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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Marii Rury
Przez dziesiątki lat ofiarnie służyła naszemu środowisku, pozostawiając po sobie wiele śladów jako pedagog,
wychowawca i społecznik. Była współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Kosyniera
Bukowskiego”, którego redakcją kierowała przez 24 lata. Za swoją działalność społeczną w 2004 r. otrzymała
wyróżnienie „Dla dobra Gminy Buk”.
Tych śladów nie zatrze czas, bo zapisane są w sercach Bukowian.
W naszej pamięci pozostanie na zawsze Jej wielka wrażliwość i troska o innych.
Rodzinie i bliskim, a szczególnie synowi Januszowi
wyrazy głębokiego współczucia składają.
Burmistrz, Przewodniczący Rady i Radni Miasta i Gminy Buk

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

ś.p. Marii Rury
współzałożycielki i pierwszej Redaktor Naczelnej „Kosyniera Bukowskiego”.
Wspominamy ją jako osobę ciepłą, zawsze uśmiechniętą, oddaną drugiemu człowiekowi. Była dla nas jak
najlepsza przyjaciółka, służąca zawsze dobrą radą. Była dla nas przykładem wspaniałego człowieka, od którego
wiele się nauczyliśmy i za co jesteśmy jej wdzięczni. Nikt nie formułował słów tak pięknie jak Ona, czyniąc
z języka polskiego poezję. Swoją ostatnią kartę zapisała w dniu 4 lutego 2019 r., odchodząc do Pana. Zostawiła po
sobie ogromną pustkę. Choć dzisiaj nie ma już jej z nami, to w naszych sercach pozostanie na zawsze. Będziemy
wspominać ją za każdym razem, gdy sięgniemy po kolejny numer „Kosyniera Bukowskiego”.
Redakcja „Kosyniera Bukowskiego” wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buku
Maria Rura, zd. Szopka urodziła się 25
marca 1939 r. w Buku. Ojciec Antoni pracował w Urzędzie Pocztowym w Buku,
a mama Helena zajmowała się domem.
Mała Marysia ukończyła siedmioklasową
Szkołę Podstawową nr 2 w Buku, a potem
rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Poznaniu, którego absolwentką została w 1957 roku. Kontynuowała edukację
w Studium Nauczycielskim na specjalności
filologia polska, a w 1959 r. została mianowana nauczycielką Szkoły Podstawowej
nr 2 w Buku. Podczas studiów w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku nawiązała
współpracę z ikoną polonistyki – prof. Marią Janion i pod jej kierunkiem pisała pracę
końcową. W 1972 otrzymała tytuł służbowy
nauczyciela dyplomowanego, a w 1977 roku
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złożyła z wynikiem bardzo
dobrym egzamin przed Państwową Komisją Egzaminów
Kwalifikacyjnych, uzyskując
kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym.
W bukowskiej oświacie
pracowała łącznie 35 lat.
Otrzymała liczne nagrody
dyrektora szkoły, inspektora
oświaty i wychowania, Ministra Oświaty i Wychowania.
Dała się poznać jako nauczycielka doskonale przygotowana merytorycznie, prowadząca dynamiczne lekcje z wykorzystaniem
metod aktywnych, świetnie panująca nad
zespołem klasowym. Przez wiele lat była
opiekunem Samorządu Uczniowskiego, pro-

wadziła kółko polonistyczne
i recytatorskie, którego występy uświetniały uroczystości
szkolne i lokalne. Była inicjatorką i gorącym orędownikiem
wprowadzenia w szkole systemu wychowawczego Heliodora
Muszyńskiego. Zawsze szczególną opieką otaczała młodzież
zaniedbaną wychowawczo,
wychowującą się w rodzinach
zastępczych, uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej.
Wychowała 3 dzieci, była szczęśliwą babcią dla 7 wnuków i prababcią dla 2 prawnuków. Już wkrótce na świat przyjdzie trzecia
prawnuczka – Marysia.
Anna Krzemińska
l LUTY 2019

Maria Rura
odeszła
do domu Ojca

J

ej śmierć nie była zaskoczeniem. Od
dłuższego czasu stan zdrowia Pani Marii pogarszał się systematycznie, a cykliczne kryzysy oswajały nasze myśli ze
świadomością, iż koniec jest coraz bliższy.
Nadszedł jednak dzień ostatni i okazało się,
że nikt nie jest na to gotowy. Nikt poza nią.
Jak przypomniał w pogrzebowej homilii ks.
Stanisław Krzymiński – Pani Maria oczekiwała na przyjście Pana. Przygotowywała
się na nie od dłuższego czasu. Doczekała
się Go 4 lutego 2019 r., kiedy to zakończyło
się jej ziemskie pielgrzymowanie. W dniu 7
lutego br. pożegnaliśmy ją na cmentarzu św.
Rocha, gdzie spoczęły jej doczesne szczątki.
Mowa pogrzebowa wygłoszona nad trumną Marii Rurowej przez Huberta Wejmanna – Redaktora Naczelnego „Kosyniera
Bukowskiego”:
Przychodząc dziś na to miejsce wiecznego spoczynku, oddajemy cześć pamięci Pani
Marii Rury, a w zasadzie pani Marii Rurowej
– jak sama o sobie pisała.
Dla większości z nas była po prostu Panią
Marią. Dla jednych była nauczycielką, dla
innych wychowawczynią, koleżanką, sąsiadką... szefową. Przez 24 lata dzielnie mimo
postępującej choroby przewodziła „kosynierowej” rodzinie. Łagodziła wewnętrzne
spory, inspirowała, a także interweniowała,

W

moim domu mówiło się o niej ciocia Maryla, co dopiero po latach,
kiedy sama zaczęłam studiować
polonistykę, skojarzyło mi się z Marylą Wereszczakówną – ukochaną Adama
Mickiewicza. I kiedy spojrzy się na portret
muzy naszego wieszcza, można dostrzec
podobieństwo: przenikliwe spojrzenie
ciemnych oczu, w których zawsze skrzyła
się ciekawość świata i ciekawość drugiego
człowieka. Pamiętam ją w kuchni mojego
rodzinnego domu nad szklanką ekstremalnie mocnej kawy podanej w zwykłej
szklance na grubym spodku. Kuchnia jak
z opowiadań Bruno Schulza – spowita snującymi się oparami papierosowego dymu.
Pamiętała o każdej okazji – imieninach, urodzinach, świętach, rocznicach, komuniach,
bierzmowaniu. Zjawiała się z jakimś oryginalnym prezentem, często wykonanym
własnoręcznie. Przywołuję w pamięci obraz
cioci Maryli w starannie ułożonych wło-

KOSYNIER BUKOWSKI l

gdy zachodziła taka potrzeba. Zawsze czuła
się związana z kulturą, kibicowała ambitnym
projektom, a z tych mniej ambitnych często
żartowała, z charakterystycznym dla siebie
życzliwym poczuciem humoru. Stała się dla
nas niedoścignionym wzorem pracowitości
i oddania swej małej Ojczyźnie.
Maria Rura była bukowianką z krwi i kości, ale przede wszystkim była duszą tego
miasta. Kochała całą gminę. Kiedy siły jej
na to jeszcze pozwalały, z niecierpliwością
wyczekiwała na służbowe wyjazdy na wieś.
Zawsze dobrze poinformowana, przeżywała
do głębi gminne sukcesy i niepowodzenia.
Była otwarta i ciekawa ludzi, a oni zawsze
dzielili się z nią swoimi spostrzeżeniami.
Dzięki temu dziś trudno znaleźć coś bardziej
bukowskiego niż „Kosynier”.
Spod jej ręki wyszło 286 numerów
naszego miesięcznika. Skrzętnie kolekcjonowane i oprawiane w roczniki, na zawsze
stały się one kroniką zmian i przeobrażeń
naszej gminy. Nie byłoby ich, gdyby nie chasach i nienagannym stroju dopasowanym
do równie nienagannej figury. Dowcipna,
niekiedy nieco ironiczna, żywo zainteresowana wszystkimi wydarzeniami w lokalnej
społeczności: od jasełek w przedszkolach
po archidiecezjalne dożynki. Nawet gdy
już trudno było jej swobodnie oddychać
i mówić bez zadyszki, pytała o wszystkich,
opowiadała historie nieodmiennie pełne
humoru i zakończone zaskakującą puentą,
czasem stanowiące gorzką diagnozę różnych procesów zachodzących współcześnie,
a czasem pełne optymizmu i wiary we wrodzoną dobroć człowieka. Była ogromnie
wdzięczna wszystkim, którzy okazywali
jej zainteresowanie i troskę, otaczali opieką i wspierali, gdy było już coraz trudniej.
Żyła otoczona słowem i książkami – na
każdą okoliczność potrafiła znaleźć cytat
tak trafny i przejmujący, że ze wzruszenia
ściskało w gardle. Charakter pisma cioci Maryli poznałabym na końcu świata:

ryzmatyczna postać Marii Rury. Z redagowania gazety czerpała wewnętrzne siły do
walki z okrutną chorobą. Mimo kolejnych
zapaści i pogarszającego się stanu zdrowia,
optymizm prawie nigdy jej nie opuszczał.
Inspiracją dla niej był nieodżałowany przyjaciel-regionalista i założyciel bratnich „Ech
Opalenickich” – Zygmunt Duda. Pamiętam
jakby to było dziś, gdy wspominała jego słowa: „Pisz Maria, pisz, żeby za sto lat mieli co
czytać”. A ona ciągle podejmowała rzuconą
przez los rękawicę i pisała. Nienaganną, często niemalże poetycką polszczyzną, tworzyła
pomnik epoki, w której żyła.
Za swoją działalność społeczną już
w 2004 roku została uhonorowana przez
Radę Miasta i Gminy wyróżnieniem „Dla
dobra Gminy Buk”.
Zawsze gotowa do pomocy, pełna ciepła,
życzliwości i troski o nas – taką ją zapamiętamy.
Droga Pani Mario! Dziękujemy za serce
i trud. Spoczywaj w pokoju.

duże, okrągłe litery o oryginalnym kroju,
świadczące o ogromnej pewności pióra.
Styl pisania – zawsze nienaganny, pełen
erudycyjnych dygresji – jest i będzie znakiem rozpoznawczym pierwszej redaktor
naczelnej Kosyniera Bukowskiego. Na łamach swojej ukochanej gazety przyszło jej
pożegnać wiele bliskich osób – przyjaciół,
współpracowników, członków rodziny…
Te pożegnania pokazywały, jak bardzo
wiele o nich wiedziała, jak zapamiętywała
szczegóły, których – wydawałoby się – po
latach nie można pamiętać. Zawsze podkreślała swoją, wynikającą z głębokiej wiary,
pewność, że śmierć jest tylko przejściem
do nowej, lepszej, piękniejszej rzeczywistości, a w literaturze poszukiwała słów
zdolnych oddać rozpacz rozstania i nadzieję
na ponowne spotkanie. Ciociu Marylo, ja
nie umiem znaleźć takich słów… Do zobaczenia...
Anna Krzemińska
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Z obrad sesji
W dniu 5 lutego 2019 r. w Sali Miejskiej w Buku
odbyła się IV sesja Rady Miasta i Gmin Buk trzeciej
kadencji.

Porządek sesji:
I/ Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie IV sesji Rady Miasta i Gminy
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
z dnia 28 grudnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

Oświadczenie burmistrza
Pawła Adama wygłoszone
podczas sesji 5.02.2019 r.

Szanowni Państwo,
chciałbym przekazać ważną informację
i podzielić się z Państwem swoimi obawami. W ostatnim czasie ustaliłem, iż
w minionym roku zostało zawarte porozumienie, które skutkuje dosyć kosztownymi zobowiązaniami dla gminy. Gmina
reprezentowana była przez poprzedniego burmistrza. Z uwagi na to, że nie było
ono konsultowane ze skarbnikiem, nie
zostało ujęte w projekcie budżetu. Porozumienie to literalnie obciąża gminę na
kilkaset tysięcy zł. w tym lub następnym
roku budżetowym. Jego zawarcie i brak
wprowadzenia do projektu budżetu wywołują istotne wątpliwości.
Podjąłem odpowiednie kroki wyjaśniające – na tyle, na ile pozwalają na to
uprawnienia burmistrza. Po zasięgnięciu
opinii prawnej co do dalszego postepowania, powziąłem decyzje o skierowaniu
sprawy do wyjaśnienia przez odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.
Sprawę trzeba będzie wyjaśnić również
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jako
burmistrz jestem zobowiązany prawem
do takiego, a nie innego postepowania
i w tej sytuacji chcąc czy nie chcąc muszę
przestrzegać prawo.
Przekazuję Państwu tę informację
po to żeby uprzedzić Państwa radnych,
o możliwej konieczności wprowadzenia
zmian do tegorocznego budżetu gminy.
Udzielę Państwu szerszych informacji,
jak tylko otrzymam zielone światło od
organów ścigania. Podkreślę, że sprawa ta
musi być najpierw oceniona i wyjaśniona,
abym mógł powiedzieć coś więcej. Dlatego
proszę o przyjęcie tego oświadczenia i proszę o powstrzymanie się od dochodzenia
i wydawania wyroków. Ja również tego
nie chcę czynić, zanim sprawy nie zbadają
odpowiednie, powołane do tego służby.
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II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Udzielenie pomocy finansowej w 2019 r.
dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
2/ Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3/ Wybór przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
4/ Określenie kryteriów obowiązujących na

Problem smogu

W gminie odbywają się szkolenia i spot
kania antysmogowe. Mimo wielorakich działań w tym zakresie samorządy mają ograniczone możliwości. Zwrócił na to uwagę
burmistrz Paweł Adam. – Jeżeli nie będzie
skoordynowanych działań rządowych, to
samorząd będzie działał powierzchownie –
mówił. Zapowiedział jednocześnie nabór na
stanowisko pełnomocnika ds. ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej. Radny
Tomasz Giełda poinformował o powstaniu
na Facebooku inicjatywy „Bukowski alarm
smogowy”.

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.
5/ Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2019 rok.
IV. Interpelacje i zapytania .
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

wytyczyć krótki odcinek dwukierunkowy
umożliwiający zawracanie do ul. Dworcowej.

Plac zabaw w Niepruszewie
pozostaje

Kino będzie pracować w wakacje

Radny Leszek Mensfeld pytał, czy prawdą
jest, że plac zabaw w Niepruszewie znajduje
się na gruncie prywatnym i czy w związku
z rozpoczęciem budowy domów przez dewelopera będzie zlikwidowany. Burmistrz
uspakajał, że plac zabaw dla dzieci znajduje się na gruncie komunalnym i nie będzie
likwidowany.

Radny Tomasz Plewa prosił o zdementowanie informacji o tym, że bukowskie
kino ma być zamknięte na miesiąc w okresie wakacyjnym. Burmistrz Paweł Adam
odpowiedział, że są to plotki. Kino nie będzie zamknięte. W kinie faktycznie istnieją
problemy kadrowe związane z dużą ilością
przepracowanych nadgodzin oraz zaległych
urlopów. Sytuacja będzie rozwiązana poprzez zwiększone zatrudnienie na umowy
zlecenia.

Burmistrz Paweł Adam informował,
że odbył spotkania dotyczące wytyczenia
nowych granic tzw. „Aglomeracji Niepruszewo”. Ma to związek z próbami pozyskania funduszy zewnętrznych na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. Obszar aglomeracji ma być skrojony w taki
sposób, aby umożliwić złożenie wniosku
o dofinansowanie.

Zmiany organizacji ruchu

Radny Leszek Mensfeld prosił o rozważenie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic
Akacjowej i Jarzębinowej w Niepruszewie
– w taki sposób, aby umożliwić dwukierunkowy dojazd do znajdującego się tam
sklepu. Burmistrz odpowiedział, że zleci
przeprowadzenie analizy, czy taka zmiana
jest możliwa w zgodzie z przepisami. Przy
okazji Paweł Adam informował, że zlecił
opracowanie zmiany organizacji ruchu na
placu Stanisława Reszki i na bukowskim
rynku (Pl. Przemysława). Oba place mają
funkcjonować na zasadzie rond. Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski dziękował za
plany ronda na pl. Reszki i pl. Przemysława.
Prosił o rozważenie zmiany w organizacji
ruchu na ul. Kościuszki w taki sposób, by
wzorem ul. Powstańców Wielkopolskich,

Czy nowe granice „Aglomeracji
Niepruszewo” pozwolą pozyskać
fundusze?

Co dalej z „Bukowianką”?

Trwają spotkania w sprawie propozycji
zakupu przez gminę części nieruchomości
„Bukowianki”. – Uzależniam rozmowy od
podziału budynku i bez wydania kartoteki
budynku nie będzie rozmów. Jestem ostrożnym
optymistą – mówił Paweł Adam. Co do części
„Bukowianki” zakupionej już wcześniej przez
gminę burmistrz powiedział – Będę Państwa
chciał przekonać do pomysłu, żeby zburzyć
starą część i urządzić parking i bezpieczny
dojazd do szkoły od ulicy Otuskiej, a nie od
ul. Szkolnej.

Skompletowano komisje Rady
Miasta i Gminy Buk
Pod przewodnictwem radnego Tomasza
Giełdy pracować będzie Społeczna Komisja
l LUTY 2019

Mieszkaniowa. Poza przewodniczącym w jej
składzie znaleźli się radni: Wojciech Dudkiewicz, Piotr Goroński oraz Dariusz Pańczak.
Natomiast radna Marcelina Drzymała została
wybrana na przewodniczącą Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.

Trzy gminy złożą się
na uroczysko w Żarnowcu

Dotacje dla organizacji
pozarządowych

zostały podzielone dotacje?
26.000,00 zł zostanie przeznaczone na
prowadzenie Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej wraz z organizacją „Nocy Muzeów”
(w ramach Priorytetu I: Podtrzymywania
tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, zachowania historii i tradycji lokalnych). Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku.
Ochotnicza Straż Pożarna w Buku otrzyma 35.000,00 zł na realizację zadania pro-

W

dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 r. Jak

Dotacje dla klubów
sportowych

W

dniu 18.01.2019 r. Burmistrz Miasta
i Gminy Buk Paweł Adam zatwierdził protokół z posiedzenia komisji
do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację celu publicznego z zakresu
sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Buk.
Należy podkreślić, że w zakresie poszczególnych dyscyplin wpłynęły następujące
oferty:
Piłka ręczna:
1. Uczniowski Klub Sportowy „BUKOWIA” ul. Szarych Szeregów 8, 64-320 Buk,
2. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” ul. Mickiewicza 30, 64-320 Buk,
3. Klub Sportowy Red Hot Czili Buk os.
700-lecia Miasta 7/7, 64-320 Buk.

Od lipca zapłacimy
więcej za śmieci – GOAP
wprowadza podwyżki

W

dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się
posiedzenie Związku Międzygminnego GOAP, podczas którego przegłosowano podwyżki. Za taką decyzją było
14 członków ZZM GOAP, 2 wstrzymało się
od głosu – w tym burmistrz Buku.

Z czego wynika podwyżka?

Lider konsorcjum Remondis w październiku ubiegłego roku złożył pismo do
GOAPu, w którym przedstawiał następujące
argumenty: załamanie na rynku surowców
wtórnych, nastąpił drastyczny wzrost ilości i kosztów zagospodarowania odpadów
wielkogabarytowych, w tym roku ma mieć
KOSYNIER BUKOWSKI l

Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew
na utrzymanie uroczyska wokół źródełka
w Żarnowcu. Na zagospodarowanie i nad-

Piłka nożna:
1. Miejski Klub Sportowy PATRIA ul.
Sportowa 14, 64-320 Buk.
2. Uczniowski Klub Sportowy UKS SKRA
Otusz 31, 64-320 Buk.
Karate:
1. Bukowski Klub Karate „EMPI” ul. Sokoła 4/19, 64-320 Buk

W zakresie dyscypliny judo oraz boks
nie wpłynęły żadne oferty.
W wyniku zatwierdzenia protokołu
dokonano podziału dotacji na poszczególne kluby w następujący sposób:
UKS BUKOWIA – projekt o nazwie: „Organizacja treningów, innych przygotowań
i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży
do 25 roku życia włącznie zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Buk” - dofinansowanie kwotą 81.500,00 zł.
UKS SPARTAKUS – projekt o nazwie:

miejsce wzrost wynagrodzenia, czyli płacy
minimalnej. Wzrost kosztów związanych
z nowelizacją przepisów o odpadach (chodzi
o wysokie koszty dostosowania się do tych
przepisów. Jaki jest efekt? Od 1 lipca wszyscy
będziemy płacić więcej za śmieci.
Najniższa opłata za segregowane odpady
wyniesie 14 zł od osoby (do tej pory była to
stawka 12 zł) w przypadku nieruchomości
w której znajdują się więcej niż cztery lokale mieszkalne. W domach jednorodzinnych
i nieruchomościach do czterech lokali obowiązywać będzie jeszcze większa opłata –
16 zł. Czym to jest argumentowane? Odbiór
odpadów z domów jednorodzinnych jest dla
operatora bardziej skomplikowany i droższy.
Stawka dla osób gromadzących odpady
w sposób nieselektywny, niezależnie od typu
nieruchomości, wyniesie 30 zł miesięcznie
od osoby (dotychczas wynosiła 20 zł).

zorowanie terenu pomnika przyrody poza
Bukiem i Stęszewem złoży się również Dopiewo. Każda z trzech gmin poniesie koszt
w wysokości 11.540,00 zł, a więc w sumie
na utrzymanie tego terenu przeznaczonych
zostanie 34.600,00 zł.
wadzenia orkiestry dętej Miasta i Gminy Buk
(Priorytet II: Kultury i sztuki).
Natomiast na organizację szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla
osób po mastektomii (w ramach Priorytetu
IV: Ochrony i promocja zdrowia działalność
w zakresie badań profilaktycznych, rehabilitacji psychofizycznej) ofertę złożyło
Bukowskie Towarzystwo Amazonki. Na ten
cel przyznano dofinansowanie w kwocie
20.000,00 zł.
A.S.

„Szkolenie chłopców – dzieci, młodzieży
i dorosłych w piłkę ręczną – dofinansowanie kwotą 75.500,00 zł.
RED HOT CZILI BUK – projekt o nazwie:
„Propagowanie aktywności sportowej wśród
dzieci i młodzieży poprzez piłkę ręczną plażową” – dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł.
MKS PATRIA – projekt o nazwie: „Organizacja i realizacja treningów, innych przygotowań i udział w kwalifikowanych zawodach
sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży
do 25 roku życia zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk” - dofinansowanie kwotą
137.000,00 zł
UKS SKRA WLKP. – projekt o nazwie:
„Prowadzenie szkolenia piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Gminy
Buk” - dofinansowanie kwotą 38.571,54 zł.
BUKOWSKI KLUB KARATE EMPI – projekt o nazwie: „Szkolenie i rywalizacja sportowa w zakresie Karate - dofinansowanie
kwotą 3.500,00 zł.
Robert Kłos
Radny Tomasz Plewa podczas sesji Rady
Miasta i Gminy Buk w dniu 5 lutego br. zwrócił uwagę, że wszystkiemu winny jest nieszczelny system, w którym, jak sam GOAP
przyznaje, jest około 100 tysięcy osób, które
w systemie nie funkcjonują! Łatwo policzyć,
że przy obecnych stawkach GOAP-owi ucieka
około 10 mln zł rocznie! Jak zauważa radny,
to nie jest strata, tylko brak dochodów.
„Efekt tych podwyżek jest taki, że uczciwi mieszkańcy, którzy mają zgłoszonych
wszystkich lokatorów i segregują śmieci,
zostali tak naprawdę tymi podwyżkami
ukarani” – podsumowuje radny Mirosław
Adamczak.
Zmiana stawek jest nieunikniona i nie
wiąże się z koniecznością składania nowych
deklaracji.
M.B.
5

Groźny smok
atakuje
w gminie Buk!

D

otychczas smok kojarzył się z bestią
ziejącą ogniem jako smok Wawelski,
a teraz smog zagraża mieszkańcom
Polski praktycznie na każdym kroku i krąży
głównie nad miastami. Duszące dymy stały się problemem i choć zanieczyszczenie
powietrza od dawna występowało w przyrodzie, dopiero teraz dzięki laserowym
miernikom pyłów zawieszonych możemy
na bieżąco określać skalę tego zjawiska
i rejestrować miejsca najbardziej zagrożone
dla życia i zdrowia mieszkańców. Niestety
mieszkańców Polski ciągle ubywa, bo liczba
zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Podczas
gdy w 2016 roku zmarło 366 tys. naszych rodaków, to już w 2017 roku liczba ta urosła do
ponad 404 tys. Szacuje się, że w Polsce około
50 tys. osób umiera w ciągu roku na skutek
chorób wywołanych przez zanieczyszczone powietrze. Te liczby są porażające tym
bardziej, że jak wykazali naukowcy, największa ilość zgonów następuje w styczniu i jest
w dużym stopniu związana z zatruwaniem
naszych organizmów zadymionym powietrzem. W samym styczniu 2016 roku zmarło
w Polsce 33 tys. osób, a rok później aż o 11
tys. więcej. Władze naszego kraju zbyt mało
nagłaśniają ten dramatyczny stan występujący zwłaszcza zimą i słabo nas o tym
informują. Musimy wiedzieć, że cząstki sadzy
i lotnych popiołów pochodzące głównie ze
spalania węgla, plastiku, śmieci, odpadów
czy paliw silnikowych docierają do naszych
dróg oddechowych i wchłaniane są do płuc.
Najgroźniejszy to pył zawieszony PM 10,
w którym znajdują się substancje toksyczne
podrażniające płuca. Z kolei pył oznaczony
jako PM 2,5 może wędrować przez wiele
kilometrów i gdy dotrze do naszych dróg
oddechowych wchłaniany jest przez płuca
i na długo tam zalega. W wyniku wdychania
pyłów następuje zmniejszenie wymiany gazowej w płucach, a w następstwie pojawiają się choroby górnych dróg oddechowych,
alergie czy astma, ale też nowotwory płuc,
gardła i krtani. Oddziałuje to również na
kobiety w ciąży i hamuje rozwój dzieci. Wg
poczynionych analiz, w Europie wśród 50
najbardziej zanieczyszczonych miast pod
względem jakości powietrza, aż 36 leży
w Polsce. Największa „zadyma” jest często
w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach i Zabrzu Najczystszym powietrzem możemy za
to oddychać w miejscowościach nadmorskich, a szczególnie w Sopocie i Gdyni.
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Ale co z tym smokiem
w naszym regionie ?
Smog ma się zupełnie dobrze i atakuje
równie skutecznie jak smok Wawelski. Nie
da się ukryć, że od lat mieszkańcy naszych
miasteczek oddychają skażonym powietrzem i płacą za to zdrowiem. Ostatnio kolejne gminy zdecydowały się zainstalować
czujniki powietrza. Od ponad roku z inicjatywy radnych mieszkańcy Buku i okolicznych
wiosek dzięki zainstalowanym 6 czujnikom
jakości powietrza również mogą śledzić
na bieżąco na ekranie komputera to, czym
oddycha się w gminie, porównując wyniki
z normami granicznymi i sytuacją zapylenia
na tle kraju. Niestety, bezwietrzna pogoda
oraz niska temperatura, a co za tym idzie
palenie śmieciami i kiepskim jakościowo
opałem powoduje, że w tych zimowych
dniach oddychamy fatalnym powietrzem.
Niebawem kolejne miejsca w gminie zostaną
wyposażone w czujniki jakości powietrza,
a pojawią się one w szkołach podstawowych
w Buku, Szewcach i Dakowych Suchych. Zadanie to tym razem sfinansuje Metropolia
Poznań. Warto zaznaczyć, że gdy nadchodzą mrozy i zapylenie powietrza rośnie, to
na czujnikach pojawia się kolor czerwony,
ostrzegający mieszkańców zapisem alarmowym, aby lepiej nie wychodzić z domu!
Należy zaznaczyć, że w Polsce dopuszczalny
poziom zapylenia powietrza unormowany
w przepisach jest sześciokrotnie wyższy
niż maksymalna norma w krajach skandynawskich. Pomimo tego, ten wysoki poziom
jest nierzadko znacznie przekraczany, co
ma miejsce również w Buku. Dlatego też,
trzeba mocno apelować o palenie dobrym
jakościowo opałem, a najlepiej gazem – tylko
żeby jeszcze jego cena była dużo niższa. Tu
niestety nie widać obniżek cen tego paliwa,
choćby przez zmniejszenie przez państwo
podatku akcyzowego. Nie czekając na programy rządowe gmina Buk już od 2 lat zachęca mieszkańców do wymiany kopciuchów
na ekologiczne źródła ciepła, dopłacając do
takiej wymiany nawet 4 tys. zł. W 2017 roku
skorzystało z tego programu 18 domów, a w
ubiegłym roku wymieniono kotły z dotacją

gminną w 40 rodzinach. W tym roku na takie
dopłaty przewidziano 200 tys. zł, co przeliczając na ilość wniosków wystarczy na co
najmniej 50 dotacji. Jak zapewnił Burmistrz
Paweł Adam, zainteresowanie jest duże i dlatego namawia mieszkańców, aby nie zwlekać
ze składaniem wniosków. Podobne dopłaty
(max 7 tys. zł) można też uzyskać od Powiatu
Poznańskiego, ale niewielu z naszych mieszkańców z tego skorzystało, bo ostatecznie
w ubiegłym roku na 105 wniosków - tylko
3 były z naszej gminy.

Czy ograniczamy się
tylko do wymiany pieców?

Otóż nie tylko. Dlatego nowy skład rady
gminy zdecydował o debacie na temat przeciwdziałaniu dalszemu zanieczyszczaniu powietrza i postawieniu tamy spalaniu byle
czego w piecach opałowych. Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miasta i Gminy
Buk w styczniu b.r., radni Komisji Budżetu
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych wypracowali
szereg wniosków i udzielili stosownych rekomendacji, co zostało zebrane w formie
pakietu działań, jak niżej :
1. Kontynuować działania edukacyjne kierowane do naszych mieszkańców o zaniechanie palenia w piecach opałem nie
spełniającym norm ochrony środowiska,
w tym mułów i najgorszej jakości węgla,
a już w żadnym razie – śmieci i odpadów.
W działaniu tym muszą brać aktywny
udział wszyscy mieszkańcy.
2. Skierować odezwę do mieszkańców gminy, w której znajdzie się apel o podejmowanie działań w celu ochrony naszego
zdrowia i życia poprzez ochronę naszych
płuc przed szkodliwymi pyłami i dymami
jakie wpuszczamy do atmosfery, szczególnie gdy palimy „byle czym” i fatalnej
jakości opałem.
3. Powołać w naszej gminie pełnomocnika
do spraw jakości powietrza, który będzie prowadził i koordynował wszelkie
działania proekologiczne w celu ochrony
powietrza, obecnie mocno zadymianego.
4. Podjąć pełną inwentaryzację nieruchomości i lokali w gminie w celu ścisłego
określenia źródła ogrzewania i rodzaju
spalanego opału, co pozwoli na wyznaczenie stopnia zastępowania kopciuchów innym ekologicznym źródłem
ciepła. Ponadto będzie wówczas możliwe
bieżące monitorowanie postępu prac
w wymianie kotłów z dofinansowaniem
z budżetu gminy.
5. Zinwentaryzować nieruchomości i lokale gminne, określić w nich możliwości techniczne zastąpienia kopciuchów
innym piecem na ekologiczne paliwo
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oraz opracować harmonogram takiej
wymiany na najbliższe lata.
6. Kontynuować program wymiany pieców na paliwo stałe i zastępowanie ich
kotłami na gaz , łącznie z przerobieniem
instalacji wewnętrznej, ze wsparciem
finansowym z dotacji gminy i powiatu.
7. Kontynuować działania pomocowe dla
mniej zamożnych mieszkańców gminy
poprzez udzielanie zasiłków celowych
na kupno opału o wymaganych parametrach ekologicznych ze stosownym
certyfikatem jakościowym, co uchroni

choć w części naszych obywateli przed
ubóstwem energetycznym.
8. Promować i instruować mieszkańców o możliwościach dofinansowania
do wymiany źródeł ogrzewania oraz
termomodernizacji jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, co zapewni
rządowy program „Czyste powietrze”.
9. Stworzyć system powiadamiania, zgłaszania i podejmowania interwencji oraz
kontroli w przypadkach palenia śmieci
i odpadów na terenie gminy.
10. Wystąpić do wielkopolskich parlamen-

„Weź nie truj! – o smogu i problemie
zanieczyszczenia powietrza”

W

czwartkowe popołudnie 17 stycznia 2019 roku w Sali Miejskiej (budynek dawnej Synagogi) w Buku
odbyły się warsztaty antysmogowe „Weź
nie truj! – o smogu i problemie zanieczyszczenia powietrza”. Warsztaty przeprowadził ekspert NASKu oraz Polskiego Alarmu
Smogowego dr Jan Mizgajski. W trakcie
trwania spotkania doktor przedstawił
nam listę najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie. W rankingu na 50 miast,
36 miejscowości leży w Polsce. Obserwacje
pochodzą z 2016 roku. Podczas spotkania
uczestnicy dowiedzieli się, jakie są źródła
emisji pyłów PM10 oraz PM 2,5. Są to mianowicie piece na paliwo stałe (niska emisja): urządzenia bezklasowe, słabej jakości
opał (np. niesezonowane drewno, niskoenergetyczny węgiel), samochody (emisja
liniowa): rury wydechowe, ścierane opony,
klocki i tarcze hamulcowe, pył wzniecony,
a także przemysł (emisja punktowa). Benzoalfapiren, to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – toksyczne,
kancerogenne, mutagenne. Powstają one
przy spalaniu paliwa w zbyt niskiej temperaturze: rury wydechowe, papierosy, piece,
kotły, kominki, a także ogniska. W Europie
Polska jest jednym z przodujących krajów
KOSYNIER BUKOWSKI l

pod wpływem wysokości stężenia benzo(a)
pirenu. Norma średniorocznego stężenia
rakotwórczego benzo(a)pirenu wynosi 1ng/
m3. W niektórych miastach w Polsce stężenie to było przekroczone nawet 28-krotnie!
Smog jest bardzo poważnym zagrożeniem.
Jest to cichy zabójca, który niszczy nas „potajemnie”. Smog niekorzystnie wpływa na
nasz organizm. Problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju. Stany
depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu,
Alzheimer, problemy z oddychaniem, kaszel.
Zawał serca, nadciśnienie tętnicze, astma,
rak płuc, bezpłodność, obumarcie płodu,
przedwczesny poród, to tylko niektóre ze
skutków, jakie niesie za sobą smog. Mieszkańcy polskich miast oddychając przyjmują
rocznie ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą
wypaleniu tysięcy papierosów. W wyniku
wypadków drogowych ginie rocznie ok. 3300
osób. Z powodu złej jakości powietrza umiera 43000 osób. Coraz częściej w szkołach
montuje się specjalne tablice z systemem
edukacyjnej sieci antysmogowej, które pokazują poziom zanieczyszczenia wewnątrz
i na zewnątrz. Więcej można zobaczyć na
stronie www.esa.nask.pl. Podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń najlepiej nie
wychodzić na spacer, dzieci nie wychodzą

tarzystów z apelem o dopracowanie
przepisów i odpowiednie uszczelnienie
systemu kontroli punktów sprzedaży
opału, w celu przeciwdziałaniu sytuacjom dopuszczającym sprzedaż produktów węglowych nie spełniających
norm ekologicznych.
Za w/w komisje
– opracował prowadzący obrady:
Tomasz Plewa – przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty
Rady MiG Buk.

na zewnątrz przedszkola, warto założyć
maskę przeciwpyłową jeśli musimy wyjść,
korzystaj z odpylacza powietrza, w celu nawilżenia gardła popijaj często wodę. Węgiel
jest podstawowym źródłem ciepła w Polsce
dla ok. 35% mieszkań, z czego większość jest
położona na wsi (65%). Jak zadbać o to by
powietrze, którym oddychamy było dla nas
korzystniejsze i nie szkodziło nam aż tak
bardzo? Warto korzystać z niskoemisyjnych
pieców (V klasa, ekoprojekt) i paliw. Jeśli
używasz węgla, wybieraj tylko ten wysokiej jakości. Pellet lub drewno suche (wilg.
<20%) i liściaste (ma mniej żywicy). Unikaj palenia w kominku i spalania odpadów
zielonych (ogniska). Zadbaj o energetyczną
efektywność domu, pamiętaj o ociepleniu
i szczelnych oknach. Uchwała antysmogowa
i zakaz spalania paliw stałych obowiązują
w wielu województwach w Polsce. W województwie wielkopolskim obowiązuje ona od
1 maja 2018 roku. Wiąże się ona z różnymi
okresami, do których mieszkańcy muszą się
zastosować. Obecnie jest okres przejściowy
dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel
i drewno. Do końca 2023 roku należy wymienić piece pozaklasowe, a do końca 2027
roku należy wymienić piece 3 i 4 klasy. Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych
kominków nakazują do końca 2025 roku,
aby kominki spełniały normę ecodesing/
ekoprojekt lub osiągnęły sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Od 2026
roku kominki, które nie spełniają wymagań,
muszą zostać wymienione lub wyposażone
w urządzenie redukujące emisję pyłu do
poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. W dniu z przekroczoną normą dobową
PM10 (50ug/m3) oraz prognozą przekroczeń
na dzień kolejny (tyczy się miasta Poznania)
(wg www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera) obowiązuje zakaz używania kominków
w gospodarstwach wyposażonych również
w niskoemisyjne źródło ciepła.
Czytając te informacje wniosek nasuwa
się jeden. Aby sprawić, by żyło nam się lepiej
w naszym mieście, trzeba zacząć od siebie.
Aleksandra Siekierska

7

Paląc czyściej
oszczędzisz czas,
pieniądze i nerwy

W

sobotę 26 stycznia 2019 roku na
parkingu przy hali OSiR w Buku
odbył się pokaz metody górnego
spalania tzw. „palenia od góry”. Pokaz przeprowadzili specjaliści z Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Wielkopolskim. Potocznie uważa się, że dymią tylko śmieci lub „złej jakości” węgiel. Każdy węgiel zawiera min.30%
palnych gazów (a drewno aż 70%), a więc
nawet najlepszej jakości węgiel czy drewno
także dymi. Powszechnie znany dym, to nic
innego jak dym palny, który się nie spala
i krąży w powietrzu, ponieważ powszechna
technika palenia „od dołu” nie pozwala dymu
dopalić. Z dymem tracimy minimum 30%
paliwa. Lepiej podpalić paliwo „od góry” i dostać w zamian 1/3 ciepła „gratis”. Wówczas
spala się dym. Tak działają nowoczesne kotły, ale i większość starych. Dym i smród, to
skutek ładowania dużych ilości węgla lub
drewna na żar. Przecież tak palą „WSZYSCY”
i „OD ZAWSZE”. Im mniej dymisz, tym taniej
ogrzewasz! Paląc czyściej oszczędzisz czas.

Rozpalasz raz i nie ma cię w kotłowni od
kilku do kilkunastu godzin. Oszczędzasz
pieniądze. Zużywasz do około 30% mniej
opału. Zaoszczędzisz również nerwy, ponieważ zniknie smoła i będzie dużo mniej
sadzy. Tanie ogrzewanie nie musi śmierdzieć!
Na zdjęciu widać piece, w których jest zastosowana metoda palenia „od góry” i „od
dołu”. Zapraszamy na stronę Miasta i Gminy
Buk www.buk.gmina.pl, bip oraz fanpage
„Miasto i Gmina Buk” na facebooku, gdzie
pokazane są filmy i zdjęcia objaśniające, jak
zdrowo palić w piecu.
Aleksandra Siekierska

Informacja dla mieszkańców o zakazie spalania odpadów
oraz o Uchwale Sejmiku Wojew. Wielkopolskiego

Z

godnie z uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia
18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw,
od dnia 01 maja 2018 r. zakazuje się spalania
następujących paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla, nie spełniających któregokolwiek
z poniższych parametrów jakościowych: (wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, zawartość
popiołu nie więcej niż 10%, zawartość siarki nie
więcej niż 0,8 %, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%). Obowiązuje Nas również zakaz spalania w piecach
domowych różnego rodzaju odpadów, w tym
odpadów z tworzyw sztucznych, plastikowych,
gumowych, jak również zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopodobnych
itp. Spalanie odpadów w piecu domowym o niewysokim kominie pozbawionym odpowiednich
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filtrów powoduje, że do ludzkich płuc trafiają dziesiątki bardzo szkodliwych, drażniących,
a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych. W związku z powyższym powstający dym ze spalanych odpadów
jest nie tylko smrodliwy, ale i szkodliwy dla zdrowia dorosłych i dzieci, zarówno samych mieszkańców nieruchomości jak również osób trzecich. W Polsce obowiązuje ustawowy ZAKAZ
spalania odpadów w urządzeniach do tego nie
dostosowanych, a przecież piec domowy to nie
specjalna spalarnia odpadów ani współspalarnia. Z ustawy o odpadach jasno wynika, że spalanie odpadów możliwe jest tylko w spalarniach
odpadów lub we współspalarniach odpadów.
Spalanie odpadów w piecu jest wykroczeniem
lub przestępstwem, za które obowiązują kary
grzywny lub kary aresztu. W myśl art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami) cyt. „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny”. Natomiast, jeżeli
ktoś wbrew przepisom unieszkodliwia odpady
w takich warunkach lub w taki sposób, że może
to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza,

sprawca odpowiada za przestępstwa określone
w art.183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1600 ze zmianami). Karą wówczas jest kara pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mając również na uwadze Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93) wynika, że
osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi na
potrzeby własne, do wykorzystania jako paliwo,
wyłącznie odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone. Rozporządzenie to nie zezwala
jednak na takie wykorzystanie odpadów forniru, płyt wiórowych oraz trocin, wiórów ścinków
pochodzących z obróbki płyt wiórowych, których spalanie w nieprzystosowanych do tego instalacjach powoduje znaczną emisję substancji
szkodliwych. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie
spalania odpadów w kotłowniach domowych,
można zgłaszać w Referacie Inwestycji i Planowani tut. Urzędu Miasta i Gminy (ul. Ratuszowa
1, 64-320 Buk, pok. Nr 21). Zgłoszenia można
dokonać: pisemnie, telefonicznie pod nr telefonu: 618884442 lub e-mailem na adres: srodowisko@buk.gmina.pl.
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Rybomaniacy
z Buku

W

dniach 1-3 lutego na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła
się jedna z największych w Europie impreza dla pasjonatów wędkowania.
W stolicy Wielkopolski, w jednym miejscu
spotkali się czołowi producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz ich klienci. Odwiedzający mieli jedyną w swoim rodzaju okazję do
zapoznania się z tysiącami wędzisk, kołowrotków, łodzi oraz tonami zanęt i przynęt wędkarskich. Hale targowe wypełniła
ogromna masa drobnych akcesoriów oraz
nieoczywistych wędkarskich gadżetów. Dla
wielu wędkarzy był to istny raj! To na takich
imprezach kreuje się trendy i kierunki rozwoju wędkarstwa na najbliższe lata. Targi
od lat pozostają miejscem spotkań ludzi
z branży i niezastąpionym forum wymiany
doświadczeń. Tym, co wyróżnia „Rybomanię” spośród innych imprez targowych, to
wręcz namacalna pasja jej uczestników. Dla
większości przybyłych wędkarstwo już daw-
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no przestało być jedynie niegroźnym hobby,
a stało się życiową pasją scalającą wszystkie
pokolenia. Dzielą ją ludzie różnych profesji,
o różnym statusie społecznym i miejscach
zamieszkania. Nad wodą, jak i na targach
wędkarskich, wszyscy oni stają się jedną
wielką rodziną. Wśród nich odnaleźć możemy także bukowian. To na ich zaproszenie
w pierwszym dniu targów stoiska odwiedzili przedstawiciele Miasta i Gminy Buk.
Burmistrz Paweł Adam, Przewodniczący
Rady Piotr Goroński oraz Hubert Wejman.
Podczas zwiedzania targów panowie mieli
okazję spotkać wielu pozytywnych ludzi
z całej Polski, którzy wspierają i promują
Młodzieżową Szkółkę Wędkarską w Buku.
Dzięki uprzejmości dyrektora Targów Bartosza Dembińskiego, dzieci z Buku kolejny
raz otrzymały bezpłatne wejściówki. Młodzi
adepci wędkarstwa spotkali się z dobrze im
znanym Sebastianem Staśkiewiczem z Fundacji Ratuj Ryby, aby zrobić sobie zdjęcie
z ogromnymi pluszowymi rybkami. Nie obyło się bez przybicia piątki z niewątpliwym
autorytetem Olinem Gutowskim z portalu
1000 wędek oraz Radosławem Witólskim
z firmy Westin. To nie był koniec atrakcji

dla najmłodszych z bukowskiej szkółki. Na
stoisku fundacji Ratuj Ryby przeprowadzono
zbiórkę sprzętu wędkarskiego dla młodych
wędkarzy z Buku. Ku ogromnemu zdziwieniu
sprzętu było co nie miara! Dzieci ze szkółki
zostaną obdarowane między innymi wędkami, kołowrotkami, spławikami i innym
drobnym osprzętem wędkarskim. W imieniu
Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej Buk za
wszystkie wyróżnienia oraz nagrody serdecznie dziękujemy. Cieszy nas bardzo fakt,
że wśród tylu szkółek wędkarskich w Polsce
nasza z Buku jest tak dobrze znana i podawana jako przykład.
Remigiusz Maciejewski
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WYWIAD
Z KOMENDANTEM

A

spirant Sztabowy Hubert Spychała
od 2016 roku sprawuje funkcje komendanta policji w Buku. W rozmowie
przybliży nam pracę funkcjonariuszy, a także opowie, jak funkcjonuje komenda i jak
wygląda bezpieczeństwo w naszej Gminie.
Z jakimi zagrożeniami wiąże się zawód
policjanta?
Najbardziej podstawowym zagrożeniem funkcjonariusza, to zagrożenie życia
i zdrowia. Nawet na jakieś błahej interwencji
może się skończyć tak, że policjant zostanie
zaatakowany.

Jakie są warunki pracy w Policji? Ile trwa
szkoła policyjna i jak wygląda selekcja?
Ile zarabia wyszkolony Policjant?
Warunki polepszają się. Porównując,
kiedy ja się przyjmowałem do policji jakieś
20 lat temu, to jest lepiej. Szkoła policyjna
trwa 6 miesięcy, a na końcu trzeba pozdawać
najróżniejsze testy, łącznie z psychologicznymi i testami sprawnościowymi. Trzeba
mieć nieposzlakowaną opinię, nie można
być karanym za przestępstwa i wykroczenia.
Na kursie podstawowym policjant zarabia
około 1800 złotych netto. Po rozpoczęciu
pracy jako podstawowy funkcjonariusz to
zarobki są większe około 2400 złotych netto.

Jak często policjanci przechodzą testy
sprawności fizycznej?
Testy sprawnościowe każdy policjant
zdaje co roku. Jest to miedzy innymi bieg na
1000 metrów, rzut piłkami lekarskimi, bieg
wahadłowy, robienie brzuszków. To wszystko trzeba wykonać w odpowiednim czasie.
Jaki zakres obowiązków mają bukowscy
Policjanci i jak wygląda ich służba?
Zakres jest bardzo duży. Służba jest podzielona na służbę prewencyjną i kryminalną. Policjanci ze służby dochodzeniowo
śledczej są odpowiedzialni za prowadzenie
dochodzeń, jakie zostały im przydzielone.
Dochodzenia są zgłaszane przez mieszkańców lub przez prokuraturę. Policjanci pracują na trzy zmiany, lecz wiadomo, jeśli jest
potrzeba służby, to taki grafik ulega zmianie,
więc godziny pracy do końca nie są ściśle
określone.

Ile jest w Buku wolnych wakatów na
chwile obecną? Czy każdy z mieszkańców
Buku ma dzielnicowego, który odpowiada
za dany obszar?
Etatów mam 16. Na chwilę obecną jest
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nas 12. W służbie śledczej mamy 1 wakat
wolny, w służbie prewencyjnej mamy 3
wakaty wolne. Na całą gminę jest trzech
dzielnicowych. Dwóch dzielnicowych ma
miasto podzielone po połowie, i jeden ma
wszystkie wioski dookoła Buku. Informacje
o dzielnicach były rozwieszone na plakatach
w sklepach, w urzędzie miasta i w policji.
Były na nich wyszczególnione ulice, który dzielnicowy jaki ma rejon, adres email
i telefon. Jest również dostępna aplikacja:
,,moja komenda”- tam również uzyskamy
informacje na temat dzielnicowego. To program wprowadzony przez rząd – Dzielnicowy bliżej nas.
Z czego wynikają te wolne wakaty, zbyt
mało osób jest chętnych do pracy w zawodzie policjanta? Czy mają na to wpływ
kwestie finansowe ?
Myślę, że to kwestia finansowa. Mam
takie odczucia, że zawód policjanta jest
już mało atrakcyjnym zawodem. Może się
również to wiązać z charakterem pracy policjanta, pracujemy 7 dni w tygodniu. Mamy
służbę od poniedziałku do niedzieli, w święta
i nie święta. Policjant nie ma dodatkowych
pieniędzy, jeśli pracuje w sobotę, niedzielę
czy święta, ma stałą pensję. Coraz częściej
się zdarza, że policjanci po kilku latach pracy
się zwalniają.

Jak zachęcić młode osoby do pracy w policji ?
To ciężka służba drugiemu człowiekowi,
dająca niesamowitą satysfakcję. Służymy dla
ludzi, jesteśmy ich pomocą w najgorszych
sytuacjach, dbamy o porządek, to wyjątkowa praca, stabilne warunki zatrudnienia,
różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń.
Policjanta najważniejszym założeniem to
chronić i służyć innym. Rekrutacja do policji
twa przez cały rok.

Jakim sprzętem dysponuje bukowska
policja?
Mamy telefon służbowy, trzy radiowozy,
również często przyjeżdżają funkcjonariusze
z Poznania nieoznakowanymi radiowozami,
o najróżniejszych godzinach. Służby prewencyjne, dwa razy w miesiącu zawsze są
i nas wspomagają.

W wiadomościach codziennie słyszy się
o wielu wypadkach drogowych i nieostrożnych kierowcach. A jak ocenia Pan
poziom bezpieczeństwa na drogach naszego miasta?
Uważam, że na drogach miasta jest
w miarę bezpiecznie. Nie dochodzi do dużej ilości wypadków śmiertelnych, wiadomo, że na drogach najbardziej zagrożeni
są piesi i rowerzyści. Sam zauważyłem, że
piesi i rowerzyści o zmierzchu poruszają
się z elementami odblaskowymi, to jest bardzo ważne, bo taka osoba jest widoczna na
drodze.
Skoro na drogach miasta jest bezpiecznie, to czy dużo nietrzeźwych kierowców
zostało zatrzymanych w tym roku?
Jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców,
to w tym roku został zatrzymany jeden.

Czy przestępczość w gminie jest duża?
Jakie są najczęstsze wykroczenia / przestępstwa?
Porównując do poprzedniej jednostki,
gdzie pracowałem, można powiedzieć, że
w Buku jest ułamek przestępczości. W 2018
roku wszystkich dochodzeń, jakie prowadziliśmy zostało zarejestrowanych 133. Najwięcej jest oszustw internetowych, ludzie nie
do końca sprawdzają ogłoszenia. Potrafią
wpłacić po 20 000 złotych, na przykład na
samochód, a w ogłoszeniu jest tylko telefon,
nawet nie ma tam imion i nazwisk, a wpłacal LUTY 2019

ją na konta pieniądze. Niestety, jest bardzo
dużo takich oszustw.

Coraz częściej słyszy się o wykroczeniach
nastolatków. Czy często są zgłoszenia
o rozbojach młodzieży w Buku?
W poprzednim roku odnotowaliśmy 14
zdarzeń z udziałem nieletnich. Co robią teraz
najczęściej młode osoby? W telefonie i tablecie mają dostęp do wszystkiego, filmów,
gier w których jest przemoc i się zabijają, to
wszystko wpływa na ich rozwój.
Jak mamy się zachować, gdy jesteśmy
świadkami przemocy na ulicy/w parku,
reagować czy przejść obok?
Najlepiej to stanąć gdzieś na poboczu,
tak aby widzieć całe zdarzenie i zadzwonić
na policję. Wskazać dokładne miejsce, co się
dzieje, ile osób i obserwować, niż samemu
podejmować interwencję, bo to nigdy nie
wiadomo, co się wydarzy. Czasem może mieć
ta osoba nóż, czy inne ostre narzędzie. Teraz są takie telefony komórkowe, że można
zdarzenie nagrać.

Skoro przestępczość w gminie jest niewielka, to Bukowianie mogą czuć się
bezpiecznie?
Myślę, że tak. Nie ma jakiegoś dużego zagrożenia przestępczością na terenie
Buku. Najbardziej uciążliwe były włamania

do domów. Przez cały 2018 rok było osiem
włamań. Monitoring domowy jest bardzo
przydatny, ale to wszystko zależy jaka jest
jakość nagrania, czy włamywacze mieli założone kominiarki. W dzisiejszych czasach
rzadko zostawiają ślad linii papilarnych,
w 90% przypadków zawsze są przygotowani
i przeważnie są to jacyś recydywiści, którzy
nie pierwszy raz dokonują włamania. Jest
dużo filmów kryminalnych, które często nie
mają nic wspólnego z rzeczywistością. Sam
miałem przypadek w Tarnowie Podgórnym,
gdzie pojechałem na włamanie i starsza pani
nie chciała nas wpuścić, bo czekała na W11.
Bardzo cieszy informacja, że mieszkańcy
mogą czuć się bezpiecznie. Duża zasługa
w tym właśnie policji. Jaką ma Pan receptę
na utrzymanie porządku w mieście?
Recepta na utrzymania porządku w mieście to współpraca z mieszkańcami. Nie jest
tak, że z każdym zdarzeniem musi przyjść
osoba na komisariat, składać zeznania
i zawiadamiać o jakimś przestępstwie, czy
wykroczeniu. Może zgłosić informacyjnie,
żebyśmy wiedzieli, że coś się dzieje. Bo jeśli
ludzie widzą i wiedzą, że coś się dzieje, a nie
zgłaszają tego na policję, to my nie wiemy.
Skąd mamy wiedzieć, że coś się dzieje, jak
nikt nic nie zgłosił. A odkąd ja przyszedłem
tutaj usłyszałem, że ludzie nie chcą przychodzić, bo są ujawniane dane – oczywiście, że

nie. Nikt nie chce źle, przecież mamy starać
się by w mieście panował spokój.

Jakie rady/ przestrogi na zakończenie ma
Pan dla Bukowian jako nasz Komendant ?
Jedyną przestrogą, którą kieruje do starszych osób, to żeby nie dać się oszukać na tak
zwanego księdza, urzędnika czy wnuczka.
Nie ma na pewno czegoś takiego, że ktoś zadzwoni i potrzebuję kilku tysięcy złotych, bo
na komisariacie jest zamknięty wnuk i trzeba
go wykupić. Nie ma czegoś takiego. Również
trzeba uważać na adresy mailowe, teraz są
takie sposoby przestępstw, że w mailu podmieniają dwie literki i człowiek w pogoni nie
jest w stanie tego zauważyć i może przelać
pieniądze na podmienione konto.

Dziękuję bardzo za poświęcony czas
i wszystkie wyczerpujące odpowiedzi.
Dowiedzieliśmy jak wygląda praca na
komendzie w naszej gminie, ale co najważniejsze, że Buk jest miastem z niewielką
przestępczością i możemy czuć się bezpiecznie. Pamiętajmy o zgłaszaniu wykroczeń
i przestępstw o których wiemy lub których
jesteśmy świadkami, aby pomóc w pracy
policjantom i wspólnie czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców.
Dominika Ziemek

Przysięga Wojsk
Obrony Terytorialnej

W

sobotę 26.01.2019 na pl. Wolności w Poznaniu żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę.
Wśród 240 terytorialsów był Michał Misiorny z Buku. Uroczystość odbyła się w 100 rocznicę złożenia przysięgi wojskowej
przez żołnierzy Armii Wielkopolskiej.
Paweł Ratajczak
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Spotkanie podsumowujące
wolontariuszy Sztabu WOŚP Buk 2019

W

czwartek 31.01.2019 roku w Sali
Miejskiej (budynek dawnej Synagogi) w Buku odbyło się spotkanie
podumowujące wolontariuszy Sztabu WOŚP
Buk 2019. Organizatorem wydarzenia był
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam
oraz Komendant ZHP Buk phm. Dariusz Sokołowski. Bukowscy Radni reprezentowani
byli przez Przewodniczącego Rady Miasta
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i Gminy Buk Pana Piotra Gorońskiego. W 27.
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab Buk wzięło udział ponad stu
wolontariuszy. Najmłodszy miał 2 lata,
a najstarszy ponad 70 lat. Na zakup specjalistycznych sprzętów dla dzieci zebrali
78 067,97 zł. Praca wolontariuszy została
doceniona. Każdy z nich otrzymał piękne
podziękowanie za zaangażowanie w 27.

Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Buku. Phm. Dariusz Sokołowski jest
Szefem Sztabu WOŚP w Buku już od 25 lat.
Został za to obdarowany ciepłymi słowami
od władz miasta i przyjaciół z harcerstwa.
Na tę okoliczność sam Jurek Owsiak - prezes
Fundacji WOŚP wystosował życzenia dla
Pana Dariusza. Nie obyło się bez radości
i wzruszeń. Burmistrz Miasta i Gminy Buk
otrzymał czerwoną koszulkę wolontariusza.
Obiecał także, że w przyszłym roku założy
ją i będzie razem z innymi kwestować na
szczytny cel Fundacji.
Aleksandra Siekierska
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Bukowianie
przeciwko przemocy

D
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nia 18 stycznia 2019 roku o godzinie
19:00 bukowski Rynek przyciągnął
bardzo wielu mieszkańców. Tego wieczora bukowianie zgromadzili się, by wspólnie pobyć ze sobą w obliczu niewyobrażalnej
tragedii, którą był tragiczny zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy 13 stycznia 2019 r. Odmówienie
kontynuowania funkcji głównego prezesa
WOŚP przez Jerzego Owsiaka przechyliło
szalę smutku. Mieszkańcy Buku nie mogli
przejść obojętnie wobec zaistniałych wydarzeń. Od dnia śmierci Pawła Adamowicza
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk wyłożona
była księga kondolencyjna, do której mogli
się wpisać wszyscy, którzy czuli taką potrzebę. Księga wyłożona była także na bukowskim Rynku podczas wieczornego spotkania
„Bukowianie przeciwko przemocy”. Wydarzenie to, choć trudno w tym momencie cokolwiek mówić, rozpoczął burmistrz Miasta
i Gminy Buk Paweł Adam, który zachęcił
wszystkich, by wpisywać się do księgi, która
zostanie przekazana do gdańskiego Ratusza.
Po burmistrzu głos zabrał phm. Dariusz Sokołowski – Komendant ZHP oddział w Buku.
Podharcmistrz poprosił zgromadzonych, by
podpisali się pod listem wsparcia dla Jerzego
Owsiaka. Bukowianie zapalili zimne ognie
i minutą ciszy uczcili pamięć prezydenta
Gdańska. Mieszkańcy, którzy przynieśli znicze ułożyli wielkie serce, aby solidaryzować
się z nim. Wszyscy w smutku i melancholii
rozeszli się do domów.
Aleksandra Siekierska
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XIX Powiatowe
Kolędowanie

U

bogie byłyby święta Bożego Narodzenia bez radosnych pieśni, sławiących
cud Boskiej miłości i faktu narodzin
Boga wśród ludzi. Czy można sobie wyobrazić polski dom bez wigilijnej wieczerzy, łamania się opłatkiem i śpiewania lub
słuchania kolęd? Wtedy wszyscy są dla siebie życzliwi, jednoczą się, wybaczają sobie
wzajemne przewinienia – po prostu chcą
żyć w zgodzie i pokoju. Polskie kolędy są
pieśniami niestarzejącymi się, żywymi, są
skarbem polskiej kultury. Zachwycamy się
ich urokiem, cieszy nas ich wielkie bogactwo
ilościowe i tematyczne. Melodie kolęd są
różnorodne – wesołe, uroczyste, liryczne,
a ich piękno i niepowtarzalny charakter są
doceniane na całym świecie.
W Bukowskim Sanktuarium Matki Bożej
Literackiej dnia 2.02.2019 r. odbyło się XIX
Powiatowe Kolędowanie pod honorowym
patronatem ks. Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
Zostaliśmy zaproszeni na nie przez starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła

Adama. Gospodarzem Kolędowania był ks.
Proboszcz Andrzej Szczepaniak. Kolędował również z nami Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński.
W świątyni w bardzo ciekawej aranżacji
zabrzmiały kolędy tradycyjne, jak i te mniej
znane, lecz nie mniej piękne. W niezwykłej
scenerii swoje umiejętności zaprezentowały trzy chóry: Amici Canti z Buku, Chór
św. Damiana z Molokai z Owińsk, Chór Soli
Deo z Suchego Lasu, oraz raper Mezo, który
wystąpił z żoną.
Zespół Kameralny Amici Canti pod dyrygenturą Leszka Górki to lokalny zespół, który każdy bukowianin dobrze zna. Kolejny raz
zachwycili publiczność profesjonalizmem,

anielskimi głosami, a także innowatorskim
wykonaniem między innymi takich kolęd,
jak: „Gdy się Chrystus rodzi” - w opracowaniu
Feliksa Nowowiejskiego, „Magnum nomen
Domini” - Bartłomieja Pękiel, „Mario czy już
wiesz” - opr. Leszka Górki. Można też było
usłyszeć hiszpańską kolędę, zaśpiewaną
w bardzo żywym tempie, Feliz navidad „opr. Leszka Górki.
Po nich zaprezentował się chór Soli
Deo z Suchego Lasu, którego dyrygentem
jest Lucyna Dudkiewicz. Zaprezentował
on między innymi takie utwory jak: „Raduj
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się Świecie”, „Nad Betlejem w ciemną noc”
oraz piękną, tradycyjną kolędę „Przybieżeli
do Betlejem”.
Jako ostatni z chórów na scenie pojawił
się chór św. Damiana z Molokai z Owińsk,
pod dyrygenturą Mai Koniecznej, który
w swoim repertuarze zaprezentował znane polskie kolędy takie jak: „Bóg się rodzi”,
„Gdy śliczna Panna”, oraz angielską piosenkę
„Kim jest to Dziecię?”.
Co roku zwieńczeniem występów chóralnych jest występ solisty. Na scenę został
zaproszony raper Jacek MEZO Mejer, który
wystąpił z żoną Weroniką. Mogliśmy usłyszeć jego przeboje takie jak: ,,Wdzięczny”
i „Sacrum” a na koniec zaśpiewali piosenkę
Marka Grechuty: ,,Nie dokazuj”.

Zadaliśmy Jackowi Mezo
Mejerowi kilka pytań:
Skąd taki pomysł, żeby zaśpiewać
w kościele, to przecież dość nietypowe
miejsce dla rapera?
Po pierwsze trochę się postrzałem, pozmieniało mi się trochę myślenie. Po drugie
dostałem zaproszenie od osoby, która jest
dla mnie ważna i do której mam słabość.
Po trzecie występuję w Buku, bo jest to
miejscowość bliska mojemu sercu. Wiąże
się to trochę ze smutną historią, bo miałem tutaj jednego z najlepszych kolegów
ze studiów, który od nas odszedł – Wojtka
Wietrzyńskiego. Półtora roku temu byłem
w tym kościele na mszy pogrzebowej. Dla
mnie powrót do tego kościoła jest jak oddanie jemu hołdu, jest to dla mnie ważne
i osobiste przeżycie.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Jaki repertuar wybrał Pan na to wydarzenie?
Wybrałem kilka piosenek najbardziej
uduchowionych, prospołecznych, spokojnych, dlatego myślę, że można je wykonać
w kościele. Uważam, że to będzie coś ciekawego i też na pewno odmiennego, cieszę się,
że występuję tutaj w towarzystwie chórów.
Mamy dzisiaj ostatni dzień okresu
świątecznego i tak pięknie kończymy go
wspólnym kolędowaniem. Jak Pan spędza
święta i cały ten bożonarodzeniowy czas?
Zazwyczaj spędzamy święta w domu,
to czas spokoju i czas odpoczynku, czas
refleksji.
Czego Pan życzy mieszkańcom Buku?
Życzę wszystkim mieszkańcom Buku
wszystkiego dobrego w nowym roku. I tak
sobie myślę, że czasami zastanawiamy
się czy Bóg istnieje... I sądzę, że dzisiejsza
impreza pokazuje, że Bóg istnieje! Ten Buk
przez K, i ten Bóg przez G!
Po występach, burmistrz miasta Paweł
Adam wraz z wicestarostą poznańskim
Tomaszem Łubińskim wręczali upominki,
kierując słowa podziękowania do wszystkich
uczestników i organizatorów. Podziękowali
również konferansjerowi, Andrzejowi Ogórkiewiczowi, który od lat prowadzi Powiatowe Kolędowanie.
Burmistrz Paweł Adam podsumował
XIX Powiatowe Kolędowanie słowami: „Te
wszystkie głosy były anielskie, ta świątynia się cała raduje, bardzo dziękuje
wszystkim za udział i jak najbardziej
zapraszam na przyszły rok, na jubileuszowe kolędowanie!”
Po wspólnie odśpiewanej „Kolędzie dla
nieobecnych” Zbigniewa Preisnera, Beaty
Rybotyckiej, wszyscy uczestnicy kolędowania udali się na poczęstunek do synagogi.
Parafia to wielka rodzina. Spotkania
kolędowe uświadamiają, że rodzina jest
kościołem domowym. Okres świąt to czas
nie tylko rodzinnych spotkań, ale także czas
wspólnego kolędowania. Ten wyjątkowy
koncert, ujęty w pogodnym duchu i radosnej
atmosferze, bardzo spodobał się słuchaczom.
Dominika Ziemek
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Spotkane
opłatkowe KŻR

W

dniu 11.01.2019 r. odbyły się pierwsze w nowym roku zajęcia Klubu
Żołnierzy Rezerwy. Rozpoczęły
się spotkaniem opłatkowym i strzelaniem
z broni pneumatycznej o Puchar Opłatkowy.

Opłatek
wavinowskiej
„Jesieni”

Na wstępie prezes klubu Piotr Andrzejewski powitał Burmistrza Miasta i Gminy Buk
pana Pawła Adama, Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Buk pana Piotra Gorońskiego
oraz wszystkich członków klubu i w kilku
słowach omówił naszą działalność. Złożył
życzenia noworoczne gościom, kolegom i ich
rodzinom. Głos zabrał również Burmistrz,
a następnie Przewodniczący Rady. W następnej kolejności zaśpiewaliśmy kolędę,

po czym łamiąc się opłatkiem składaliśmy
sobie życzenia. Na bardzo wysokim poziomie odbyło się strzelanie. Trójka zwycięzców
zdobyła tę samą ilość 27 pkt. Ilość dziesiątek
wyłoniła poszczególne miejsca. I tak Puchar
Opłatkowy zdobył Marcin Śmierzchalski,
II miejsce zdobył Paweł Andrzejewski i III
Jerzy Woźniak.
H.R.

makowe, pierniki i lampka czerwonego wina,
a życzeń nie było końca.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła, które otula rodzinną

atmosferę.
Niech każdy bukowski dom będzie stajenką dla nowonarodzonego dzieciątka.
Maria Mądra

W

dniu 15 grudnia 2018 r w Restauracji Parkowa Emeryci i Renciści
„JESIEŃ” stowarzyszeni przy Wavin
Polska S.A. wraz z osobami towarzyszącymi
zasiedli do wigilijnej kolacji.
Przy pięknym wystroju sali oraz miłej
atmosferze wszystkich przybyłych powitała przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Mądra. Przewodnicząca powiedziała, że
jesteśmy w okresie oczekiwania na Boże
Narodzenie, ale dzisiaj wszyscy wczuwamy
się w ten magiczny wieczór, który liczy się
od zmroku.
Po odczytaniu ewangelii przypadającej
na wigilię przez Panią Marię Przewoźną
i krótkiej modlitwie wszyscy podzielili się
opłatkiem .
Po uroczystej kolacji śpiewaliśmy piękne
polskie kolędy. Potem była kawa, słodkości
16
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w krótkim przedstawieniu bożonarodzeniowym pt. „Stara Bomba”, który odebrany
został przez publiczność gromkimi brawami.
Biesiadowanie zostało zakończone piosenką „Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina”
i ten akcent pozostanie na długo w pamięci
wszystkich uczestników.
Alicja Króliczak

Kolędowanie w Pniewach

O

kres Bożego Narodzenia to wspaniały
czas, w którym spotykamy się z najbliższymi osobami w kręgu rodziny
i przyjaciół. Taka rodzinna atmosfera panowała podczas spotkania „Kolędowe Nuty”

I Igrzyska
Sportowe Seniorów
w Zbąszyniu

w Pniewach 17 stycznia 2019 roku. Brało
w nim udział 8 zespołów. Każdy zespół zaprezentował pastorałki i kolędy, te znane
i mniej znane. Seniorzy „Pogodnej Jesieni”
w pięknych strojach zaprezentowali się

„Sport, to najpiękniejsza choroba
i najzdrowsze uzależnienie”

5

lutego 2019 r. o godzinie 10:00 rozpoczęto oficjalnie I Igrzyska Sportowe. Dziewięć drużyn rywalizowało
w pierwszej edycji Igrzysk: Promessa z Grodziska, Pogodna Jesień z Buku, Dom Seniora
z Opalenicy, Senior Wigor-Skwierzyna, Senior Wigor Zbąszynek, Senior Wigor – Kargowa, Senior Wigor Swarzędz, Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów – Zbąszyń,
Senior Wigor – Witnica. Nie obyło się bez
przemarszu Seniorów. Na czele każdej grupy
szedł wolontariusz z tabliczką, zaznaczając
tym samym, jaką grupę seniorów reprezentują. Kolorowe korowody grup maszerowały
wokół hali gimnastycznej Zbąszyńskiego Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji. Nasza
grupa miała reprezentacyjne
stroje oraz przygotowane na
tę okazję hasło. Uczestników,
w imieniu organizatorów
Domu Seniora Zbąszyń, przywitał burmistrz Miasta Zbąszynia Tomasz Kurasiński. A po
wspólnej rozgrzewce rozpoczęła się rywalizacja w 6 konkurencjach: wiązanie krawata,
puzzle, spacer kelnera, zamiatanie puszek, Senior na wakacjach, turniej warcabów. Pod
okiem zawodowych sędziów
przeprowadzono rozgrywki
KOSYNIER BUKOWSKI l

– zgodnie z regulaminem. Takiego entuzjazmu, zaangażowania, radości oraz empatii

Seniorów mógłby pozazdrościć niejeden
młody człowiek. Gorącą atmosferę zapewniły nie tylko zawody sportowe,
ale również wspaniali kibice.
Każdy z zawodników otrzymał
pamiątkowy medal, a drużyny puchary. Wszyscy Seniorzy
pełni emocji, radości i dobrych
wspomnień opuszczali halę
w Zbąszyniu. Gratulacje dla
WSZYSTKICH zawodników
i kadry oraz Seniorów Dziennego Domu Senior Wigor
w Zbąszyniu, Zbąszyńskiego
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji i Urzędu Miasta
Zbąszyń – organizatorom tej
imprezy.
Alicja Króliczak
17

program poetycko-muzyczny złożony z wierszy i piosenek o tematyce miłosnej. Następnie nadszedł czas wspólnej zabawy. A, że
Seniorzy „Pogodnej Jesieni” znani są ze wspaniałych pomysłów,
było wiele śmiechu i radości.

„Seniorze nie jesteś sam” – spotkanie edukacyjne

Pogodna Jesień
Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” tętni życiem. Seniorzy
spotykają się tam na zajęciach i warsztatach z aktywności manualnej czy fizycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty
twórcze, kulinarne oraz spotkania edukacyjne i pogadanki z różnych dziedzin. Z dużym zapałem Seniorzy biorą udział w zabawach
i wyjazdach integracyjnych.
Oto relacja:

W dniu 12 lutego 2019 roku przedstawiciel Inspekcji Handlowej w Poznaniu gościł w Domu „Pogodnej Jesieni”. Seniorzy mieli
okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej umów zawieranych na tzw.
„prezentacjach” oraz podzielić się doświadczeniami związanymi
z reklamacjami towarów i usług. W ramach przeprowadzonego
szkolenia zapoznano uczestników z ulotką dedykowaną Seniorom
„Seniorze nie jesteś sam”. Poruszona na spotkaniu tematyka zainteresowała zgromadzonych na spotkaniu Seniorów.

Dzień pieczenia chleba

Dnia 29 stycznia 27-osobowa grupa Seniorów brała
udział w spotkaniu poświęconym Dniu Chleba. Zwiastunem
tego dnia były kolorowe plakaty informujące o wydarzeniu
oraz ciekawe wiersze o chlebie.
Podczas spotkania Pani Gabriela Gierczyk przy wsparciu koleżanek przygotowała własny
chleb. Używała do tego mąki chlebowej i poznańskiej oraz maślanki.
W czasie gdy Seniorzy oczekiwali na wypiek, przeprowadzona została
pogadanka o historii chleba, ciekawostkach o chlebie, religijnym
aspekcie chleba. Zapach świeżego pieczywa sprawił, że na tą część
wszyscy oczekiwali z niecierpliwością. Chleb ze smalcem lub bez
smakował znakomicie. Dopełnieniem spotkania było wspólne zaśpiewanie piosenki „Mało Nas do pieczenia chleba” i namalowanie
przez p. Dorotę Nowakowską dwóch pięknych obrazów, których
motywem był chleb. Priorytetem naszego spotkania było uświadomienie Seniorom jak ważny jest chleb w naszej tradycji, jak wielką
jest wartością. Chleb należy szanować, kochać, dzielić się z nim
z bliźnimi. Nasz chleb, powszedni łączy ludzkie serca. Dzielony,
łamany, dawany – jest znakiem okazywanej dobroci.

Publikacja o Szewcach
W związku z przygotowywaną publikacją o wsi Szewce bardzo
prosimy mieszkańców posiadających ciekawe materiały historyczne o pilny kontakt z sołtysem panem Czesławem Pakułą.

Turniej piłki nożnej

24 stycznia 2019 roku Seniorzy uczęszczający na gimnastykę wzięli udział w turnieju piłki
nożnej zorganizowanym przez instruktorkę Olę.
W zabawie wzięło udział ośmioro Seniorów. Jak
przystało na turniej były dyplomy za zajęcie
pierwszych trzech miejsc. Pozostali uczestnicy
otrzymali wyróżnienia za wzorową postawę
i znakomitą grę. Seniorom towarzyszyła radość
i zadowolenie. Warto kultywować takie chwile,
które wywołują uśmiech na twarzy. Ruch, to najlepsze lekarstwo
na świecie i najzdrowsze uzależnienie. 

Walentynki – 12 lutego 2019 roku

Jak co roku – przygotowania do tego szczególnego dnia trwały dużo wcześniej – panie ustroiły salę i upiekły walentynkowe
ciasteczka. W romantyczny nastrój wprowadził Seniorów krótki
18
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Bal karnawałowy
w przedszkolu
im. Krasnala
Hałabały

N

a przełomie stycznia i lutego 2019r.
w przedszkolu Krasnala Hałabały odbył się bal karnawałowy pod hasłem
„Fiesta Latino!”. Dzieci w tym dniu z wielką
niecierpliwością czekały na wspólną zabawę.
Przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola
specjalnie na tę okazję przebrali się w stroje
karnawałowe. Wśród chłopców największym powodzeniem cieszyły się kostiumy
policjantów, strażaków i Batmanów. Natomiast wśród dziewczynek dominowały
stroje księżniczek. Kiedy tylko pojawiły się
pierwsze rytmy wesołej muzyki, wszystkie
przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły
zabawę i tańce. Wszyscy bawili się znakomicie, szczególnie podczas konkursów
przygotowanych przez prowadzących. Bal
był niezapomnianym przeżyciem dla naszych przedszkolaków i na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Ewa Giełda

Dzień Babci
i Dziadka
w Przedszkolu
im. Krasnala
Hałabały

„M

oja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie” – te słowa
można było usłyszeć podczas
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
które odbyły się w przedszkolu im. Krasnala
Hałabały w dniach od 5 do 12 lutego 2019 r.
Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków,
to oni sprawiają dzieciństwo swoich wnuków bardziej pełnym, lepszym i szczęśliwym.
Babcia i dziadek mają zawsze dla nich czas,
umieją pocieszyć, są cierpliwi, ale przede
wszystkim bezgranicznie je kochają. Dlatego przedszkolaki bardzo szczerze okazały
swoją miłość i szacunek kochanym Babciom
i Dziadkom prezentując program artystyczny przygotowany z tak wyjątkowej okazji.
Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się łza
w oku podczas przedstawienia. Dzieci wręczyły również swoim bliskim przygotowane
samodzielnie upominki i laurki z pięknymi
życzeniami. W dalszej części uroczystości
KOSYNIER BUKOWSKI l
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niecodzienni goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.

To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne
radości i dumy.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone
w naszej placówce chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i Babć
oraz Dziadków.
Ewa Giełda
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Ferie z OSiR

F

erie zimowe przechodzą do historii,
a wraz z nimi akcja „Ferie z OSiR 2019”.
Codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży były doskonałą możliwością aktywnego
spędzenia czasu wolnego. Była gra w ping
-ponga, siatkówkę czy w piłkę nożną, można
było także zupełnie swobodnie porzucać do
kosza czy pobawić się piłką ręczną. Ponadto
bukowski OSiR podczas przerwy zimowej
zorganizował trzy wyjazdy. Dwukrotnie wybrano się na Lodowisko Misiałek do Tarnowa
Podgórnego oraz odbył się także wyjazd na
kręgle do Niku Bowling Poznań. Wyjazdy
cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Zajęcia sportowe w hali nie mogły odbyć
się bez szeregu mini-turniejów, które zawsze
wzbudzały wiele emocji wśród uczestników, a najlepsi mogli liczyć na pamiątkowe
nagrody.
Jako pierwsi w zawodach mogli sprawdzić się teniśiści stołowi. Do rywalizacji przystąpiło 19 chłopców. Po ponad dwugodzinnej
grze i rozegraniu w sumie 52 spotkań wyłoniono najlepszą ósemkę turnieju.
Klasyfikacja końcowa - turniej tenisa
stołowego:
1. Emil Michaliski
2. Jan Oszmałek
3. Dawid Piaskowski
4. Jakub Ludwiczak
5. Kamil Szczerbowski
6. Tomasz Jaroch
7. Mikołaj Skorupiński
8. Marcin Voss
W kolejnym turnieju swoje umiejętności
mogli zaprezentować siatkarze. Ostatecznie
w zawodach rywalizowały tylko dwa zespoły, ale ich mecz stał na dobrym poziomie
sportowym.
Klasycznie, w ostatnim dniu ferii OSiR
Buk organizował mini turniej piłki nożnej
4x4. Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów.
Po rozegraniu 10 spotkań tabela przedstawiała się następująco:
1. FC Kokos
12 pkt 27-7
2. Sushi Gang
9 pkt 11-6
3. Armaty Jasia
4 pkt 10-14
4. Team Raki
3 pkt 8-13
KOSYNIER BUKOWSKI l

5. FC Gołębie

1 pkt 5-21

W tym roku podczas akcji „Ferie z OSiR
2019” zorganiowano dla dzieci i młodzieży
zajęcia z trenerami z WKS Grunwald Poznań
pod przewodnictwem Rafała Walczaka. Trening był doskonałą odskocznią od codziennych zajęć na hali, dodatkowo zakończony
konkursem z nagrodami. Paweł Krugar
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Ferie w MGOK

T

radycyjnie w ferie zimowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprosił chętne dzieci
na zajęcia. W programie przygotowanych
było wiele atrakcji: zajęcia taneczne, muzyczne,
plastyczne, kreatywne oraz pracownia modelarstwa. Atrakcją były przygotowane gry
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planszowe oraz cieszące się największym powodzeniem stoły piłkarskie. Odwiedziliśmy
bukowską piekarnię, gdzie sam właściciel,
pan Wojciech Szczęsny opowiedział o pracy
piekarza i przedstawiał proces produkcji. Każdy mógł skosztować tamtejszych wypieków.
Byliśmy w bukowskim schronisku, gdzie
pan Paweł pokazał nam przebywające tam
zwierzęta, którym dzieci podarowały suchą

karmę. Odbyły się również zajęcia kulinarne
prowadzone przez pana Rafała Soroczyńskiego, który w ciekawy sposób przedstawił,
jak przygotować zdrowe a zarazem smaczne
przekąski oraz czekoladę na gorąco. Braliśmy
udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Co
w trawie piszczy?” oraz poszliśmy do kina na
film pt. „Rico prawie Bocian.” Zorganizowany
był również wyjazd do Teatru Animacji na
przedstawienie pt. „Opowieści z Niepamięci.”
Po spektaklu mieliśmy możliwość zobaczenia
teatru od kulis oraz zwiedziliśmy Galerię Scenografii i Lalek. Dzieci odwiedziła również pani
Magda z bukowskiej Policji, która przeprowadziła pogadankę o bezpieczeństwie podczas
ferii. W ostatnim dniu odbył się balik, na który
dzieci własnoręcznie przygotowywały maski
karnawałowe.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wakacyjny program był
ciekawy i urozmaicony.
Ewa Szurkowska
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Ferie z Biblioteką w Buku

W

dniach od 21 do 22 stycznia 2019 r.
w godz. od 10.00 do 12.00 odbyły
się ferie z Biblioteką w Buku.
Pierwszy dzień upłynął pod hasłem
„Fabryka kartek”. Tego dnia dzieci przygotowywały laurki dla swoich dziadków.

Powstało wiele pięknych kartek, które na
pewno ucieszyły babcie i dziadków.
Kolejny dzień ferii to „Biblioteczne planszówki dla każdej główki”. Dzieci z przyjemnością grały w różne gry. Dużą popularnością cieszyły się „Scrabble”, „Grzybobranie”,

„Poznajemy Polskę” oraz „Państwa i miasta”.
Dzieciom podobał się taki sposób spędzenia
wolnego czasu. Nie tylko dał im możliwość
zabawy w grupie, ale także miał w sobie element rywalizacji, który dzieci lubią. Całemu
spotkaniu towarzyszyło wiele pozytywnych
emocji.
Dopełnieniem dobrej zabawy była herbata i słodki poczęstunek.

„Kulturka” w Bibliotece i Kinie
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stycznia w kinie „Wielkopolanin” dla tych małych i tych trochę
starszych wystąpił Teatr Kulturka. Spektakl z muzyką na żywo „Bałwanek
Gałganek i przyjaciele” stał się jedną z propozycji, jaką w ramach ferii zimowych przygotowała dla dzieci Biblioteka i Kino Miasta
i Gminy Buk. Występ artystów spotkał się
z dużym zainteresowaniem i sprawił wiele
radości dzieciom, które entuzjastycznie reKOSYNIER BUKOWSKI l

agowały na przygody głównego bohatera.
Artyści wprowadzili najmłodszych w bajkowy świat, przedstawiając historię bałwanka,
który tak bardzo zachwycił się latem, że zapomniał o zimie. Starając się naprawić ten
błąd jednocześnie uczył dzieci, że w każdej
sytuacji można znaleźć wyjście i że w życiu
należy przede wszystkim cieszyć się z tego,
co się ma.
Katarzyna Duda
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Patria Cup 2019

W

dniach 9 i 10 lutego 2019 roku odbywał się coroczny turniej Patria
Cup organizowany przez Miejski
Klub Sportowy Patria Buk. W tegorocznej
edycji rywalizowały ze sobą zespoły z roczników 2011, 2009, 2008 i 2006. Ponad 300
dzieci uczestniczyło w wielkiej piłkarskiej
zabawie w bukowskiej hali OSiR. Każda
z drużyn dostała pamiątkowe dyplomy, a najlepsi byli dodatkowo nagrodzeni medalami
i okolicznościowymi pucharami. Podczas
każdego z czterech turniejów wybierany
był najlepszy bramkarz, zawodnik i strzelec

24

turnieju, którzy także byli indywidualne nagradzani. Impreza była wspaniałym świętem
dla młodych piłkarzy, ale także dla rodziców
-kibiców, którzy licznie przybywali ze swoimi
pociechami. W każdym turnieju brało udział
8 drużyn, a sam turniej przeprowadzony
był systemem dwóch faz grupowych. Dzięki
temu każda drużyna niezależnie od zdobytego na koniec miejsca rozegrała 6 spotkań.
W roczniku 2011 klasyfikacja końcowa
przedstawiała się następująco:
1. Canarinhos I Skórzewo
2. APR I Kościan
3. NAP Polonia Nowy Tomyśl
4. Korona Zakrzewo

5. APR II Kośian
6. Canarinhos II Skórzewo
7. Patria Buk
8. Canarinhos III Skórzewo

Najlepszy bramkarz: Aleksander Skoradzki
(APR Kościan)
Najlepszy strzelec: Jakub Lehmann (Canarinhos Skórzewo)
Najlepszy zawodnik: Maciej Cendecki (Korona Zakrzewo)
W roczniku 2009 klasyfikacja końcowa
przedstawiała się następująco:
1. Unia Swarzędz
2. Warta Sieraków
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3. Wielkopolska Komorniki
4. Orkan Konarzewo
5. Patria Buk
6. LPFA Opalenica
7. Sokół Duszniki
8. PSS Junior Koziegłowy

Najlepszy bramkarz: Mateusz Dubrowski
(Warta Sieraków)
Najlepszy strzelec: Jan Bogacz (Patria Buk)
Najlepszy zawodnik: Filip Szmagaj (Unia
Swarzędz)
W roczniku 2008 klasyfikacja końcowa
przedstawiała się następująco:
1. Poznaniak I Poznań

KOSYNIER BUKOWSKI l

2. Patria Buk
3. APR Trzcianka
4. LPFA Opalenica
5. Korona I Zakrzewo
6. Skra Wielkopolska
7. Poznaniak II Poznań
8. Korona II Zakrzewo

Najlepszy bramkarz: Olaf Bleja (Poznaniak
Poznań)
Najlepszy strzelec: Patryk Wojtkowiak (Skra
Wielkopolska)
Najlepszy zawodnik: Ksawier Tomala (LPFA
Opalenica)
W roczniku 2006 klasyfikacja końcowa

przedstawiała się następująco:
1. Canarinhos Skórzewo
2. Patria I Buk
3. Lotnik Poznań
4. UKS Dyskobolia Grodzisk Wlkp.
5. NAP Polonia Nowy Tomyśl
6. Lipno Stęszewo
7. Patria II Buk
8. Promień Opalenica

Najlepszy bramkarz: Jakub Kaźmierczak
(Dyskobolia Grodzisk Wlkp.)
Najlepszy strzelec: Dawid Rutowski (Canarinhos Skórzewo)
Najlepszy zawodnik: Marcin Flaumm (Patria Buk)
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Turniej piłki nożnej

W

niedzielę 3 lutego Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Buku był gospodarzem halowego turnieju w kategorii
Żaka starszego – rocznik 2010. Do turnieju
przystąpiło 8 zespołów: Piast Kobylnica, TPS
Winogrady I i II, NKS Niepruszewo, LPFA
Śmigiel, Orlik Kaźmierz oraz MKS Patria Buk
I i II. Turnieje dla najmłodszych adeptów
sztuki piłkarskiej wpisały się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w bukowskiej hali, za każdym razem gromadząc ok.
100 dzieci i wypełniając trybuny hali OSiR
kibicami-rodzicami. Zawody były rozgrywane w systemie tzw. Ligi Mistrzów i Ligi
Europy. Najlepsze dwa zespoły w grupach
trafiały do LM, natomiast zespoły z miejsc 3.
i 4. przechodziły do LE. I tak tworzyły nam
się dwie kolejne grupy, w których rywalizowano o miejsca 1-4 (liga mistrzów) i 5-8
(liga europy). W pierwszej fazie grupowej
odnotowano następujące wyniki:
Patria Buk Zielona : Lpfa Śmigiel
1:2
Tps I Winogrady : Nks Niepruszewo 0:0
Piast Kobylnica : Orlik Kaźmierz
3:1
Patria Buk Czerwona : Tps Ii Winogrady0:0
Patria Buk Zielona : Tps I Winogrady 1:0
Lpfa Śmigiel : Nks Niepruszewo
0:0
Piast Kobylnica : Patria Buk Czerwona 3:0
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Orlik Kaźmierz : Tps Ii Winogrady
0:0
Patria Buk Zielona : Nks Niepruszewo 1:0
Lpfa Śmigiel : Tps I Winogrady
0:1
Piast Kobylnica : Tps Ii Winogrady
4:0
Orlik Kaźmierz : Patria Buk Czerwona 1:0
Tabele:
Grupa A
1. Patria I Buk 6 pkt 3:2 --> awans LM
2. TPS I Winogrady 4 pkt 1:1 --> awans LM
3. LPFA Śmigiel 4 pkt 2:2
4. NKS Niepruszewo 2 pkt 0:1
Grupa B
1. Piasta Kobylnica 9 pkt 10:1 --> awans LM
2. Orlik Kaźmierz 4 pkt 2:3 --> awans LM
3. TPS II Winogrady 2 pkt 0:4
4. Patria II Buk 1 pkt 0:4
W drugiej fazie grupowej wyniki ułożyły
się następująco:
Lpfa Śmigiel : Tps Ii Winogrady
0:0
Patria Buk Czerwona : Nks Niepruszewo1:2
Patria Buk Zielona : Piast Kobylnica 0:0
Tps I Winogrady : Orlik Kaźmierz
0:0

Lpfa Śmigiel : Nks Niepruszewo
0:0
Tps Ii Winogrady : Patria Buk Czerwona 3:0
Patria Buk Zielona : Tps I Winogrady 0:2
Piast Kobylnica : Orlik Kaźmierz
1:0
Lpfa Śmigiel : Patria Buk Czerwona
3:0
Nks Niepruszewo : Tps Ii Winogrady 1:1
Patria Buk Zielona : Orlik Kaźmierz 3:1
Piast Kobylnica : Tps I Winogrady
2:0
Liga Mistrzów
1. Piast Kobylnica 7 pkt
3:0
2. TPS I Winogrady 4 pkt
2:2
3. Patria I Buk 4 pkt
3:3
4. Orlik Kaźmierz 1 pkt
1:5
Liga Europy
1. TPS II Winogrady 5 pkt
4:1
2. LPFA Śmigiel 5 pkt
3:0
3. NKS Niepruszewo 5 pkt
3:2
4. Patria II Buk 0 pkt
1:8
Każdy z zespołów rozegrał 6 spotkań,
najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i medalami, a cały
turniej przebiegał w miłej i przyjemnej
atmosferze w duchu fair play. Organizatorzy wyróżnili także indywidualnie trzech
zawodników:
»» Najlepszy Strzelec - Michał Nadstazik Patria I Buk - 6 goli
»» Najlepszy Bramkarz - Henryk Stolzman
- TPS I Winogrady
»» Najlepszy Zawodnik - Mateusz Wejman
- Piast Kobylnica
Paweł Krugar
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FIRANY
ZASŁONY
Dojazd do klienta,
doradztwo i wycena

GRATIS!!!
501-532-220
609-819-034
http://www.dekorujemy.info
facebook/dekorujemy

Hala OSiR w Buku, ul. Szarych Szeregów 10

Marca 2019 godz. 17:00

Biesiada
i

KarnawalowA
Z TOWARZYSZENIEM ZESPOŁU "THE FRIENDS TONES TRIO"
PROWADZĄCY: KAROL HOŁOD I PIOTR GOROŃSKI
WEJŚCIÓWKI W CENIE 20 ZŁ DO NABYCIA OD 15 LUTEGO
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BUKU, UL. DOBIEŻYŃSKA 27
INFORMACJE: TEL.: 61 8140 121 MAIL: MGOKBUK@O2.PL

KOSYNIER BUKOWSKI l

27

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

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

Firma „Ochrona Danych Osobowych – Wojciech
Sobczak”, 62-060 Słupia, ul. Azaliowa 10, oferuje:

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji dot. przetwarzania
danych osobowych wynikającej z RODO (polityka, szacowanie ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń,
klauzule zgody, umowa powierzenia przetwarzania, upoważnienia, szkolenie personelu);
2. Outsorcing/przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
3. Opracowanie dokumentacji akredytacyjnej (SWB,PBE) dla
stanowisk systemów niejawnych.

Kontakt: tel.516 953 692
wsobczak72@gmail.com

www.rodo-szkolenia.pl

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
28
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Na terenie Miasta i Gminy Buk określone frakcje odpadów
mozna przekazywać do MPSZOK i PSZOK.
Pamietając jednak, że:
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TEATR OLD TIMERS GARAGE

P R O D U KC J A

Marek
PITUCH

REŻYSERIA
MUZYKA
SCENOGRAFIA
KOSTIUMY

J a ku b

E H R L I C H

Szymon SUCHOŃ
Adam GRZĄDZIEL
E w a KO WA L E W S KA

WYSTĘPUJĄ

MAREK

PITUCH

OLGA

BORYS

JAKUB

WONS

KOMEDIA TEATRALNA
31 marca godz. 16:00 – Kino „Wielkopolanin” w Buku – pl. Reszki 30
Bilety do nabycia w kasie kina – tel.: 61 814 03 70
www.kupbilecik.pl   zamówienia grupowe tel.:
881 080 286
www.zonadoadopcji.pl

www.zonadoadopcji.pl
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