
»» 7. Joanna Leśniak
OSIR

Kino Wielkopolanin serdecznie zaprasza wszystkich
wielbicieli filmów na grudniowe seanse

P

rzygotowaliśmy dla Państwa szereg
ciekawych, świątecznych propozycji.
W ramach repertuaru kino „Wielkopolanin” zaprasza naszych najmłodszych
widzów na wielką przygodę z bajką „Miśków dwóch w Nowym Yorku”. Całe rodziny
miło spędzą czas podczas seansu „Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnia Grindelwalda”.
W Świąteczną atmosferę wprowadzi nas
także „Grinch” – zielony stwór, który zrobi wszystko, by zepsuć Boże Narodzenie
mieszkańcom Ktosiowa. Natomiast pozostałych widzów od 14 grudnia serdecznie
zapraszamy na romantyczną, muzyczną
podróż – film „Narodziny Gwiazdy”.
Zachęcamy również do zakupu w ramach świątecznego prezentu zaproszeń

KOSYNIER BUKOWSKI l

na seanse do kina „Wielkopolanin”, mogą
się one stać miłą niespodzianką dla pracowników Państwa firm, przyjaciół czy też
najbliższych osób. Przypominamy, że kino
„Wielkopolanin” będzie również otwarte
w okresie pomiędzy Świętami a Nowym
Rokiem. Zagramy wówczas dla Państwa
najnowszą polską komedię, z cała plejadą
rodzimych gwiazd – „Pech to nie grzech”.
W grudniowe popołudnia warto również pamiętać o odwiedzeniu kawiarni przy
kinie „Wielkopolanin”, by w miłej atmosferze wypić kawę, herbatę lub spróbować
najnowszych propozycji z menu kawiarni:
gorącej czekolady czy też rozgrzewającej
herbatki z pomarańczą i goździkami.
Wszystkim naszym widzom i gościom

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, niechaj ten magiczny czas
przyniesie Państwu szczęście i da siły na
kolejny Rok 2019. Wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Serdecznie Państwa pozdrawiamy i zapraszamy w nasze gościnne progi.
Pracownicy
kina „Wielkopolanin” i kawiarni
23

Kolejny Ogólnopolski Turniej
Piłki Ręcznej Dziewcząt za nami

W

dniach 30.11-02.12.2018 r. w hali
sportowej OSiR w Buku zespoły
z całej Polski rywalizowały w organizowanym przez UKS Bukowia Buk ogól-

nopolskim turnieju piłki ręcznej dziewcząt.
Rozgrywki odbywały się w kategorii Młodziczki – rocznik 2004 i mł.
Po trzech dniach zmagań i zaciętej ry-

Turniej Piłki Ręcznej Oldboy
im. Hieronima Łubińskiego

W

dniu 24 listopada 2018 r. o godz.
11:00, w hali sportowej w Buku
odbył się 3. Turniej Piłki Ręcznej
Oldboy im. Hieronima Łubińskiego. Impreza wpisała się w kalendarz 100. rocznicy
piłki ręcznej w Polsce oraz 100. rocznicy
niepodległości. Jej organizatorami były UKS
Spartakus oraz WKS Grunwald. Patronat
nad turniejem objął nowy burmistrz pan
Paweł Adam, który ufundował puchary oraz
statuetki. Upominki dla wyróżniających się
zawodników ufundował również wicestarosta Tomasz Łubiński. W samo południe, oficjalnego otwarcia turnieju dokonali patroni
imprezy, którym organizatorzy imprezy wręczyli kwiaty oraz złożyli życzenia na nadchodzące lata ciężkiej pracy w samorządzie. Do
sportowych zmagań na turnieju przystąpiło
siedem zespołów: CHKŚ Łódź, Koronowo,
Start Konin, Tęcza Kościan, Junak Włocławek,
Grunwald Poznań oraz Spartakus Buk. Emocji nie brakowało. Panowie jak na swój wiek
spisywali się bardzo dobrze. Wyniki meczy
24

świadczą o bardzo wyrównanym poziomie
gry. W przerwach rozgrywek zawodnicy
raczyli się smakołykami przygotowanymi
przez organizatora. Po bardzo wyczerpującej rywalizacji zespoły uplasowały się na
następujących pozycjach: 1. WKS Grunwald
Poznań, 2. Patria Buk, 3. Start Konin, 4. Junak
Włocławek, 5. Tęcza Kościan, 6. Koronowo,

walizacji w niedzielę wyłoniono zwycięzcę.
W meczu finałowym SPR Sośnica Gliwice pokonała w rzutach karnych ROKiS Radzymin.
Dziewczęta z Bukowi tym razem uplasowały
się na 3 miejscu.
Podczas zakończenia turnieju wyłoniono
najlepszą 7. turnieju, w której znalazła się
Zofia Skomra. Nagrodzono także najlepszą
zawodniczkę z każdego zespołu – z UKS
Bukowii Buk nagrodę odebrała Kornelia
Rychlik.
Wszystkim zawodniczkom oraz trenerom dziękujemy za przybycie, sportową walkę i serce zostawione na boisku. Zapraszamy
ponownie do Buku!
Rodzicom, przyjaciołom piłki ręcznej,
sponsorom oraz wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji turnieju i stworzenia sportowej
atmosfery na trybunach – DZIĘKUJEMY!
UKS BUKOWIA BUK
7. CHKŚ Łódź. Wszystkie mecze sędziowali
byli zawodnicy grający w piłkę ręczną w MKS
Patria Buk. Królem strzelców został Bartek
Kiełbasiński z CHKŚ Łódź (strzelił 20 bramek).
Najlepszym bramkarzem okazał się być Piotr
Budzyński – Junak Włocławek, a najlepszym
zawodnikiem turnieju został Błażej Nowacki
z WKS Grunwald Poznań. Wyróżnieni zostali
także: Kuba Rosiak – Buk, Mirosław Zamelski
– Tęcza Kościan, Dawid Luptowski – Koronowo. Najstarszy zawodnik turnieju liczył sobie
63 lata i był nim Zbigniew Piotrowski – Start
Konin. Dużym zaskoczeniem po wręczeniu
nagród było przekazanie zdobytego pucharu
przez zawodników Spartakusa burmistrzowi
Pawłowi Adamowi.
Prezes UKS Spartakus Buk
Benedykt Łubiński
Rodzina Hieronima Łubińskiego składa
serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników, trenerów, sędziów,
opiece medycznej oraz wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tego,
aby ten turniej mógł się odbyć oraz za
pamięć o zmarłym Prezesie i Trenerze.
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Zaproszenia
15.12.2018 r. godz. 9:00 „XII Paderewski Cup”,
turniej piłki nożnej drużyn klubowych, hala
OSiR w Buku. Organizator: MKS Patria Buk.
16.12.2018 r. godz. 15:00 Wielkopolska Liga
Piłki Ręcznej Juniorów, mecz: Spartakus Buk
-KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski, hala
OSiR w Buku.

22.12.2018 r. godz. 15:00, Wielkopolska Liga
Piłki Ręcznej Juniorów, mecz: Spartakus Buk

- MKS Nielba Wągrowiec, hala OSiR w Buku.

23.12.2018 r. godz. 16:00 Spotkanie opłatkowe na rynku.

27.12.2018 r. godz. 18:30 Uroczystość setnej
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, następnie przemarsz na
cmentarz św. Krzyża.
5.01.2019 r. godz. 10:00 Ligowy Turniej Piłki
Ręcznej Chłopców. Organizator: Spartakus
Buk, hala OSiR w Buku.

Kosynierowych ludzi coraz mniej…
Płoną świeczek szeregi,
płoną świeczek tysiące,
powiewają płomyki zamyślone i drżące.
Więc płomykiem jak dłonią,
dłonią ciepłą i jasną,
pozdrawiamy wszystkich,
których życie już zgasło.

B

yli wśród nas miesiącami, niektórzy
lata całe. Uważnie obserwowali zmieniającą się z roku na rok bukowską
rzeczywistość. Wykorzystując posiadane
uzdolnienia, poświęcając swój czas, rejestro-

Podziękowanie

wali w różnorodny sposób obrazy z życia
mieszkańców Buku i okolicznych sołectw.
Znalazły się na stronach Kosynierowego
miesięcznika zapisy dokumentowane zdjęciami, wydarzeń ważnych, niecodziennych,
ale także drobnych składających się na codzienne życie bukowian w XX i XXI wieku.
Dla potomnych, dla tych, którzy przyjdą
po nas, ocalili od zapomnienia obrazy życia mieszkańców małej Ojczyzny. Odeszli
spośród żywych, budząc smutek bolesny,
ale pamięć żywa w wielu pozostaje, bo na
nią zasłużyli.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej.

V Śp. Józefa Hałasa
Dziękujemy za opiekę medyczną pracownikom
Z.O.L Opalenica, p. Zofii Koźmińskiej, obsłudze kościelnej
i cmentarnej p. Osińskim, Strażakom,
Orkiestrze Dętej i dyrygentowi Karolowi Hołod
za wygłoszone słowo pożegnania.
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, zamówione intencje
mszalne, wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
składają
Żona oraz Córki z rodzinami
KOSYNIER BUKOWSKI l

6.01.2019 r. godz. 9:00 Noworoczny Turniej
Piłki Nożnej kat. Open. Organizator: OSiR,
hala OSiR w Buku.

12.01.2019 r. godz. 16:00 Koncert Noworoczny, hala OSiR w Buku.
13.01.2019 r. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, hala OSiR w Buku.

02.02.2019 r. godz. 15:00, Powiatowe Kolędowanie, Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej
Literackiej.
Stefan Filipiak 10 listopada 2014 roku
Joanna Szwarc
13 stycznia 2015 roku
Mirosława Jeniec
Skórzewska 5 października 2016 roku
Zygmunt Duda
23 lutego 2017 roku
Wojciech
Wietrzyński
23 września 2017 roku
Eugeniusz
Jakubowski
15 czerwca 2018 roku
Elżbieta Cicha 5 października 2018 roku.

Odeszli na zawsze, by stale być blisko.
Wierzymy, że cieszą się już wieczną radością
i kiedyś jak zwykle zatroskani, ale uśmiechnięci wyjdą nam na spotkanie.
MR

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Honorowego Członka naszego stowarzyszenia

V Śp. Henryki Leśniczak

długoletniego pracownika spółki Wavin Metalplast Buk,
założycielki Przyzakładowego Koła Emerytów i Rencistów
„Jesień”, przewodniczącej i organizatorki spotkań
okolicznościowych i wycieczek krajoznawczych.
Córce Ewie po stracie mamy
wyrazy współczucia i żalu składają:
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jesień”
przy Wavin Polska S.A.
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Wszystkim Sponsorom,
Rodzicom, Kibicom,
Sympatykom piłki ręcznej
oraz
Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzymy,
aby czas Świąt był nie tylko
odpoczynkiem po trudzie przygotowań,
ale stanowił najpiękniejsze chwile przeżyte
radośnie w gronie najbliższych.
Niech Boże Narodzenie stanie się
początkiem zmian na lepsze
zarówno w naszych sercach,
jak i w naszych domach,
a Nowy Rok przyniesie same szczęśliwe dni.
Zarząd, trenerzy i zawodniczki
UKS BUKOWIA

W tych wyjątkowych dniach Świąt
Bożego Narodzenia, życzymy Wam
wiele radości, spokoju i dobrego
ich przeżywania. Niech
w nadchodzącym Nowym
2019 Roku szczęście i pomyślność
nigdy Was nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii.
życzy redakcja „Kosyniera Bukowskiego”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim sympatykom naszego
klubu składamy najlepsze życzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2019 Roku.
Spokojnego, przyjemnego,
rodzinnego czasu
życzy
Zarząd UKS Spartakus Buk

„Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.”
Mieczysława Buczkówna, „Przy Wigilii”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę
wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Buk
radości, spokoju, miłości i życzliwości.
Niech ten niezwykły czas będzie okazją
do spotkań z najbliższymi
oraz wytchnieniem
od codziennych zmagań i trosk.
Oby Nowy Rok przyniósł
same szczęśliwe dni!
Dariusz Pańczak
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Serdecznie dziękuję za Państwa głosy
i z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzę Państwu wielu wspaniałych chwil

spędzonych w gronie najbliższych,
pogody – ducha i tej za oknem
oraz wszystkiego co najlepsze,
najsmaczniejsze i najciekawsze
pixabay.com

na czas świąt i cały przyszły rok!
Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański

Szanowni Państwo,
Chciałbym, aby informacje na temat toku prac i działań
realizowanych przez radę i gminę były dostępne dla
każdego. Zachęcam więc do zgłoszenia i wyrażenia
chęci otrzymywania ode mnie wiadomości mail
z informacją na temat prac Rady Miasta i Gminy Buk.
Zapis poprzez stronę www.newsbuk.pl
lub mailowo na dudkiewicz.w@gmail.com.
Będzie to pierwsza w naszej gminie tego rodzaju
forma bezpośredniego kontaktu z radnym, która na
pewno przybliży Państwu działania i rozwój gminy
w najbliższych latach. Serdecznie zapraszam do zapisu.

Mieszkańcom Gminy Buk oraz czytelnikom
Kosyniera Bukowskiego składam szczere życzenia:
Pogodnych, rodzinnych i szczęśliwych Świąt Bożego
Narodzenia. Dużo zdrowia, wielu powodów do
uśmiechu, wzajemnej życzliwości oraz wytrwałości
w osiąganiu celów w 2019 roku.

Wojciech Dudkiewicz
Radny Miasta i Gminy Buk
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Od nowego roku zajęcia w
piątki.
zaprasza na:
Pierwsze zajęcia:
Warsztaty kulinarne 4.01 godz. 17:00

dla dzieci

CYRKOWE
WARSZTATY

Zabawa, nauka i zdrowie!
Poznajmy świat kulinarny od
zdrowej strony :)
wyrabiamy masło, makarony,
pasty kanapkowych
pieczemy bułki, ciastka, batoniki,
babeczki, gofry...
poznajmy kuchnię roślinną
robimy pizzę, burgery i inne
zdrowe smakowitości :)

Przy dobrej zabawie uczymy się gotować. Dzięki warsztatom zdrowe
produkty spożywcze chętniej nakładamy na talerze. Rozwijamy też
wiedzę na temat żywności i prawidłowej diety.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Prowadzący: Hubert Pściuk - edukator żywieniowy i dietetyk

Zapisy i płatność na cały miesiąc w MGOK Buk

61 81 40 121
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Firma Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.
z siedzibą w Niepruszewie k/Buku pilnie poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Operator maszyn i urządzeń
Oferujemy:
•

•

•

•

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
bezpośrednio przez firmę Hempel
Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz
premię miesięczną
Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobycie
uprawnień na wózki widłowe i suwnice
Dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna
opieka medyczna, ubezpieczenie, dodatek
urlopowy, dofinansowanie do kart Multisport

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na
adres: kariera@hempel.com

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
KOSYNIER BUKOWSKI l
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
30
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