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Szanowni
Mieszkańcy,
Za nami kolejny miesiąc
obfitujący w wiele wydarzeń i różnorodnych emocji. 6. Europejska
Noc Muzeów była w tym roku wyjątkowa.
Wspominaliśmy tak ważną dla nas postać
pani Elżbiety Cichej, której zawdzięczamy
m.in. Izbę Muzealną i setki zbiorów, które gromadziła przez długie lata! Jest to
niezwykły dobytek historyczny, posiadający ogromną dla nas bukowian wartość.
Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować przyjaciołom pani Eli – członkom
PTTK Oddział Buk, którzy po raz kolejny
zaangażowali się w organizację Nocy Muzeów, a w tym roku dodatkowo w sposób
wyjątkowy uczcili jej pamięć prezentując
niesamowity zbiór pamiątek po „naszej
Elce” i dzieląc się często bardzo osobistymi wspomnieniami. Była to postać charak-

Z obrad sesji

W dniu 28 maja 2019 r. w Sali Miejskiej w Buku
odbyła się VIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie VIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia
29 kwietnia 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

Połączenia PKS
Zastępca burmistrza Aleksandra Wawrzyniak poinformowała, że dyrektor biura
zarządu właścicielskiego miasta Poznania
przekazała wiadomość, iż połączenia autobusowe PKS Poznań będą realizowane
w niezmienionym kształcie do końca roku.
Jednocześnie trwają prace nad powołaniem
związku powiatowo-gminnego, które są zainteresowane utrzymaniem połączeń autokarowych ze stolicą Wielkopolski. Powołanie
związku międzygminnego planowane jest
na 2020r. Radny Tomasz Giełda zapytał,
czy sąsiednia gmina Dopiewo wyraziła
chęć przystąpienia do tworzonego związku
międzygminnego. Aleksandra Wawrzyniak
odpowiedziała, że Dopiewo wyraziło swoje
zainteresowanie tym tematem.

Drogie oferty na remont
Wiejskiego Domy Kultury
w Dobieżynie

Radny Mirosław Adamczak wyraził
swoją wątpliwość co do dużej ilości punktów przyznawanych podczas przetargu za
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terystyczna, której na pewno nigdy nie
zapomnimy!
26 maja odbyły się także wybory
do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy
poświęcili swój prywatny czas i wzięli
w nich udział szczególnie, że w tym roku
obchodzimy 15-lecie naszego członkostwa
w Unii Europejskiej, którego efekty widać
gołym okiem.
Kolejna ważna data to 4 czerwca. Wpisała się ona już trwale w annały współczesnej
historii Polski, bowiem 30 lat temu odbyły
się wybory kontraktowe, które symbolicznie
– obok obrad Okrągłego Stołu – zapoczątkowały długi proces przemian demokratycznych, który tak naprawdę trwa do dziś.
Ostatnie tygodnie to również czas
wyjątkowo emocjonujących wydarzeń
sportowych! Nasze uczennice ze Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku zdobyły złoto w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Głuchoła-

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Buk oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Buk
2/ Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie
Miasta i Gminy Buk.

doświadczenie kierowników robót oraz
okres gwarancyjny. Jego zdaniem różnica
1,4 mln zł pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a najlepiej ocenioną ofertą jest
nieadekwatna. Prosił o zastanowienie się
nad wagami poszczególnych kryteriów
przetargu. Współpracownik burmistrza
dr hab. Paweł Antkowiak odpowiedział, że
kwestia zamówień publicznych i przetargów
ma być przeanalizowana. W ostatnich latach
wiele wyników przetargów było zaskakujących. Na wniosek burmistrza procedury
przetargowe z ostatnich lat będą poddane
analizie. Radny Tomasz Giełda powiedział, że
nie wyobraża sobie sytuacji, w której gmina
wyda dla Dobieżyna 8 mln zł na budowę hali
sportowej przy szkole oraz remont pałacu.
Radny stwierdził, że mieszkańcy Dobieżyna
oczekują w pierwszej kolejności budowy
wspomnianej hali sportowej. Dodał, że jego
zdaniem w pałacu należy wykonać tylko
niezbędne ograniczone w zakresie prace
remontowe.

Wiata biesiadna w Niepruszewie

Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania UMiG przypomniał, że dokumentacja

zach. W tym miejscu nie mogę również nie
wspomnieć o 4 Gali Ring Club Professional,
która odbyła się 8 czerwca w Buku. Było to
wydarzenie, które było szeroko relacjonowane w wielkopolskich mediach. Nie mogliśmy również wyobrazić sobie lepszego
zakończenia tej imprezy – nasz bukowianin
Hubert Rutkowski wygrał walkę wieczoru i tym samym zdobył Pas Zawodowego
Mistrza Polski K-1 WFMC. Na uwagę zasługują pochodzący z naszej miejscowości
zawodnicy - Jakub Pyda i Gracjan Rutkowski,
którzy również wygrali swoje walki oraz
Jakub Kleszcz i Dominik Konieczny, którzy
zremisowali we wspólnej walce. Ogromne
brawa dla Wszystkich naszych zawodników!
Przed nami wakacje. Zachęcam do zapoznania się z ofertą zajęć organizowanych
przez nasze instytucje w okresie letnim. Jestem przekonany, że każdy z mieszkańców
znajdzie tam coś dla siebie. Jednocześnie
życzę uczniom i rodzicom bezpiecznych
i niezapomnianych wakacji!
3/ Zmiana Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta
i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2019 rok.
4/ Zmiana Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miasta
i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Buk na lata 2019-2026.
IV. Interpelacje i zapytania .
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

projektowa była obarczona dwoma błędami.
Pierwszy dotyczył nieuwzględnienia przez
projektanta różnic w poziomie terenu, drugi
błąd to wyznaczenie poziomu przez geodetę
o pół metra za wysoko. Naprawiając błędy
autor projektu uzyskał zamienne pozwolenie budowlane i opracował dokumentację
zamienną. Obniżono w niej poziom wiaty
o 0,5 m i zmieniono ukształtowanie terenu
w promieniu 16 metrów od obiektu. W ten
sposób uzyskany zostanie odpowiedni kąt
nachylenia terenu, umożliwiający swobodny
dostęp do obiektu oraz zapewnione zostanie
odprowadzenie wód opadowych. W ślad za
tym został opracowany nowy kosztorys, który
jest weryfikowany przez UMiG. Dr hab. Paweł
Antkowiak powiedział, że projekt wiaty był
niewłaściwy od samego początku, ponieważ
nie uwzględniał ukształtowania terenu, na
którym obiekt ma być usadowiony. Dodał,
że prace dodatkowe wycenione na około 200
tys. zł i są jego zdaniem zdecydowanie za
wysokie. – Szukamy takiego rozwiązania aby
kwotę zmniejszyć – dodał Paweł Antkowiak.
Po dyskusji pomiędzy radnymi Tomaszem
Plewą i Tomaszem Giełdą, radni zdecydowali
o zabezpieczeniu dodatkowych środków na
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budowę wiaty w Niepruszewie. Jednocześnie
zaznaczono, że radni zgadzają się wydać ostatecznie na ten cel kwotę do 50 tys. zł. Radny
Mirosław Adamczak pytał, kto weryfikował
projekt, jaki mamy nadzór nad inwestycjami?

„Mała obwodnica”

Skarbnik Aleksandra Szajek i kierownik
Maciej Lechniak udzielili odpowiedzi radne-

Czy zaleje
nas plastik ?

P

lastik zalewa otaczający nas świat
w ogromnych ilościach. Codziennie
bierzemy do ręki różne przedmioty
wykonane z plastiku, a w tym coraz częściej
opakowania artykułów żywnościowych, bo
te wykonane są prawie wyłącznie ze sztucznego tworzywa. Inna sprawa, że śmiecimy
coraz więcej, a wg ostatnich statystyk na
1 mieszkańca Unii Europejskiej przypada
prawie 500 kg śmieci rocznie. W Polsce
w ubiegłym roku zebrano ponad 12 mln
ton odpadów, a tym samym przekroczyliśmy już 320 kg na osobę rocznie, ale skoro
więcej konsumujemy toteż więcej wytwarzamy odpadów. Unia Europejska postawiła
jednak wymóg, aby na koniec 2020 roku 50
% śmieci trafiało do recyklingu. Jeśli tego
poziomu nie spełnimy, to czekają nas solidne
kary finansowe. Sytuacja jest alarmistyczna
bo aktualnie w Polsce poziom odzysku odpadów jest dopiero na poziomie 30 %, a tym
samym pozostało tylko 1,5 roku na osiągnięcie wymaganego wskaźnika recyklingu.

Co zatem robić ?

Trzeba zacząć od tego, że gminy nie mogą
się doliczyć swoich mieszkańców. Bardzo ich
ubywa wtedy, gdy trzeba płacić za odpady.
Dla przykładu, na terenie objętym działaniem GOAPu liczba mieszkańców na koniec
2017 r. wynosiła 724,8 tys., natomiast liczba
osób zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych to dużo mniej, bo 690 tys., co stanowiło trochę ponad 95%. Gorsza sytuacja była
w gminie Buk, gdzie liczba ludności wynosiła
12 452, a do systemu zgłoszonych było tylko
11 368 osób, co dawało 91% ogółu mieszkańców. Najtrudniej uchwycić samorządom
te nieruchomości, które zamieszkują często
nie zgłoszeni najemcy i studenci. W GOAPie
poziom odzysku odpadów był ostatnio na
poziomie 43%, podczas gdy w naszej gminie było dużo lepiej, gdyż segregujemy na
poziomie 50%. W sytuacji gdzie odpadów
przybywa, a wpływy z opłat nie wzrastają, to
wszystko rozkłada się na tych mieszkańców,
którzy są zarejestrowani w systemie i systematycznie płacą. Gminy próbują uszczelniać
KOSYNIER BUKOWSKI l

mu Tomaszowi Plewie w sprawie zmiany budżetu dotyczącej budowy odcinka drogi pomiędzy Szewcami i Dobieżynem. Inwestycja
ma otrzymać wsparcie wojewody, będzie realizowana w cyklu dwuletnim, a sam odcinek
rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Mylnej
z drogą powiatową w Szewcach, a kończy
na wysokości zabudowań przy ul. Mylnej.
Radny Tomasz Giełda pytał, kto badał na-

systemy, wykorzystując do tego dane dotyczące świadczeń socjalnych i rejestry meldunkowe oraz oświadczenia rodziców przy
zapisach do szkół i przedszkoli. Deklaracji
w GOAPie powoli przybywa, ale ilość śmieci
rośnie nieporównywalnie szybciej. Szacuje
się, iż jest to rezultat sytuacji, gdzie może
nawet 100 tysięcy osób korzysta w GOAPie
z systemu odpioru odpadów nie płacąc nic,
ponieważ nie figurują oni w żadnych rejestrach, a są to m.in. studenci spoza Poznania
oraz najemcy mieszkań i domów nie zgłoszeni w deklaracjach śmieciowych. Sposobem
na pozornie ubywających mieszkańców
może być pobór opłaty za śmieci w oparciu
o zużycie wody, bo ta metoda lepiej pokazuje, ile osób mieszka w danym miejscu. Na
to jednak GOAP się nie zdecydował i nadal
płacimy od głowy mieszkańca. Skoro śmieci
przybywa szybciej niż wpłat, to co zrobił
operator ? Najłatwiej podnieść opłaty i tak
też uczyniono. Przypomnijmy, że od 1 lipca
będziemy płacić za odbiór odpadów nawet
o 1/3 więcej niż dotychczas. W budynkach
wielorodzinnych (od 4 mieszkań w górę) zamiast dotychczasowej stawki 12 zł za osobę,
opłata miesięczna wyniesie 14 zł. W budynkach obejmujących do 4 lokali i w budynkach
jednorodzinnych stawka wzrośnie z 12 aż do
16 zł za osobę. Równocześnie zlikwidowano
system degresywnego naliczania opłat co
oznacza, że dla rodzin wielodzietnych nie
będzie już żadnych ulg. Natomiast dla tych,
którzy nie podejmą segregacji, stawka będzie wynosić 30 zł za osobę. Na ostatniej
sesji Rady MiG Buk radni dopytywali, co się
stało z zapowiedzią GOAPu uruchomienia
ulg dla rodzin wielodzietnych przy stawkach
za odpady, w tym o możliwości skorzystania
z dobrodziejstw Karty Dużej Rodziny? Nasz
magistrat zapewnił, że upomni się o stanowisko GOAPu w tej sprawie.

Jak płacić mniej ?

Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej
nastawione na konsumcję, a tym samym na
większe spożycie. Bogacimy się coraz bardziej , a w ślad za tym coraz więcej kupujemy.
Każdy produkt jest opakowany, najczęściej
w foliówkę lub pojemnik. O ile opakowania
szklane trafiają do huty i są tam przetapiane,
to z plastikiem robi się olbrzymi problem.
Spójrzmy dookoła – worków z odpadami pla-

tężenie ruchu na drodze Szewce-Dobieżyn?
Zastanawiał się, jaki jest sens tej inwestycji?
Zastępca burmistrza Aleksandra Wawrzyniak odpowiedziała, że radni poprzedniej
kadencji składali wnioski dotyczące budowy
tzw. „małej obwodnicy”, która miała połączyć
Szewce, Dobieżyn i Otusz. W tym kierunku
były składane wnioski o dofinansowanie na
budowę tych dróg.

stikowymi ciągle przybywa, a dotychczasowy
wielki odbiorca jakim były Chiny, zaprzestał
ich przyjmowania z całej Europy i zaczynamy
się dusić odpadami z tworzyw sztucznych.
Wszyscy musimy więc mniej śmiecić. Musimy solidnie segregować, a odpady biodegradowalne i odpady organiczne nie powinny
trafiać do systemu. Mamy je kompostować
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tym
bardziej warto to robić, bo według zapewnień resortu środowiska niebawem mają
być wprowadzone ustawowe bonifikaty za
prowadzenie kompostownika. Tylko przez
ograniczenie ilości wprowadzanych śmieci do systemu oraz duży odzysk odpadów
trafiających do powtórnego przetwarzania
możemy uniknąć kolejnych podwyżek cen,
ratując przy tym nasze środowisko.

Nad czym pracuje rząd ?

Planuje się, że zostanie wprowadzona
opłata recyklingowa dla producentów na
wszystkie opakowania, w tym na szklane
i plastikowe butelki. Resort środowiska dostrzegając ogromne zagrożenie wynikające
z przyjęcia wysokiego poziomu recyklingu
i konieczność przyjęcia skutecznych metod
zachęcających mieszkańców do segregacji
i odzysku plastiku, rozważa możliwość wprowadzenia w pierwszej kolejności kaucji na
butelki PET. Mówi się , że kaucja ma wynieść
od 2 do nawet 10 gr za butelkę plastikową.
Nie wiadomo jednak jak miałby wyglądać
system odbioru butelek i kto miałby być jego
operatorem. Zatem trzeba określić – do kogo
mają wracać plastikowe butelki i kto za to
zapłaci. Dochodzimy do wniosku, że koszty związane z selektywną zbiórką powinni
ponosić poza mieszkańcami również producenci wprowadzający opakowania na rynek.
Pieniądze z opłat naliczanych od opakowań
i plastikowych butelek muszą wspierać selektywną zbiórkę w gminach, bowiem nie da
się dalej obciążać nimi tylko mieszkańców.
Producenci opakowań z pewnością tą opłatę
zrekompensują sobie podnosząc cenę produktu albo zrezygnują z plastiku, a wtedy
zastąpią opakowanie innym materiałem –
może tekturowym lub wielomateriałowym,
a to już będzie droższe. Odwrotu od nowego
spojrzenia na odzysk plastików jednak nie
ma. Nie mówi się więc o tym, czy system
kaucyjny na butelki należy wprowadzić,
5

tylko o tym, kiedy i jak ma zacząć działać.

Jak sobie radzą inni ?

W dziesięciu europejskich krajach system kaucyjny już funkcjonuje co spowodowało, że aż 75% opakowań szklanych jest
odzyskiwanych, a butelki z plastiku wracają
w 90 %. W Niemczech i Danii plastik jest wyjątkowo dobrze segregowany i poddawany
późniejszemu recyklingowi nawet w 95 %.
W Polsce niestety tylko niecałe 40 procent
plastików jest powtórnie przetwarzane,
a duża ich część wywożona jest na składowiska odpadów lub „znikają” one w trakcie
transportu. Ciągle za mało przetwarzamy
plastiku i mocno odstajemy od czołówki krajów zachodnich, gdzie działa z powodzeniem
system kaucyjny. Dla przykładu w Niemczech
prawie w każdym supermarkecie możemy
wrzucić do automatu puszkę czy butelkę
szklaną lub plastikową, a dostaniemy za to
zwrot pieniędzy. Kaucja za szklaną butelkę
wynosi tam od 8 do 15 eurocentów, ale za
plastikową już 25 eurocentów. Wprowadzono więc mocno motywacyjny system odzyskiwania opakowań za kaucję, co stanowi
dla mieszkańców całkiem spory zastrzyk
finansowy. W Polsce żadna sieć handlowa
nie wprowadziła dotychczas takiego mechanizmu, co tłumaczy się brakiem zachęt
finansowych dla takiego systemu. Jednak jest
już pierwszy przykład w kraju, gdzie wzorce
zachodnie udało się wprowadzić. W Krakowie stanął pierwszy w Polsce butelkomat,
który posłużył do skupu plastikowych bute-

Program
„Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań aktywnie włączyło się w walkę z problemem smogu. Prowadzone do tej pory działania
w powyższym zakresie dotyczyły przede wszystkim
wsparcia transportu zbiorowego i termomodernizacji oraz realizacji projektu edukacyjnego, który ma
uświadomić dzieciom i młodzieży problem zanieczyszczenia powietrza. W celu poprawy jakości powietrza
konieczne jest prowadzenie możliwie szerokich działań.
Z tego tez względu Stowarzyszenie włączyło się rów-

SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Poznaniu

OBWIESZCZENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
- na podstawie przepisu 38 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
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lek. Maszyna ustawiona została w miejskim
urzędzie i za każdą butelkę wydawała 10
groszy. Zapytamy, jak to możliwe ? Otóż
miasto Kraków, jako pierwszy samorząd
w kraju, przystąpił do walki z plastikiem.
Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę pod
hasłem : „Kraków bez plastiku”, co ma na
celu wyeliminowanie z ulic plastikowych
odpadów, takich jak butelki czy reklamówki.
Na pierwszy ogień rzucono wyzwanie lokalom gastronomicznym i urzędom, gdzie
wprowadzono zakaz stosowania plastików.
Powoli w barach nie zjemy już tam dania na
plastikowym talerzu, czy nie podadzą nam
kawy w plastikowym kubku, a w urzędach
poczęstują nas wodą tylko w butelkach szklanych albo podadzą nam kranówkę. Może
wyda nam się to fanaberią, ale po przemyśleniu dojdziemy do wniosku, że eliminowanie
plastiku jest nieuniknione, a na kaucjach
butelkowych można będzie tylko zyskać. Za
Krakowem podążają inne miasta, w tym Warszawa, Sosnowiec i Zakopane. Samorządowe
butelkomaty to jednak sprawa wyłącznie
prestiżu i sposobu na uświadamianie mieszkańców. Na recyklingu butelek PET nie da się
zarobić, a niekiedy trzeba do tego dopłacać.
Najważniejsze zadanie dla mieszkańców to
solidna segregacja i odzysk odpadów, ale
przedtem powinien być system kaucyjny.

Co nas czeka?

Trzeba w tym miejscu wskazać, że Parlament Europejski przyjął w marcu 2019
roku dyrektywę o zakazie sprzedaży pla-

stiku jednorazowego użytku, co skutkować
będzie tym, iż w 2021 roku muszą zniknąć
ze sklepów i gastronomii takie produkty
jak : plastikowe talerze, sztućce, słomki,
patyczki, mieszadełka, itp. Według szacunków, każdego roku do oceanów wrzucanych
jest około 10 milionów ton plastiku. Jeśli
ta sytuacja będzie się nasilać, to za 30 lat
w oceanach może być więcej odpadów niż
ryb. Do tej pogarszającej się sytuacji przyczynia się każdy z nas. Zastanówmy się, czy
musimy kupować wszystkie towary opakowane w plastik? Dlaczego sprzedawcy
„wciskają” nam foliówki, a my je bezdusznie
przyjmujemy, zamiast iść na zakupy z torbą
wielokrotnego użytku? Dlaczego producenci
zmuszają nas do kupowania serów opakowanych plastikiem, nie ponosząc kosztów
jego recyklingu? Dlaczego kupujemy owoce
wrzucone do foliówki, a przecież były czasy,
gdzie naturalnym opakowaniem była papierowa torebka? Dlaczego… itd. Pamiętajmy,
że producenci opakowań osiągają coraz
wyższe dochody, a mało przejmują się środowiskiem. Zatem, cała nadzieja w konsumentach i elitach rządowych , aby zmienić
nawyki i przyzwyczajenia, co ma zmierzać
do redukcji plastiku w codziennym życiu.
W przeciwnym razie będziemy zamiast
w wodzie pływali w plastiku.
Na podst. raportu GOAP opracował:
Tomasz Plewa – przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty
Rady MiG Buk

nież w realizację Programu priorytetowego „CZYSTE
POWIETRZE” m. in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.
Program przewiduje dofinansowania m. in. na:
»» wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł
ciepła, spełniających wymagania programu,
»» docieplenie przegród budynku,
»» wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
»» instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
»» montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W ramach pomocy doradczej przedstawiciele
Stowarzyszenia oferują pomoc przy sporządzaniu
wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięć oraz
przedstawienie szczegółowych informacji o wymie-

nionym programie „CZYSTE POWIETRZE”.
W związku z powyższym mieszkańcy będą mogli
po raz drugi skorzystać z pomocy konsultanta w dniu
3 lipca 2019 r. (środa).
Miejsce: SALA MIEJSKA w BUKU - przy ul. Mury 5
(budynek dawnej Synagogi) od godz. 14.00 do godz.
18.00.
Z uwagi na indywidualny charakter spotkań,
proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem Krystianem Marganem pod nr
telefonu 786 102 022.
W przypadku dużego zainteresowania tą formą
pomocy, zakładam możliwość ustalenia kolejnego
dyżuru.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2081 ze zm.) - zawiadamia o wydaniu decyzji
Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO.
OS.405.66.2018 z dnia 28 lutego 2019 roku uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy
Buk z dnia 30 czerwca 2016 roku (IP.6220.19.2015)
odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: „Budowie dwóch obiektów do tuczu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą”

o łącznej obsadzie 115 500 szt. (462 JDP) na nieruchomościach położonych we wsi Szewce (obręb
Szewce) gmina Buk, powiat poznański, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr 10 i 11 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji. Decyzję oraz dokumentację sprawy pozostawia się do wglądu dla stron postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, przez okres 14
dni od dnia podania do publicznej 9 A wiadomości
w godzinach pracy Urzędu.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Od 1 lipca 2019 r. Nastąpi zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i zamieszkanych w części!
Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać
na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:
Stawka opłaty od jednego
mieszkańca

Nieruchomość

Odpady
zbierane
selektywnie

Odpady
zbierane
nieselektywnie

do
4 lokali
mieszkalnych

16,00 zł

30,00 zł

powyżej
4 lokali
mieszkalnych

14,00 zł

30,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi
iloczyn liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej
od zadeklarowanego sposobu gromadze-

nia odpadów komunalnych (selektywnie
lub nieselektywnie).
Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy
zmianie.
Właściciele omawianych nieruchomości
otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji. Obowiązek
zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie
dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec
których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W przypadku, jeśli dane (np. liczba
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są
zgodne ze stanem faktycznym, konieczne
jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podwyżka opłat w GOAP

Z roku na rok na terenie Związku Międzygminnego GOAP odbiera się
i zagospodarowuje coraz więcej odpadów - stawiane nowe wyzwania wymusiły na
Związku podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

N

a terenie Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” z roku na rok odbiera się
i zagospodarowuje coraz więcej odpadów.
W ubiegłym roku było to blisko 300 tys. ton
odpadów komunalnych, z czego 38 tys. ton
stanowiły odpady ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne oraz odpady zielone). Rośnie też ilość zbieranej makulatury, tworzyw
sztucznych i szkła. To dobra wiadomość, bo
dzięki temu ZM GOAP coraz więcej odpadów
może przekazać do powtórnego wykorzystania, jednak ich odbiór i zagospodarowanie
kosztuje coraz więcej.
Ponadto zauważalny jest także znaczny wzrost ilości odpadów problemowych.
W ubiegłym roku w sumie ważyły one blisko 14 tys. ton i jest to o 30 procent więcej
niż w 2017 roku. Bardzo często występuje
problem z wyrzuceniem starych łóżek, stołów, rowerów, dywanów, pralek, lodówek
itd. i aby ułatwić zagospodarowanie tych
odpadów ZM GOAP planuje zwiększyć liczbę
PSZOK (czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Ważnym też jest, że zarówno ZM GOAP,
jak i inne gminy oraz związki międzygminne
w Polsce muszą osiągnąć określone poziomy
odzysku i recyklingu. Zgodnie z unijnymi
KOSYNIER BUKOWSKI l

regulacjami wymagany poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w 2020 roku ma wynieść 50%. Jeżeli Związek
nie wywiąże się z tego obowiązku zostanie
obciążony karami. W konsekwencji odczują
to jednak mieszkańcy, ponieważ cały system
gospodarki odpadami organizowany jest
z opłat za gospodarowanie odpadami przez
nich wnoszonych. W poprzednim roku osiągnięty poziom recyklingu dla ww. odpadów
wyniósł 42 %, a zatem każdy z nas powinien
się bardziej zaangażować – musimy zacząć
lepiej segregować odpady u źródła. Dla systemu gospodarki odpadami najważniejsza
jest jakość produktu – odpadu dostarczanego przez każdego mieszkańca, dlatego
powinniśmy wiedzieć, jak funkcjonuje system w aglomeracji oraz jak dane odpady
segregować. Z tego względu ZM GOAP planuje zintensyfikować działania w zakresie
edukacji ekologicznej.
związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, a także
prowadzenia wszelkich działań mających
doprowadzić do uszczelnienia całego systemu, jak i dostosowania go do wymagań
prawa unijnego i krajowego, konieczna była
zmiana wysokości opłat za gospodarowanie

na nowym formularzu obowiązującym od
dnia 1 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Uchwała nr XLIII/230/2019 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2019 r., poz. 1146).
Uchwała nr XLIV/235/2019 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2019 r., poz. 2738).
odpadami. Należy wskazać, że stawki opłat
na terenie Związku nie zmieniły się od 2013
roku. Zaplanowana podwyżka opłat od lipca br. jest mniej dotkliwa dla mieszkańców
segregujących odpady (dla osób w budynkach z więcej niż czterema lokalami o dwa
złote, dla mieszkańców budynków z mniejszą liczbą lokali o cztery złote). Natomiast,
mieszkańcy, którzy odpadów nie segregują
będą płacić o 10 zł więcej niż do tej pory.
Wciąż jeszcze zdarzają się osoby i podmioty gospodarcze, które w różny sposób
uchylają się od obowiązku wnoszenia opłaty.
Dlatego ZM GOAP planuje także zwiększyć
zatrudnienie w Dziale Kontroli oraz Dziale
Opłat. Zintensyfikowanie działań w tym zakresie pozwoli na uszczelnienie systemu,
a pozyskane w ten sposób środki zostaną
przeznaczone na poprawę jakości usług
świadczonych dla mieszkańców aglomeracji.
W tym roku zmieniła się również struktura organizacyjna Związku Międzygminnego – utworzono nowy Zespół Edukacji
i Promocji celem realizacji zadania statutowego - prowadzenia działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi,
a w szczególności prawidłowej segregacji odpadów. Na terenie aglomeracji w przyszłości
podejmowane więc będą zintensyfikowane
działania edukacyjne, skierowane do wszystkich mieszkańców. Powyższe niewątpliwie
przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej, która w niedalekiej przyszłości może
zaowocować zwiększeniem troski, wrażliwości i szacunku dla naszego środowiska.
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Buk nabiera
kolorów!

Z

początkiem czerwca na Placu Przemysława oraz na stadionie miejskim
w Buku pojawiły się kurtyny wodne.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy szybko znaleźli idealny sposób na upały! Gdy
tylko te pojawiły się na horyzoncie tłumnie
z nich korzystali, urządzając przy tym zawody w przebieganiu przez wodną bramę. Ci
nieco starsi mieszkańcy również doceniają
pomysł i chwalą tę inicjatywę.
W ostatnim czasie można było też zauważyć nasadzenia wokół drzew, wiszące
na lampach kwiaty oraz duże betonowe
donice usytuowane w centrum naszego
miasta. To nie koniec zmian! Błażej Buda,
odpowiedzialny za projektowanie zieleni
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, zwraca
uwagę również na rzeczy, które mogą budzić
wiele pytań:

„W ostatnim czasie na ulicach miasta możemy zauważyć worki, które pozakładane są
na młodych drzewach. Wszystko to w trosce
o nowe nasadzenia. Dość dziwnie wyglądające worki to dozowniki, które pomieszczą
blisko 70 litrów wody. Woda dozowana jest
bezpośrednio do korzeni drzew przez około
9 godzin, dzięki czemu można ograniczyć

podlewanie nawet do dwóch razy w miesiącu! Worki te zostały zamontowane na ul.
Akacjowej, Grodziskiej, przy Kinie Wielkopolanin i sukcesywnie będą przestawiane
tam gdzie są młode nasadzenia drzew. Są
one bowiem wielorazowego użytku”.
Monika Błaszczak

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach

W

maju br. rozpoczęła się rozbudowa
Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowaniem
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otoczenia i zakupem wyposażenia w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Przedmiot
zamówienia
obejmuje rozbudowę sali wiejskiej o część
pomieszczenia technicznego oraz dobudowę
wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej.
Obiekt zaprojektowano jako budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej. Budynek
zostanie docieplony oraz dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Konieczna jest również likwidacja istniejącego zbiornika na ścieki i wykonanie
nowego, szczelnego zbiornika na ścieki komunalno-bytowe. Obiekt będzie posiadał
wewnętrzną instalację elektryczną wodno
-kanalizacyjną, gazową, c.o, i c.w.u.
Przewidziana data zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2019 r.
Monika Błaszczak
l CZERWIEC 2019

Remont pomieszczeń USC
w Urzędzie

W

dniu 31 maja br. nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję pn. „Remont pomieszczeń USC
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk”.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont w części pomieszczeń Urzędu Stanu
Cywilnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Buk, korytarza, holu i dawnej sali ślubów.
Projekt zakłada podział pomieszczenia sali
ślubów na dwa mniejsze pomieszczenia biurowe oraz remont posadzek, ścian, sufitów,
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
wraz z przebudową instalacji elektrycznej
i sieci internetowej. Wymieniona zostanie
również stolarka okienna w biurach, holu

oraz pomieszczeniach socjalnych.
Z uwagi na
remont pomieszczeń znajdujących
się na parterze
Urzędu wejście
do Urzędu Miasta
i Gminy w Buku
będzie możliwe tylko od strony ulicy Poznańskiej. Jednocześnie informujemy, że:
»» Ewidencja Ludności oraz Urząd Stanu
Cywilnego zostały przeniesione do pokoju 06 w Ośrodku Pomocy Społecznej
(wejście od ulicy Poznańskiej),

»» Biuro Podawcze zostało przeniesione na
pierwsze piętro do pokoju nr 16.
Utrudnienia przewidziane są do dnia
zakończenia remontu, tj. 31 lipca 2019 r.
Za utrudnienia przepraszamy.
Monika Błaszczak

Otwarta Strefa
Aktywności
nad Jeziorem
Niepruszewskim

M

iasto i Gmina Buk wystąpiła w wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu
pt. „Otwarta Strefa Aktywności w Niepruszewie”. Projekt został złożony w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności
(OSA). Właśnie otrzymaliśmy informację
z Ministerstwa o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku i przyznaniu dofinansowania.
Oznacza to, że w lipcu/sierpniu 2019
r. na plaży przy Jeziorze Niepruszewskim
powstanie nowy obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjnym, z którego będą mogli
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Buk
i osoby przyjezdne. Zamontowane zostaną
nowe urządzenia typu siłownia zewnętrzna
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typu: Motyl, Podciągacz, Biegacz, Wioślarz,
Twister i Narciarz. Będzie to niejako
uzupełnienie istniejącego już Parku Fitness.
Ponadto powstanie strefa relaksu z grami
plenerowymi (kółko i krzyżyk, szachy, chińczyk), ławeczkami i zielenią. Niezależnie od

tego w jakim wieku będą osoby chcące skorzystać z OSA nad Jeziorem Niepruszewskim,
znajdą tam coś miłego dla siebie.
Naszym zdaniem powstanie nowego
obiektu wpłynie pozytywnie na atrakcyjność terenu wokół jeziora.
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Noc Muzeów ku pamięci Elżbiety Cichej

T

o była 6. Europejska Noc Muzeów – jakże inna niż poprzednie. Spokojniejsza,
poświęcona okresowi II wojny światowej i osobie Elki – pani Elżbiety Cichej, którą
wielu z nas znało osobiście.
„Ta dzisiejsza noc to takie uroczyste
wspomnienie jej osoby. Można powiedzieć,
że w pewnym sensie pośmiertny benefis.
Ten rok jest wyjątkowy. Kiedyś sobie żartowaliśmy, że chcielibyśmy doczekać czasów
kiedy na bukowskim rynku odbędą się badania archeologiczne. Mam nadzieję, że ja
tego doczekam, bo jej już się to nie udało.
Dosłownie tydzień temu odebraliśmy decyzję konserwatora zabytków, który zgadza się na badania archeologiczne rynku,
a na ostatniej sesji Rada Miasta zmieniła
budżet w ten szczęśliwy sposób, że 150
tys. zł w tym roku przeznaczone zostaje na
badania archeologiczne. Mamy nadzieję, że
to wystarczy, żeby przeprowadzić badania
i zapełnić puste gabloty w synagodze oraz
w Izbie Muzealnej” – tymi słowami Hubert
Wejmann, p.o. dyrektora Kina i Biblioteki
Publicznej rozpoczął obchody tegorocznej
Nocy Muzeów. W dalszej części podzielił się
jakże osobistymi wspomnieniami…
„Pani Ela miała ciągle 18 lat. Pamiętam
jak kiedyś zostałem skarcony dzwoniąc do
niej z życzeniami z okazji 85 urodzin. Nie
wiedziałem, że jest tak wrażliwa na tym
punkcie. Nigdy więcej nie popełniłem już
tego błędu. Każdy z nas zapewne pamięta
wiele takich zabawnych sytuacji związanych
z panią Elą. Ja mogę powiedzieć tyle, że pamiętam taką jej życzliwość. O każdej porze
dnia i nocy była gotowa nieść tę pomoc,
dzielić się wiedzą.
Jeszcze w sierpniu ratowała mnie z opresji, kiedy do biura wpadła niezapowiedziana
amerykańska rodzina, która po wielu latach od zakończenia II wojny światowej
przyjechała do Buku. Pani Ela wysłuchując
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strzępków informacji dot. krajobrazu, który ta starsza ponad 80-letnia Amerykanka, z pochodzenia Niemka, przekazywała
- pokazała budynek, w którym Ci państwo
mieszkali. Dzięki pani Eli udało się zorganizować spotkanie u rodziny, która w tym
czasie mieszkała w tamtym domu. Dla nich
to było bardzo wyjątkowe spotkanie, które
odbyło się dzięki wiedzy pani Elki. Każdy
z nas ma wiele takich wspomnień.
W tym gronie pewnie wszyscy wiedzą, że
pani Ela była zapalonym kibicem piłkarskim,
a jej znajomość tabel wyników onieśmielała niejednego z panów. Ale nie wiem czy
państwo wiecie, że w tę ostatnią podróż, do
przysłowiowej trumny, pani Ela wybrała
się w swoich charakterystycznych butach,
ze swoimi porcelanowymi aniołkami, które
zbierała przez długie lata. To jest taka najlepsza definicja, która w pewien sposób opisuje
nam panią Elę. Artystkę nie przywiązującą
uwagi do przedmiotów materialnych. Bardzo otwartą, szczerą, prostolinijną. Miała też
swoje humory o czym też doskonale wiemy,
ale to był jej urok. Nie ma ludzi idealnych.
Zapamiętamy ją myślę do końca naszych dni.
Zawsze kiedy rozpoczynałem Noc Muzeów to mówiłem, że tutaj rozpoczęła się
moja pasja historyczna – w tej Izbie Muzealnej. Kiedy odwiedziłem ją po raz pierwszy w przedszkolu, pani Ela zaszczepiła
mi ciekawość historii i minionego świata.
Wtedy zrodziła się ta ciekawość martwych
przedmiotów, tej zapisanej historii, której nie
potrafiłem przecież czytać. A w ten właśnie
plastyczny sposób pani Ela przenosiła nas
całe wieki wstecz, pokazując te najpiękniejsze momenty historii naszego miasta.
Większość z obecnych na tej sali współpracowała z panią Elą. To przy okazji rajdów
czy przy realizacji ostatnich Nocy Muzeów.
Widywaliśmy ją wszędzie. Była wyjątkowo
aktywna w przestrzeni społecznej naszego

miasta. Każda uroczystość, każdy występ,
każdy koncert – wszędzie była. To ona też
przyczyniła się walnie do tego, żeby przeprowadzić szczęśliwie koronację. Doczekała się
i została wyróżniona tytułem Zasłużony dla
Miasta i Gminy Buk, ale myślę, że największą nagrodą dla niej był zawsze szacunek
społeczności”.
Jak wspomniał Ryszard Miler pani Ela
miała różne wyróżnienia, ale największym
wyróżnieniem dla niej było umieszczenie
jej biogramu w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. To uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
wybrali ją i przez szereg tygodni wyciągali
z niej wszystkie informacje dot. jej życia i pasji. Na bazie tego powstał biogram, który
został umieszczony w dostępnej w Internecie
encyklopedii (www.encyklopediawielkopolan.pl). Jej biogram został wybrany z kilkuset
i zaprezentowany na wystawie w Poznaniu
w czerwcu 2015 r. Wystawa ta była połączona z grą miejską, podczas której uczestnicy mogli poznać opisanych przez uczniów
Wielkopolan. Warto wspomnieć, że pani Ela
osobiście zawitała na wystawie, w towarzystwie autorów jej biogramu. Wspomnienie z tego wyjątkowego wydarzenia wisi
dzisiaj przy wejściu w budynku szkoły, a w
trakcie tegorocznej Nocy Muzeów zostało
zaprezentowano w Kawiarni przy Kinie
Wielkopolanin.
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„Noc Muzeów dotyczy również okresu
II wojny światowej. Tak się składa, że na
ten temat wypowie się św. Pamięci Elżbieta
Cicha” – te słowa Huberta Wejmanna wprawiły w osłupienie wszystkich zebranych. Na
ekranie pojawił się film nagrany w 2015 r.
przez uczniów, który był elementem wspomnianego wyżej biogramu. Elżbieta Cicha
opowiadała w nim o osobistych wspomnieniach dot. jakże trudnych czasów wojny. Był
to film wyjątkowo wzruszający – zarówno
z powodu trudnego tematu, jak i widoku Tej,
która nie dawno była wśród nas.
Spotkanie to podsumował burmistrz
Paweł Adam, który zaczął od podziękowania organizatorom za przygotowanie Nocy
Muzeów i za dość nietypowe, ale bardzo miłe
zaproszenie, kiedy to grupa PTTK wkroczyła
przebojem do Urzędu.
„Moi drodzy, ja nie miałem okazji, żeby
tak poznać, tak obcować z panią Elą Cichą.
Jednak chociażby z tej prelekcji nasunęła
mi się jedna rzecz. Młode pokolenie, my –
gdybyśmy chociaż w 1/10 przeżyli to, co
Państwo, ale przede wszystkim to co ś.p.
Ela Cicha, to z pewnością przydałaby nam
się pokora, docenienie tego co mamy, tych
możliwości. Nie dawno obchodziliśmy też 15
lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Granice się otworzyły. Możliwości się otworzyły. Ale wtedy te granice były zablokowane,
na każdym etapie życia. Tutaj przytoczę m.
in. te słowa: nigdy nie planowałam drugiego
czy kolejnego dnia. Aż mnie ciarki przechodzą
jak sobie o tym pomyślę. My dzisiaj młodzi,
planujemy przyszłość, planujemy wycieczki,
jaką wybierzemy szkołę, jaką będziemy robić
karierę. Coś nie do pomyślenia w tamtych
czasach. Trudno mi nawet to zrozumieć.
Niech ta dzisiejsze refleksja będzie dla nas
wszystkich takim mottem, ale też i przypomnieniem, że trzeba przede wszystkim
doceniać każdy dzień i się z tego każdego
dnia cieszyć” – podsumował burmistrz.
Spotkanie w Kawiarni przy Kinie Wielkopolanin, które zapowiadało się na bardzo
kameralne zaskoczyło organizatorów, gdyż
wszystkie krzesła były zajęte. Pokazuje to
jak ważną postacią pani Ela była dla naszej
społeczności. W Kawiarni zwiedzający mogli
zobaczyć pamiątki po byłej kustosz bukowKOSYNIER BUKOWSKI l

skiego muzeum oraz podziwiać prace, które
wyszły spod jej ręki.
Kolejne spotkanie odbyło się w Sali
Miejskiej, gdzie wykład wygłosił dr hab.
Przemysław Biskupski z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Opowiedział
o tym, co było przed rozbiorami, o czasach
pięknej Polski i drewnianej architektury,
o tożsamości, która w XIX wieku była celowo
przez Niemców zacierana. Licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję zobaczyć, jakie
przemiany krajobrazu miast Wielkopolski
nastąpiły na przestrzeni wielu lat. Zmieniła się nie tylko architektura budynków, ale
układ zabudowy wsi i miasteczek, często
z relokacją ich punktu centralnego. Dorobek
architektoniczny w wielu przypadkach został zlikwidowany. Budynki mało znaczące
przysłoniły dominujące, zniknęły frontowe
podcienie budynków. Krajobraz wielu miasteczek stracił swój malowniczy charakter.
Wystąpieniu dr. hab. Przemysława Biskupskiego towarzyszyła wystawa drewnianych modeli domów reprezentujących
okres XVIII i XIX wieku. Autorami prac są
studenci Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej.

O pozostałych zbiorach zaprezentowanych tego dnia w Sali Miejskiej opowiedział
ponownie Hubert Wejmann:
„Wojna to nie był czas, który się zatrzymał. My Polacy byliśmy w większości wysiedleni, a ci którzy pozostali - zostali skierowani do prac przymusowych w lokalnych
gospodarstwach. Tak m.in. poznali się moi
dziadkowie. Ale tutaj przyszła z tą hitlerowską nawałnicą także taka fala osadników niemieckich, kolejna w naszych dziejach. I tak
się składało, że Polacy w czasach okupacji
nie byli predysponowani, żeby robić fotografie, rysunki czy malować obrazy - ponieważ
były to materiały szpiegowskie. Generalnie
zdjęcia mogli robić tylko Niemcy, tak samo
malować krajobrazy. Na tych właśnie kratach macie dwa obrazy namalowane przez
Niemca, który był w Buku czasie wojny. Są
też fotografie kilku bardzo charakterystycznych obiektów, w tym zdjęcie tartaku, który
był na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Powstańców Wielkopolskich. Pani Agnieszka

dostarczyła nam dokument zgody pracy jej
babci na pracę w tym tartaku. Dzięki temu
można uzmysłowić sobie czym była wojna.
Kilkunastoletnie dziecko zostało wysłane
do ciężkiej pracy w niemieckim tartaku za
zgodą polskich rodziców, po to żeby oni mogli tutaj zostać. Takie było oblicze wojny na
tych ziemiach”.
Na antresoli mieszkańcy mogli obejrzeć zbiory należące do wystawy „Miasto
i woda – historie połączone” oraz wystawę
stałą, w tym m. in. średniowieczny miecz
czy elementy modlitewnika żydowskiego
znalezione w trakcie prac remontowych
w kolumnie synagogi. Nie mogło zabraknąć
także pamiątek z okresu II wojny światowej,
w tym m.in. testamentu księdza proboszcza
Wierzbickiego, który napisał w Buku – prosty
i przejmujący dokument, uzmysłowiający
nam czym była wojna. Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się
elektroniczna księga prezentująca bukowskie zbiory, a wśród starszych mieszkańców
zdigitalizowane zbiory pocztówek i fotografii. Wśród prezentowanych zbiorów znalazły
się również pocztówki z przed wieku! Nasi
goście doszukiwali się dzisiejszych budynków, odszukiwali nierozpoznane wcześniej
kamienice i wracali wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Dla wielu z nich była to
niezapomniana podróż w czasie, od której
nie mogli się oderwać. Wysoki mur wokół
kościoła, dzisiaj widoczny już tylko od strony parku. Wieża kościoła ewangelickiego
i wysokie okna – budynek, w którym dzisiaj
mieści się Kino Wielkopolanin. Wyjątkowe
schody przy dawnym pałacu biskupim czy
po prostu rynek, na którym nie było samochodów! Takich perełek było więcej!
Dla wielu gości była to również okazja
do zwiedzenia budynku dawnej synagogi
w nowej odsłonie, po remoncie. Wspomnieniom nie było końca!
Przez cały czas otwarta dla zwiedzających była również Izba Muzealna, po której
oprowadzali członkowie bukowskiego oddziału PTTK. Można tam zobaczyć bogate
zbiory, które przez długie lata gromadziła
Elżbieta Cicha – kustosz Muzeum Ziemi
Bukowskiej.
Monika Błaszczak
11

Ożywienie
w kawiarni
przy kinie

Francja w Buku

K

awiarnia przy Kinie Wielkopolanin to
miejsce do którego warto zajrzeć nie
tylko wybierając się na seanse filmowe, ale również po to by w miłej atmosferze
i doskonałych warunkach napić się pysznej
kawy, czy zjeść małe co nieco. Od nowego
roku poczyniono wiele zmian zmierzających
do zwiększenia rentowności tego miejsca,
tak by mogło nadal być miłym i stałym punktem na mapie naszego miasta. W ubiegłym
roku kawiarnia przy Kinie Wielkopolanin
przyniosła 50 tys. zł strat. Podejmowane
obecnie starania zmierzają do zwiększenia
przychodów i zmniejszenia wydatków, tak
by dopłacać do jej utrzymania jak najmniej.
Jednym z wielu poczynionych kroków jest
zracjonalizowanie godzin pracy. W obecnej chwili lokal działa prze cały tydzień od
godz. 15:00 do 21:00. Część etatu jednej
z dotychczasowych pracownic kawiarni
została zadysponowana do obsługi kasy kina, takie posunięcie
umożliwia oddanie pracownikom
obsługi kina zaległych urlopów
i nadgodzin. Jednocześnie wydłużone zostały godziny działalności
czytelni. Jest ona otwarta nie jak
dotychczas tylko dwa, a siedem
dni w tygodniu. Dostęp do księgozbioru zapewniają jej pracownicy.
Rozpoczęto również szereg, okresowych akcji marketingowych
i promocyjnych. Już w okresie
m.in. Walentynek, Dnia Kobiet,
pierwszego dnia wiosny, czy też
w okresie świątecznym widzów
odwiedzających kino, do skorzystania z oferty kawiarni zachęcała
10 % zniżka. Akcje te spotkały się
z doskonałym przyjęciem klientów i cieszyły się dużym powodzeniem. Kolejnym posunięciem
było stworzenie pierwszego
12
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olejny ciekawy projekt zrealizowano
w Kinie Wielkopolanin. W dniach od
7 do 11 czerwca widzowie otrzymali
możliwość uczestnictwa w Tygodniu Komedii Francuskiej. Każdego dnia na ekramenu kawiarni oraz wprowadzenie deserów na które z niecierpliwością oczekiwali
goście. W ofercie na sezon letni znalazły
się długo wyczekiwane lody! W ramach
wprowadzonych zmian zadbano również
o warunki przechowywania żywności, kawiarnię doposażono w nową , dużo większą
lodówko- zamrażalkę. Dokupiono także stół
i krzesła, tak żeby liczba miejsc pozwoliła
na przyjęcie grup autokarowych. Lokal wyposażono także w zestaw modnych ostatnio
gier planszowych. Ofertę lokalu wzbogaciła
również możliwość jej wynajmu. Kawiarnia
przy kinie to bardzo przyjemne miejsce na
spotkanie towarzyskie i nie tylko. Uraczyć
się możemy deserem z pysznymi lodami (na
śmietanie), ciastem i napojem, a w upalny
dzień mrożoną kawą. Nasze menu zadowoli

nie „Wielkopolanina” wyświetlone zostały
najlepsze filmy znad Sekwany. Chętni mogli
obejrzeć m. in takie tytuły jak „Wszystko
zostanie w rodzinie”, „Mąż czy nie mąż” czy
też „ Alibi.com”. Po seansach nie zabrakło
francuskich niespodzianek. Mile zaskoczeni
widzowie zostali obdarowani bagietkami.
H.W.

PŁATNOŚĆ KARTĄ
W KINIE WIELKOPOLANIN

B

iblioteka i Kino korzystają od czerwca z promocyjnego programu „Polska
bezgotówkowa”. W pierwszym tygodniu
miesiąca, w kinowej kasie oraz w kawiarni
uruchomione zostały płatności kartą oraz
Blikiem. Podnosi to komfort oraz usprawnia obsługę klienta.
H.W.

nawet największych łasuchów! Nasz lokal
jest klimatyzowany, co jest jego niewątpliwą zaletą. Gratis serwujemy piękny widok
z okien kawiarni na nasze miasto. Serdecznie
polecam – mówi Kamila Kozak, pracownik
kawiarni przy Kinie Wielkopolanin. K.D.
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Tydzień Bibliotek pełen niespodzianek

W

ramach kolejnej edycji Tygodnia
Bibliotek, ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, Biblioteka
Publiczna w Buku przygotowała szereg
atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. 9 maja grupy zorganizowane
z przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Buk
zapełniły po brzegi salę kina Wielkopolanin.
Dzieci miały możliwość obejrzeć przedstawienie na podstawie baśni Lewisa Carrolla
„Alicja w Krainie Czarów”. Spektakl inspirowany tą baśnią został wzbogacony o cyrkowe atrakcje połączone z magią i iluzją. Na
scenie Wielkopolanina zaprezentowała się
grupa artystyczna „Grow Up Events”, która
zabrała najmłodszych w niezapomnianą podróż do krainy czarów, gdzie Alicja poznaje
„szalonego królika będącego z magią za pan
brat”. Interaktywne przedstawienie pełne
zabawy, muzyki i tańca bardzo podobało się
małym widzom, którzy podziwiali artystów
chodzących na szczudłach i aktywnie uczestniczyli w przygodach głównych bohaterów.
Przedstawienie dało dzieciom dużo radości,
wzbogaciło ich wyobraźnię oraz dostarczyło
bardzo dużej dawki pozytywnej energii.
Natomiast 13 maja w ramach kolejnej
propozycji z okazji Tygodnia Bibliotek w kawiarni przy kinie Wielkopolanin odbył się
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wernisaż uczniów Szkoły Podstawowej
w Buku. Na wernisażu zostały zaprezentowane prace uczestników konkursu plastycznego: „Okładka do nowego świata”.
Głównym celem przyświecającym temu
przedsięwzięciu była promocja czytelnictwa
i zainteresowań literackich wśród dzieci.
Zadaniem uczniów klas IV i V było stworzenie unikatowej, oryginalnej okładki do
ulubionej książki, która nie widnieje jeszcze
w spisie lektur obowiązkowych. Podczas
wernisażu nie zabrakło wyjątkowych gości, burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła
Adama, wiceburmistrz Aleksandry Wawrzyniak, wicedyrektora Szkoły Podstawowej
w Buku Anny Krzemińskiej oraz dyrektora
Biblioteki i Kina Huberta Wejmanna. Poziom
wykonanych prac był bardzo wysoki. Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza MiG Buk
dyplomy oraz nagrody. Pierwsze miejsce
zdobył Artur Duda, jury doceniło projekt
jego okładki do książki „Chłopiec, który hodował smoki”. Drugie miejsce zajęli ex aequo
Oliwia Macińska i Grzegorz Wawrzyniak,
trzecie miejsce zdobył Norbert Gawron. Jury
przyznało również trzy wyróżnienia dla Leny
Trojek, Gabrieli Szurkowskiej oraz Karoliny
Gałązki. Wzniosła chwila została uwieńczona
na wspólnej fotografii zaproszonych gości

i uczestników konkursu.
Jednym z głównych spotkań Tygodnia Bibliotek w Buku było zorganizowane 15 maja
w murach Sali Miejskiej (dawnej Synagogi)
autorskie spotkanie, którego bohaterem był
Zbigniew Kołba. Autor książki „Znajdź mnie
i kiedyś odwiedź” w nieszablonowy sposób
zachęcał młodzież ze Szkoły Podstawowej
z Szewc do czytania. „Uczymy się dla siebie,
a najbliższym sprawiamy radość tym, co
umiemy” – takie motto przyświecało spotkaniu. Pan Zbigniew zwracał uwagę na to
ja ważne jest zgłębianie tajników wiedzy
by poznawać otaczającą nas rzeczywistość.
Zachęcał by czerpać informacje z książek,
ponieważ stanowią niewyczerpane źródło
informacji. Spotkanie przebiegło w wesołej
atmosferze przy aktywnym uczestnictwie
młodzieży. Nie zabrakło porad związanych
z odpowiednią ilością snu, zdrowym odżywianiem oraz jakością wypoczynku. Młodzi
ludzie mogli się dowiedzieć „jak się uczyć,
żeby się nauczyć”, dlaczego warto pić kakao
oraz jak ważna jest rola szkoły w ich życiu.
Na zakończenie spotkania uczniowie mogli
zakupić książkę „ Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” z autografem autora.
Biblioteka w Buku w ramach Tygodnia
Bibliotek postanowiła upamiętnić wybitną
postać ze świata literatury Wisławę Szymborską. Korzystając z uprzejmości właścicieli
domu, w którym dawniej mieszkał dr Lech
Siuda, na ogrodzeniu zostały wywieszone
banery z poezją polskiej noblistki. Przypomnieć należy, że Wisława Szymborska przyjaźniła się z doktorem i kilka razy odwiedziła
nasze miasto. Ten symboliczny gest zakończył szereg atrakcji zorganizowanych przez
Bibliotekę Publiczną w Buku oraz stał się
miłym prezentem dla mieszkańców i przejezdnych, którzy mogą przystanąć i wczytać
się w słowa Wisławy Szymborskiej.
„Było, więc minęło.
W nieodwracalnej zawsze kolejności,
bo taka jest reguła tej przegranej gry (…).”
Katarzyna Duda
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Jak on to robi? Widowisko,
jakiego Buk jeszcze nie widział!

T

o pytanie często padało tego dnia! 23
maja 2019 r. w Kinie Wielkopolanin
odbyło się wydarzenie „Decyzja – Magic
Show”. Na scenie bukowskiego kina wystąpiło trzech artystów.
Pierwszy z nich, Mentalista Maciej Jasiński, bez najmniejszych problemów i ku
wielkiemu zaskoczeniu widzów odczytywał
ich myśli! „Pomyśl gdzie i z kim chciałabyś
wyjechać” – brzmiało zadanie. Domyślilibyście się, że pani poproszonej na scenę marzy
się wycieczka na Kubę z Wojciechem! On to
wiedział! Jedno jest pewne – nic się przed
nim nie ukryje. To co najbardziej lubi w iluzji
to zachwyt publiczności – „Nie chodzi mi o to,
żeby ludzie zachwycali się, że robię niesamowite rzeczy. Chcę, żeby ludzie zachwycali się
tym, że nadal są rzeczy, których nie potrafią
pojąć na pierwszy rzut oka. Chcę, żeby ludzie cieszyli się tym, co zobaczą. To mi się
najbardziej podoba”. Jak został iluzjonistą?
Zobaczył pierwszą iluzję z bliska i doświadczył tego zachwytu, tej prawdziwej magii. To
sprawiło, że chciał poznać tajniki iluzji. Jak
sam podkreśla - od tego zaczęło się hobby,
a teraz to jest już praca.
Drugi artysta, który pojawi się na scenie,
występuje pod pseudonimem Hatman Show.
Hatman to człowiek - eksplozja! Niezwykle
charyzmatyczny i wprawiający publiczność
w osłupienie. Rozbawiający do łez i jak sam
podkreśla – naprawiający uśmiechy. Mechanik naprawia samochody, lekarz narządy,
a magik uśmiechy. Jak sam o sobie powiedział: „Mimo eleganckiego wyglądu jestem
tylko oszustem. Zająłem się iluzją dlatego, że
zostałem oszukany przez szulera”. Czy nas
oszukiwał? Być może, ale jesteśmy w stanie mu to wybaczyć, bo robił to wyjątkowo
efektownie!
Na deser – swoją magią scenę zapełni
bukowianin - Michael Allen Iluzjonista. To
było prawdziwe show w jego wykonaniu,
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do tego umiejętnie zaaranżowane. Idealnie
wykorzystał przestrzeń kina i jego możliwości, w efekcie czego zafundował nam
krótki pokaz filmu na dużym ekranie. Filmu,
o którym myślała pani Ewa, a którego tytuł
powiedziała w momencie, gdy ten pojawił
się na ekranie! Duża kostka Rubika wypadająca z arkusza papieru, słomka zamieniająca
się w linę, a w końcu lina, która nie zawsze
ma dwa końce. Mamy nadzieję, że wkrótce
talent naszego bukowianina będziemy mieli
okazję oglądać po raz kolejny w programie
„Mam Talent!”.
Dwie godziny dobrej zabawy, a jak
wyglądały przygotowania do tego pokazu? - O to zapytałam organizatora i gwiazdę
wieczoru – naszego bukowskiego iluzjonistę
Michała.
Przygotowania trwały prawie 3 miesiące.
Zamysł był taki, żeby pokazać trzy odrębne
oblicza iluzji i osobowości oraz przedstawić przynajmniej jeden nowy efekt, którego nigdy wcześniej nie prezentowaliśmy.
Co ciekawe – najwięcej idei dotyczących
mojego repertuaru, pojawiło się na trzy
tygodnie przed wydarzeniem, a to bardzo
mało czasu, żeby z samego pomysłu stworzyć
coś rzeczywistego, gotowego do pokazania publiczności i mającego zachwycić. Na
5 minut show często pracuje się latami, a i
tak nie zawsze uda się wszystko wykonać
perfekcyjnie. To było więc wyzwanie, które
dodatkowo sobie rzuciłem, i które totalnie
pochłonęło 3 tygodnie mojego życia, by
ostatecznie zmaterializować idee na scenie.
Ciężka praca jednak się opłaciła, bo mimo,
że kilka nowych elementów było dalekie
od perfekcji, to te, które wyszły świetnie zrobiły oszałamiające wrażenie.
Dlaczego akurat występ w bukowskim
kinie?
Gdy zaczynałem swoją przygodę z iluzją, miałem okazję występować tylko na

małej scenie w poznańskim pubie. Zawsze
chciałem czegoś więcej nie tylko dla siebie,
ale też dla środowiska, z którego pochodzę.
Chciałem stworzyć duży spektakl w swoim
mieście, dla ludzi z okolicy. Czuję się o wiele
pewniej na dużej scenie, niż w kameralnych
warunkach. Bukowskie kino od zawsze miało
dla mnie magiczny klimat. Wygląd, zapach,
akustyka, kurtyny – to tylko kilka elementów,
które utwierdziły mnie w przekonaniu, że to
najlepsze miejsce w gminie na pokaz iluzji.
Potrzeba było jednak czasu, prób, poświęceń
i doświadczenia, aby w końcu małe marzenie
wystąpienia na scenie i stworzenia z publicznością niesamowitego klimatu i widowiska
stało się wielkim osiągnięciem.
Przebieg show - co pokazaliście, co
było nowego, niezwykłego w Waszym
odczuciu?
Show podzieliśmy na kilka części, które
zgrabnie łączył w całość nasz prowadzący.
Zanim jeszcze pierwszy artysta pojawił się
na scenie – widownia zaangażowana była
w wypełnienie karteczek, które później zostały użyte do losowania i czytania w myślach. Maciej pokazał siłę mentalizmu i to, że
magia istnieje przede wszystkim w naszych
umysłach. Hatman nie omieszkał rozbawić
widzów do łez, prezentując efekty wypełnione satyrą, ale wciąż prowokujące do pytania
„Jak to się stało?”.
Co do mojego występu to starałem się
po prostu robić swoje. Czułem, że występuję u siebie, nawiązywałem żartami do
poprzednich wykonawców, budowałem
napięcie, by potem rozładować je żartem,
magią lub jednym i drugim na raz. Udało
nam się zrealizować założenia, zgromadzić
kolejne cenne doświadczenie, a najbardziej
niezwykła z pewnością była relacja z publicznością.
Jak wrażenia już po występie?
Po spektaklu poszliśmy na pizzę. Przydała nam się regeneracja sił i odpoczynek,
bo tak duże pokłady wspaniałej energii,
jaką dali nam widzowie, postanowiliśmy
zachować na kolejne pokazy. Następnego
dnia przeanalizowaliśmy show i wyciągnę-
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liśmy wnioski. Wiem już co mogłem zrobić lepiej, a co wyszło lepiej niż myślałem.
Byłem i nadal jestem bardzo zadowolony
z efektu, jaki udało nam się osiągnąć. Cieszę
się, że udało nam się stworzyć widowisko,
jakiego Buk jeszcze nie widział. Przyznam
szczerze, że dość wysoko postawiliśmy sobie
poprzeczkę, ale to dobrze, bo pomoże nam
się to jeszcze bardziej rozwinąć.
Jak dopisała publiczność?
Publiczność była niesamowita! Od samego początku angażowała się w show, była
jego częścią. Obie strony razem zbudowały
coś niezwykłego. Na tym nam zależało. Interaktywny pokaz, którego nie da się z niczym
innym porównać. Reakcje były bardzo żywiołowe, a dzięki temu występ sprawiał nam,
artystom - ogromną przyjemność.
Z jakimi opiniami spotkaliście się po
występie?
Z pozytywnymi i budującymi opiniami.
Dotarło do mnie wiele ciepłych słów. Słyszałem opinie, że show było niesamowite,
wyjątkowe, spektakularne, wypełnione
prawdziwą magią z dużą dawką dobrego
humoru. Show było czymś, czego niektó-

rzy nigdy wcześniej nie przeżyli i na pewno na długo będą je pamiętać. Wiele osób
rozmawiało później ze znajomymi, których
zabrakło na pokazie, żywiołowo opowiadając o przeżyciach i przekonując kolegów, że
mają czego żałować. Absolutnie się z nimi
zgadzam!
Co ciekawe kilka osób pytało mi się czy
w show brały udział osoby podstawione.
Szczerze mówiąc rozbawiło mnie to, że ktoś
mógł w ten sposób wytłumaczyć sobie kilka
cudów, które miały miejsce na scenie, ale
z drugiej strony to niezły komplement, skoro
ktoś nie ma już innych pomysłów, jak odpowiedzieć sobie na pytanie „jak to możliwe?”.
Oficjalnie jednak odpowiem: W spektaklu
nie wzięły udziału ani osoby podstawione,
ani aktorzy, a wszystko to co widzowie zobaczyli – wydarzyło się naprawdę!
Ostatnie pytanie – co z „Mam Talent!”?
Wiem, że wziąłeś udział w castingach do
nowej edycji.
Nie jest tajemnicą, że na początku lipca
stanę na scenie w towarzystwie kamer i będę
miał przyjemność spotkać się i oczarować
jurorów programu. Obecnie pracuję nad tym,

żeby 2 minuty, które mam na pokazanie talentu – wykorzystać maksymalnie. Efekty,
mam nadzieję, będzie można obejrzeć na
antenie TVN we wrześniu.
To był niesamowity pokaz czytania w myślach, akrobacji i naprawiania uśmiechów!
100 zł banknot wcześniej podpisany przez
panią Anię znalazł się w cytrynie, z arkusza
bloku wyskoczyła duża kostka Rubika, karty
wędrowały z rąk do rąk, choć Ci, którzy je
trzymali byli pewni, że te cały czas tam są.
Końcowy numer z „Avatarem” na dużym
ekranie był idealnym zakończeniem tego
magicznego show!
Monika Błaszczak

Paderewski all inclusive

3

maja w kinie Wielkopolanin w Buku odbyło się widowisko
koncertowe pt. „Paderewski all inclusive”. Ideą programu
było przedstawienie najważniejszych- z punku widzenia
odzyskania przez Polskę niepodległości- momentów z życia wybitnego męża stanu i artysty – Ignacego Jana Paderewskiego.
Historię ukazano za pomocą rekonstrukcji poprzez wykonywanie utworów, grę aktorską i narrację oraz wystąpienie rapera,
który komentował dzisiejsze znaczenie wielkich dokonań Paderewskiego. Całość uzupełniły felietony filmowe przedstawiające
szerszy kontekst historyczny przedstawianych wydarzeń.

ZAPROSZENIE

Zaprasza się mieszkańców Miasta i Gminy
BUK objętych PROGRAMEM ZDROWOTNYM
na 2019 r. finansowego z budżetu samorządowego Miasta i Gminy Buk w zakresie:
»» profilaktyki chorób układu krążenia obejmującej roczniki 1967-1977
»» profilaktyki chorób prostaty obejmującej
roczniki 1967 – 1977
»» profilaktyki chorób płuc obejmującej
roczniki 1967-1977
»» profilaktyki diabetologicznej obejmującej osoby , które ukończyły 18 rok życia
»» profilaktyki chorób tarczycy obejmującej
osoby , które ukończyły 18 rok życia
»» profilaktyki raka jelita grubego obejmującej roczniki 1967 - 1977
»» profilaktyki raka szyjki macicy obejmującej roczniki 1967 - 1977
KOSYNIER BUKOWSKI l

badania laboratoryjne
»» badanie w postaci badania Lipidogramem
»» oznaczenie poziomu markera PSA
»» badanie poziomu cukru we krwi
»» badanie poziomu TSH we krwi
»» badanie na krew utajoną

badania laboratoryjne zostaną przeprowadzone w n/w terminach i miejscach :
1) Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Buku , ul. Dobieżyńska27
maj - 29 godz 7.00 - 10.00
czerwiec – 26 godz 7.00 – 10.00
sierpień – 7,28 godz 7.00 – 10.00
wrzesień – 18 godz 7.00 - 10.00
„ALMED” ul. Mury 6; od pon. do pt. /codziennie/w godz 7.00 – 9.00
Badania radiologiczne rtg Opalenica ul
Powstańców Wlkp 1a / I piętro/ Tel 601575606
w godz. urzędowania j/n

1) poniedziałek, środa, piątek w godz - 09-18
2) wtorek , czwartek w godz -09-17
Badania cytologiczne Opalenica ul Powstańców Wlkp 1a / II piętro/ rejestracja zapisy Tel: 693250171 w godz 9.00 do 15.00
Odbiór wyników i pojemników do badania kału w MGOK w Buku, ul Dobieżyńska27
codziennie w godz 8.00 do 15.00. Wyniki
badań w ciągu 21 dni od terminu badania.
Akcja będzie prowadzona do 25.października b. r.. Dotyczy wszystkich badań.
Organizowany będzie dowóz mieszkańców objętych Programem/ rtg/ transportem
zbiorowym w dniach czerwiec - 5;26 ; lipiec
- 31; sierpień -21; wrzesień - 4,25; paździrnik
- 09 . Rejestracja dowozu
Tel 509581445 w godz. 9.00 - 14.00 w w/w
dniach.
Powrót nastąpi po wykonaniu badań.
Wyjazd z MGOK w Buku w w/w terminach
o godz 15.00
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Wycieczka seniorów do Darłówka

N

adszedł maj, a wraz z nim czas wyczekiwanego corocznego wypoczynku
Seniorów „Pogodnej Jesieni” i członkiń KGW w Dobieżynie, który miał miejsce
w dniach od 25 do 31 maja 2019 r. Mimo iż
już kilkakrotnie gościliśmy w nadmorskich
kurortach, to bardzo cieszyliśmy się na ten
wyjazd. Celem naszej podróży było Darłówko – ośrodek Piramida I. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, gdzie czekano
już na nas z obiadem, po którym oczywiście
poszliśmy przywitać się z morzem. Tak więc
plaża, może, zabiegi i słodkie leniuchowanie,
to kluczowe punkty naszego codziennego
programu. Oczywiście odbywaliśmy też
w zależności od kondycji dłuższe lub krótsze spacery wzdłuż plaży. Dla niektórych

Piknik ekologiczny

naszych uczestników był to nie lada wyczyn.
Brawo! Wieczorek taneczny oraz grill, to
kolejne atrakcje, podczas których mieliśmy
okazję wytańczyć się do woli w pięknych
przebraniach, rozmawiać, żartować i integrować się z inną grupą Seniorów. W czasie
pobytu w Darłówku wybraliśmy się na wycieczkę do Doliny Charlotty w Strzelinku,
okolice Słupska. Miejsce bardzo urokliwe
z dala od szos i zgiełku miast. Doskonała
przestrzeń na relaks, której mogliśmy osobiście doświadczyć! Odwiedziliśmy wodne
safari, łodzią po tematycznych wysepkach,
podczas którego podziwialiśmy strusie, kangury, gibony, zebry, gnu i ostronosy. Mogliśmy nawet pogłaskać lemury. Mieliśmy też
okazję obejrzeć występy fok w fokarium,
które bardzo nam się podobały. Spacer po

malowniczych miejscach dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. To był piękny dzień!
Ostatniego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy
do Jarosławca, gdzie zjedliśmy obiad i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Mimo
iż pogoda nie zawsze dopisywała spędziliśmy czas miło, zabawnie i naukowo. To były
niezwykłe dni, które minęły bardzo szybko.
Pozostało wiele pięknych wspomnień oraz
nadzieją, że za rok znowu wyruszymy na
wycieczkę i będziemy dobrze się bawić!
Seniorzy

7

czerwca 2019 r. na placu przy Branżowej Szkole I Stopnia
w Buku odbył się Ekologiczny Festyn Zdrowia. Seniorzy
z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” również zostali na niego zaproszeni. Na placu było mnóstwo dzieci wraz
z ich opiekunami. Na wszystkich czekał szereg atrakcji. Było
przeciąganie liny, zjeżdżalnia z dmuchanym zamkiem, punkty
pomiaru ciśnienia, wagi i dwutlenku węgla w płucach oraz wiele,
wiele innych. Każdy mógł skosztować pysznej zupy pomidorowej
i grochowej oraz placka i waty cukrowej. Chętni mogli przejechać
się na traktorze. Wszyscy spędziliśmy mile ten czas łącząc pokolenia. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Mamy nadzieję,
że zobaczymy się za rok!
Seniorzy

Turniej w warcaby
w Grodzisku
Wielkopolskim

W

arcaby, to najpopularniejsza gra strategiczna. Wymaga od graczy
umiejętności przewidywania
oraz wyobraźni. To doskonały
trening myślenia. Niezależnie od
tego, jak ktoś dobrze gra, zawsze
znajdzie się ktoś, kto gra jeszcze
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lepiej. Niezależnie od tego, jak ktoś gra źle,
zawsze znajdzie się ktoś kto gra jeszcze
gorzej. Wzorem lat ubiegłych w Grodzisku

Wielkopolskim odbył się turniej warcabowy
organizowany przez Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej „Promessa” działające
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim dla
Seniorów Zbąszynia Senior Wigor,
Buku „Pogodna Jesień” i Grodziska
Wielkopolskiego. Celem Turnieju
była integracja Seniorów. Podczas
turnieju panowała serdeczna atmosfera. Zawodnicy kibicowali
sobie wzajemnie.
Seniorzy
l CZERWIEC 2019

Olimpiada sportowa
w Sielinku

15

maja 2019 r. 30-osobowa grupa
Seniorów „Pogodnej Jesieni” brała
udział w Biesiado-Olimpiadzie dla
osób Niepełnosprawnych i Seniorów w Sielinku. Seniorzy mogli wziąć udział w ośmiu
konkurencjach sportowych dostosowanych
do ich wieku i sprawności. Wszystkie dyscypliny odbywały się jednocześnie i każdy
uczestnik mógł wziąć w nich udział. Nasi
Seniorzy zdobyli 2 złote medale. Intencją
zawodów była dobra zabawa, a nie rywalizacja. Po wysiłku fizycznym każdy posilił
się ciepłym obiadem. Organizatorzy zadbali
też o to, aby podczas imprezy nie zabrakło
aspektu biesiadowego. Organizatorami imprezy był OPS w Opalenicy wraz z Zarządem
Oddziału Rejonowego PZERiI w Opalenicy.
Seniorzy

Biały dzień
w „Pogodnej Jesieni”

W

środę 22 maja 2019 r. odbyło się
kolejne spotkanie z kolorem. Tego
dnia w naszym Domu „Pogodnej
Jesieni” dominującym kolorem w stroju
każdego była biel. Biel jest barwą czystości, niewinności i szlachetnych zamiarów.
Jest barwą radości i mądrości. Tego dnia
zadbaliśmy również o wzmocnieniu odporności organizmu przed chorobami i przygotowaliśmy surówki i zupę z białych warzyw.
Dominującymi warzywami były: szparagi,
rzepa i seler. Było bardzo smacznie.
Seniorzy

Mieszkanki Szewc
na pielgrzymce

K

oło Gospodyń Wiejskich z Szewc
zorganizowało pielgrzymkę do Giglii i Częstochowy w dniach 20-21
maja 2019 r. W Sanktuarium Matki Bożej
KOSYNIER BUKOWSKI l

Gidelskiej pielgrzymkę powitał Ojciec Józef
Kostech, który opowiedział nam całą historię
Figurki Gidelskiej słynącej łaskami. Jest to
patronka rolników i górników. Następnie
uczestniczyliśmy w mszy św. Później pojechaliśmy do naszej Matki I Królowej do
Częstochowy gdzie odprawiliśmy drogę
krzyżową, byliśmy na apelu Jasnogórskim

a na drugi dzień na odsłonięciu obrazu. Później przewodnik oprowadził nas po najważniejszych obiektach Sanktuarium uczestniczyliśmy we mszy św. Pogoda dopisała, więc
w drogę powrotną wyruszaliśmy umocnieni
duchowo wymodleni i zadowoleni z udanej
wycieczki.
Maria Mądroszyk
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Bajkowy Dzień Dziecka

1

czerwca 2019 r. na stadionie miejskim
w Buku odbył się Dzień Dziecka. Na młodych mieszkańców naszej gminy został
przygotowany szereg atrakcji, już od godzin
porannych.
Cała przygoda rozpoczęła się od Kina
Wielkopolanin, gdzie oprócz darmowych
seansów „Miś Uszatek” i „Koziołki na wieży”,
czekały na odwiedzających również miłe
niespodzianki. W samo południe na teren
stadionu zebrały się tłumnie dzieci wraz z rodzicami. Na scenie wystąpiła grupa teatralna
z przedstawieniem pt. „Jak Pat i Balb ratuje
księżyc” oraz kabaret „Czwarta fala”. Swoje
umiejętności na scenie zaprezentowały tak-

że przedszkolaki oraz grupy działające na
co dzień przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Buku.
W międzyczasie dzieci puszczały bańki
mydlane, wypiekały ciastka oraz bułki, robiły
sobie kolorowe tatuaże lub projektowały
własne koszulki!
Nie zabrakło również czytania bajek
na latającym dywanie, wozów strażackich,
ratowników medycznych i miasteczka policyjnego, w którym poprzez zabawę dzieci poznawały prawidłowe zachowania na drodze.
Strzałem w dziesiątkę okazały się warsztaty chemiczne, w których dzieci brały aktywnie udział. Wybuchy, kłęby pary, wyska-

kująca piana i wiele innych. Były to pokazy
i doświadczenia wokół których nieustannie
zbierały się tłumy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dymiące drinki, w skład
których wchodził sok owocowy i suchy lód.
Dla bardziej aktywnych uczestników
wydarzenia, którym nie straszny był upał
były przygotowane boiska do gry w mini
piłkę ręczną, piłkę ręczną plażową oraz
piłkę nożną. Zakończeniem Dnia Dziecka
był budzący wiele emocji mecz rozegrany
pomiędzy dziećmi i rodzicami. W ostatecznym starciu nieznacznie wygrali Ci starsi.
Z okazji tego wyjątkowego święta raz
jeszcze życzymy Wszystkim dzieciom dużo
radości, uśmiechu i spełnienia dziecięcych
marzeń!
Monika Błaszczak

„Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielką siłą
Za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną
Ostatnie gesty i słowa pożegnania
Kilka uśmiechów i kilka łez.
Bo wakacji nadszedł czas,
Wiele przygód czeka nas.
Wspaniali przyjaciele - poznasz ich tak wielu
Odkryjesz z nimi piękny świat!”

Z okazji zbliżających się wakacji życzę
wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Buk
udanego wypoczynku, niezwykłych
podróży, spotkań z przyjaciółmi,
odkrywania piękna przyrody i nieznanych
zakątków Polski i świata.
Dariusz Pańczak
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W stawce 125 biegaczy najlepszy okazał
się Pavlo Stepanenko, który osiągnął rezultat
33:16. Drugi był Wiktor Matysik (37:24),
a trzecia Karsiaryna Prashuk, która z czasem 38:32 wyrała rywalizację wśród pań.
Najwyżej sklasyfikowanymi reprezentatami
Miasta i Gminy Buk byli: Adam Drzymała
(38:39) oraz Katarzyna Popowicz (46:37).
Nagrody oraz puchary wręczała Aleksandra Wawrzyniak – zastępca burmistrza
oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Jarosław Sznycer.

IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka I

W

niedzielę 2 czerwca 2019 r. odbył się
IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka I
na dystansie 10 km. Start i meta były
na stadionie miejskim, gdzie panowała gorąca
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atmosfera, nie tylko ze względu na panujący
upał, ale również doping samego Mieszka
i Dobrawy! Na trasie biegu również nie zabrakło tłumnie dopingujących mieszkańców.
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Zawodowy pas
dla Huberta
Rutkowskiego

G

orąca atmosfera panowała w sobotę
8 czerwca br. w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Buku, i to nie za sprawą letniej aury, ale olbrzymich emocji. Nie
mogło być inaczej, bo na zawodowym ringu
stanął po raz pierwszy w życiu bukowianin.
Pierwsza Gala Boksu&k-1 RCP4 w Buku stała
się faktem. Otwierający ją burmistrz Buku
Paweł Adam powiedział do publiczności, że
ma swojego faworyta – Junka z Buku – Huberta Rutkowskiego, co wzbudziło gorącą
reakcję publiczności. Tego wieczoru setki
kibiców przyjechały do naszego miasta by
wspierać dopingiem swoich zawodników.
Bukowski zawodnik walczył ze Słowakiem
Michałem Kosikiem. Dominował nad nim już
od pierwszych minut pojedynku i punktową przewagę utrzymał do ostatniej rundy.
W pełni zasłużenie wywalczył Pas Zawodowego Mistrza Polski K-1 WFMC. Drugą walką
wieczoru był pojedynek Eweliny Pękalskiej
z serbską zawodniczką Niną Radovanovic.
Także i tutaj zwycięstwo odniosła reprezentantka Polski. Ponadto na ringu wystąpili
m.in.: Marcin Kujda, Dorota Norek, Adam
Kosut, Łukasz Radosz i Jacek Rzepecki.
W amatorskiej przedwalce zobaczyliśmy
także zwycięskiego jak się okazało Gracjana
Rutkowskiego. Galę sportów walki wzbogacił
artystyczny występ Anny Karwan, a relacja
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z całego wieczoru została wyemitowana na
antenie TVP3 Poznań. Impreza odbyła się
pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Buk Pawła Adama. Organizatorami wydarzenia byli: Ring Club Professional oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Komentarz
Huberta Rutkowskiego:
Cała gala wyszła bardzo profesjonalnie,
organizatorzy wykonali swoją robotę jak
należy. Walki były na wysokim poziomie i z
tego co widziałem to bardzo podobało się
kibicom. Co do mojej osoby i walki, czuję, że
zrobiłem to, co było trzeba. Dałem pokaz
solidnego K1, 5 rund totalnej wojny. Rywal
pokazał nadludzką wytrzymałość na ciosy
i mam nadzieję, że tego właśnie wszyscy
oczekiwali na hali w Buku. Jak już kiedyś
wspomniałem - mam najlepszych na świecie
kibiców. Zresztą sami wszyscy widzieli i sły-

w Buku. Wydarzenie okazało się być sportowym i organizacyjnym sukcesem dla naszej gminy. Doskonały przekaz medialny na
antenie telewizji i na łamach prasy lokalnej
są tego potwierdzeniem.
H.W.
szeli, jestem im za to bardzo wdzięczny! Jeżeli
miałbym wymieniać komu jeszcze należą się
podziękowania to nie wystarczyło by miejsca
w całym Kosynierze - trener, rodzice, dziewczyna, brat, pan burmistrz, cały Shootboxer,
dietetyk, sponsorzy… Jednak największe podziękowania należą się osobie, która w tym
roku pokazała mi, że nie ważne jakby źle
nie było, co by się nie działo, zawsze trzeba
trzymać głowę wysoko i się nie poddawać
do samego końca. Ta osoba to moja Babcia
Róża, która niestety swoją walkę przegrała.
Jednak swoją postawą dała mi lekcje życia
i właśnie dla niej dedykuję ten pas.
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UKS Bukowia Buk cały czas na podium!!!

B

rązowe medale wywalczyły podopieczne Dariusza Pańczaka na gnieźnieńskim turnieju „Tuzinek Cup” w dniu
8.06.2019 r.

Pracowity
maj naszych
dzielnych
karateków

Fazę grupową dziewczynki wygrały bez
starty punku.
Wyniki spotkań w fazie grupowej były
następujące:
»» Bukowia Buk - Pantery Dąbrówka 17:5

M

łodzi karatecy
z klubu karate EMPI
w maju dzielnie
i odważnie prezentowali
swoje umiejętności na mistrzostwach w dniach 11
oraz 25 maja 2019 r.
W dniu 11 maja w Kleszczewie odbyły się
Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF, w których
tym razem zawodnicy reprezentowali swoje
szkoły, a nie kluby.
W mistrzostwach tych, jako przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Buku im. Bohaterów Bukowskich, wystartowali: Maksymilian Karabon, Wojtek Karbowiak, Karolina
Karabon, Emilia Ułasewicz. Podium zdobyli:
– Maksymilian Karabon – brązowy medal
w konkurencji: kumite indywidualne (SP)
chłopców 2010 i młodsi (Fantom) – (9 kyu),
– Karolina Karabon – srebrny medal
w konkurencji: kata indywidualne (SP)
dziewczęta 2007-2006 (9 kyu),
– Wojciech Karbowiak – złoty medal
w konkurencji: kumite indywidualne (SP)
chłopców 2010 i młodsi (Fantom) – (9 kyu).
Z naszej gminy wystartował również Mateusz Samól reprezentujący swoją szkołę
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– IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
i zdobywając podium dwukrotnie:
– złoty medal w konkurencji: kata indywidualne (Licealiada) chłopców 1999
i młodsi,
– brązowy medal w konkurencji: kumite
indywidualne (Licealiada) chłopców 1999
i młodsi (-64 kg).
Na zgłoszonych 45 gmin z województwa
wielkopolskiego gmina Buk zdobyła 19 miejsce zdobywając 16 pkt. Warto wspomnieć,
że zgłoszonych było aż 170 szkół z całego
województwa!
Natomiast w dniu 25 maja odbył się Turniej Hayashi Cup Dopiewo, a wystartowali
w nim: Hubert Sterczyński, Wiktor Fabian,
Maksymilian Karabon, Wojtek Karbowiak,
Julia i Natalia Jędrzejczak, Natalia Marosz
oraz Karolina Karabon mierząc się ze swoimi słabościami odważnie zdobyli podium:
– złote medale: Wiktoria Jerzykie-

»» Bukowia Buk - SP 9 Gniezno 13:5
»» Bukowia Buk - Sparta Oborniki 17:5
Wychodząc z pierwszego miejsca w grupie w półfinale bukowianki spotykały się
z zespołem Orlik Kcynia, gdzie uległy przeciwnikowi 9:16
W meczu o 3-cie miejsce nasze szczypiornistki spotkały się ponownie z drużyną
z Obornik i pewnie wygrywając 20:4 - zdobyły BRĄZ!!!
Klasyfikacja końcowa:
1. Orlik Kcynia
2. Pantery Dopiewo
3. UKS Bukowia Buk
4. Sparta Oborniki
5. Tuzinek Gniezno
6. SP 9 Gniezno
7. Olimpijczyk Budzyń
8. Pantery Dąbrówka
Najskuteczniejszą zawodniczką w turnieju została Amelia Zimna zdobywając 32
bramki, wyróżnienie w drużynie zaś otrzymała Oliwia Polak.
UKS Bukowia Buk
- Katarzyna Wechman
wicz w konkurencji fantom
dziewcząt U8, Maksymilian
Karabon w konkurencji kihon
chłopców U10, Wojtek Karbowiak w konkurencji kata białe
pasy chłopców U10;
– srebrne medale: Wiktoria Jerzykiewicz w konkurencji kihon dziewcząt U8, Nadia
Matysiak w konkurencji fantom dziewcząt U10, Rozalia
Fagasik w konkurencji kihon
dziewcząt U10;
– brązowe medale: Dominika Król w konkurencji
kata białe pasy dziewcząt
U8, Natalia Jędrzejczak w konkurencji fantom dziewczęta U10 oraz kata białe pasy
dziewcząt U10, Rozalia Fagasik w konkurencji fantom dziewcząt U10.
W tym samym dniu odbył się również
Ogólnopolski Turniej Hayashi Cup, w którym
na podium stanęły:
– złoty medal: Karolina Karabon w konkurencji kata białe pasy dziewczęta 13-14 lat,
– srebrny medal: Natalia Marosz w konkurencji kata białe pasy dziewczęta 13-14 lat.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich startujących za odwagę i wytrwałość, a także
ciężką pracę. W ramach podziękowań za
wytrwałość i ciężkie treningi klub EMPI zorganizował na zakończenie roku szkolnego
oraz sezonu sportowego dla wszystkich swoich podopiecznych ognisko, które odbyło
się 13 czerwca 2019 r. na plaży owocowej
w Zborowie.
Ewa Karabon
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Szkoła Podstawowa w Buku Mistrzem Polski
w Ogólnopolskich Szkolnych Igrzyskach Dzieci w Piłce
Ręcznej Dziewcząt

W

dniach 31.05-2.06.2019 w Głuchołazach odbył się Finał Mistrzostw
Polski Szkół Podstawowych w Piłkę Ręczną, w których uczennice SP w Buku
wraz z trenerami Dariuszem Pańczakiem
i Pawłem Kempą, zdobyły tytuł Mistrzyń
Polski. Naszą szkołę reprezentowały: Andraszyk Lena, Hanyż Monika, Jankowska
Magdalena, Juchacz Karolina, Karaś Kinga,
Michalak Anna, Piątkowiak Izabela, Szurkowska Gabriela, Śniecińska Zofia, Tonder
Aleksandra, Urbaniak Michalina, Wechman
Maja, Wolna Maja.
Droga do zdobycia tytułu Mistrza Polski była długa i bardzo męcząca. Trzeba
podkreślić, że dziewczęta trenowane są
od wielu lat przez Jarosława Sznycera, który w tym mistrzostwie ma niewątpliwie
ogromny udział.

W fazie grupowej bukowianki rozegrały
6 spotkań, w których wygrywając 5 meczów
i remisując 1, zapewniły sobie pierwsze
miejsce.
SP Piotrków Trybunalski (łódzkie) 4:16
SP Płock (mazowieckie) 9:12
SP 3 Grodków (opolskie ) 11:20
SP Katolickie Kielce (świętokrzyskie)
6:21
SP 3 Świebodzice (dolnośląskie) 1:17
SP Dobrzany (zachodnio-pomorskie) 8:8
Ćwierćfinał: SP Legnica 19:1
Półfinał: SP Kraków 12:6
Finał: SP Kwidzyn 7:6
Znakomita i profesjonalna gra dziewcząt
od pierwszego meczu po finał, przyniosła
im zasłużony tytuł Mistrzyń Polski.
Dziękujemy rodzicom, którzy wspierali
dziewczynki i wierzyli w nie do samego koń-

ca – gdyby nie Wy ten sukces smakowałby
inaczej. Ważny dla zespołu był i jest doping
kibiców, którzy trzymali kciuki za Szkołę
Podstawową w Buku.
Miłym akcentem i niespodzianką dla
bukowskiej drużyny było powitanie przygotowane przez dyrekcję szkoły w dniu powrotu z zawodów. Okrzykom i wiwatom nie było
końca, a balony i kwiaty to drobny symbol
podziękowania za promowanie sportu oraz
szkoły na arenie krajowej.

Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych MiG Buk

W

dniu 22.05.2019 r. odbył się XI
Trójbój Obronny Szkół Podstawowych MiG Buk i XVII Trójbój
Obronny Szkół Ponadpodstawowych MiG
Buk w następujących kategoriach: strzelanie z karabinka sportowego kbks, strzelanie
z karabinku pneumatycznego i rzut lotką.
W wyniku sportowej rywalizacji sumą punktów wszystkich konkurencji w klasyfikacji
drużynowej Szkół Podstawowych I miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa w Buku uzyskując 496 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa w Dobieżynie – 462 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa w Niepruszewie – 369 pkt.
Klasyfikacja indywidualna – dziewczęta:
I miejsce Marika Solarska – 86 pkt.
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II Maria Osowska – 75 pkt.
III Natalia Wrona – 70 pkt.
Klasyfikacja indywidualna – chłopcy:
I miejsce Mateusz Bakalasz – 85
II Jakub Paluszak – 83 pkt.
III Łukasz Majda – 69 pkt.
W klasyfikacji drużynowej Szkół Ponadpodstawowej:
I miejsce zdobyła drużyna
Gimnazjum w Buku uzyskując 524 pkt.
II Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku II – 390 pkt.
III Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku I – 317 pkt.
Klasyfikacja indywidualna
– dziewczęta:
I miejsce Martyna Wojciń-

ska – 78 pkt.
II Aleksandra Bręk – 74 pkt.
III Emilia Kaczmarek – 65 pkt.
Klasyfikacja indywidualna – chłopcy:
I miejsce Szymon Poplewski – 92 pkt.
II Antoni Kortus – 76 pkt.
III Dawid Bogacz – 72 pkt.

H.R.
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Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy
,,Poznaj otuskie kąty”

P

iękna pogoda towarzyszyła w niedzielę
19 maja br. w Pierwszym Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym ,,Poznaj otuskie
kąty”.
Burzowe chmury i deszcz, jaki przeszedł
nad okolicą w niedzielę rano, zdał się wystraszyć nieco uczestników rajdu. Jednak
w południe wyszło piękne słońce, toteż cała
impreza świetnie się udała, gromadząc ok.
60-ciu rowerzystów.
Pomysłodawcą rajdu jest Sławomir

Muszyński z Rady Sołeckiej naszej wsi,
a organizatorem Rada Sołecka z sołtysem
Romualdem Kubiakiem na czele.
Trasa Otusz - Skrzynki - Żarnowiec Podłoziny - Cieśle - Otusz liczyła 16 km,
rowerzyści zwiedzili wiele malowniczych
zakątków, pokonując zarówno odcinki leśne
jak i polne oraz drogi asfaltowe.
Mieliśmy przyjemność gościć na naszym
rajdzie sołtysa Żegowa-Wysoczki -Wygody
Tadeusza Łysiaka z żoną, sołtysa Kalw Da-

Pobiegli z Grodziska do Buku
i uczcili wydarzenia z 1848 roku

W

sobotę 4 maja 2019 roku 11 osób
wzięło udział w towarzyskim biegu
pod nazwą Półmaraton Grodziskich
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Kosynierów. Trasa biegu, nieco dłuższa niż
tradycyjny półmaraton (liczyła 23 kilometry) wiodła z Grodziska Wielkopolskiego

miana Boińskiego z rodziną oraz przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk Piotra
Gorońskiego. Cieszymy się, że na rajdzie
były rodziny z sołectwa Otusz i z okolicznych miejscowości.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali nasi dzielni otuscy strażacy, a konne
bryczki państwa Muszyńskich, Ignasiaków
i Adamczaków przewoziły zmęczonych najmłodszych rajdowców.
Najważniejsze, że wszyscy dojechali do
mety, nagrodą były pieczone kiełbaski przygotowane osobiście przez naszego sołtysa
Romualda Kubiaka.
Mariola Kornosz
do Buku. Bieg był upamiętnieniem wydarzeń sprzed 171 lat, bowiem dokładnie 28
kwietnia 1848 roku doszło do Bitwy Pod
Grodziskiem z oddziałami Pruskimi, które
zaatakowały Polskich żołnierzy stacjonujących w Grodzisku. Z zachowanych relacji
wiemy, że na pomoc grodziszczanom wyruszył oddział kosynierów podążających
od strony Buku. Biegacze po krótkim przemówieniu grodziskiego burmistrza Piotra
Hojana wyruszyli spod Pomnika Grodzisk
Kosynierów w Grodzisku Wlkp i spokojnym,
konwersacyjnym tempem dotarli na bukowski rynek, gdzie przywitał ich dyrektor OSiR
Buk Jarosław Sznycer. Mimo opadów deszczu
humory na tej dość niewymagającej i nie za
długiej trasie dopisywały.
Organizatorami imprezy byli Grodziski
Klub Biegacza, Bukowski klub Biegacza, OSiR
Buk. Organizatorzy dziękują strażakom z OSP
Dobieżyn za zabezpieczenie na bukowskiej
obwodnicy. Partnerem wydarzenia była restauracja Parkowa Buk.
Tomasz Giełda
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XVII Majówka
na Rowerze

W

dniu 11 maja zaprosiliśmy wszystkich chętnych na rowerową majówkę pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Buk do Stanicy PTTK nad
Jeziorem Niepruszewskim.
Trasa rowerowa przebiegała następująco: Buk Hala – Otusz wieś – Otusz (starą
czereśniówką i lasem do wiaduktu nad autostradą) – Niepruszewo Stanica O/PTTK
(postój) – Brzoza - Żegowo – Buk – ok. 18 km.
Pogoda nam wybitnie dopisała, typowo
rowerowa – nie za ciepło – nie za zimno –
prawie bez wiatru. Wyruszyliśmy planowo
eskortowani przez wóz techniczny z OSiR
z przemiłym i uczynnym panem kierowcą. Po
drodze parę razy zatrzymywaliśmy się, aby
kontemplować krajobraz, bajorka i stawki

wodne, rozbuchaną, wiosenną przyrodę,
tryle ptaszków i obsypane bielą, złotem
i różowością drzewa i krzewy. W stanicy
przywitało nas okazałe ognisko, na którym chętni upiekli sobie kiełbaski i chleb.
Wszyscy zostaliśmy królewsko ugoszczeni
przez ekipę aprowizacyjną – kiełbaskami
(grzanymi), chlebem, bułkami, kawą, herbatą, kaszanką, prażoną cebulą (aż słodka),
napojami. Wszyscy uczestnicy brali udział
w losowaniu nagród przeznaczonych na ten
rajd (mamy nadzieję, że wszyscy zadowoleni). Odpoczęliśmy sobie w cieniu dobrych
drzew z widokiem na gładką taflę jeziora.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz
Miasta i Gminy Paweł Adam, Przewodniczący Rady Piotr Goroński (przy okazji prezes
wyłuszczył parę potrzeb Oddziału). W sumie
uczestniczyło 32 turystów, a do Buku, syci
wrażeń, wróciliśmy o 14:30. Zapraszamy
na pozostałe nasze rajdy.
PTTK Buk aka

Mistrzostwa Sołeckie Gminy Buk
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W

dniu 02.06.2019 r. pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Buk odbyły się XX Mistrzostwa Sołeckie
w strzelaniu z kbks. Udział w nich wzięło
osiem drużyn cztero osobowych. Każdy zawodnik oddał 13 strzałów do tarczy z odległości 50 metrów. Trzy najgorsze strzały były
traktowane jako próbne i nie były liczone
do ogólnego wyniku.
Sportowa rywalizacja odbyła się na wysokim poziomie. Oto wyniki:
I miejsce zdobyło Sołectwo Wielka Wieś
zdobywając 310 pkt.
II miejsce Dobieżyn 282 pkt. i III Kalwy
251 pkt.
Indywidualnie
I miejsce Gerwazy Deska 87 pkt.
II miejsce Roman Wieczorek 83 pkt.
I III Piotr Andrzejewski 82 pkt.
H.R.
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Udział w programie „bezpieczeństwo na drodze”

W

dniu 28 maja 2019 roku w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku odbyły
się kompleksowe zajęcia warsztatowe w ramach Programu „Bezpieczeństwo
na drodze”. Inicjatorem akcji był Burmistrz
Miasta i Gminy Buk – Paweł Adam, który zarekomendował ten program profilaktyczny.
Przedstawiciele firmy GOS, prowadzący
szkolenie dla uczniów, wykazali się dużym
profesjonalizmem i w atrakcyjny sposób połączyli wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa jazdy z praktycznymi ćwiczeniami
z wykorzystaniem symulatorów samochodu

i motoroweru oraz alkogogli. Zastosowane
podczas warsztatów innowacyjne narzędzia technologiczne spotkały się z dużym
zainteresowaniem wszystkich uczestników
spotkania. Młodzież miała doskonałą okazję doświadczyć jazdy z różną prędkością
w różnorodnych warunkach atmosferycznych, trenować zachowanie należytej odległości między pojazdami oraz długość i czas
hamowania.
Podczas spotkania prowadzący uświadomili uczniom, jakie zagrożenia czyhają
na nich oraz jakie mogą stwarzać oni sami,

prowadząc auto na śliskiej nawierzchni,
podczas zamieci, rozmawiając przez telefon
komórkowy, czy pod wpływem alkoholu.
Dzięki takim zajęciom młodzież, która już
posiada prawo jazdy mogła zobaczyć jak
trudno jest zapanować nad samochodem,
kiedy jest lód, śnieg, deszcz oraz że prawidłowe zapięcie pasów, trzymanie rąk na kierownicy może nam uratować życie w sytuacji
kolizji drogowej.
Warto podkreślić niezwykły walor
edukacyjny Programu „Bezpieczeństwo na
drodze”, który z pewnością przyczyni się do
wzrostu świadomości uczniów w zakresie
kształtowania bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.

Konkurs plastyczny na plakat antysmogowy
„Zrób dla Buku coś dobrego, nie pal w piecu byle czego”

W

ramach organizowanego już od kilku
lat Ekologicznego Festynu Zdrowia,
Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku
wyszła z pomysłem przeprowadzenia konkursu plastycznego na plakat antysmogowy,
który został skierowany do wszystkich placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Buk. Naszym celem było podniesienie
świadomości dzieci i młodzieży w zakresie
przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania
działań antysmogowych oraz kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych,
a także inspirowanie dzieci i młodzieży do
aktywności twórczej. Patronat na konkur-

Stawiam na zawód!
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki
uczniów. Obecnie trwa postępowanie rekrutacyjne dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, które zakończy się w dniu 25 lipca podaniem do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły. Jest to niewątpliwie
olbrzymie wyzwanie dla szkół oraz dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do wybranej placówki.
Uczniowie, którzy myślą o wyborze szkoły
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sem objęła Rada Miasta i Gminy Buk, która
jednocześnie ufundowała atrakcyjne nagrody
dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Na konkurs zgłoszono łącznie 117 prac
plastycznych, a wyróżnienia zdobyli: Kuba
Gałązka z Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku, Magda Górczak z klasy II Szkoły Podstawowej w Buku, Eliza Piechaczek z klasy V
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie, Kacper
Kaźmierczak z Gimnazjum im. płk. Kazimierza
Zenktelera w Buku, Weronika Kaczmarek
z Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie i serdecznie gratulujemy
zwycięzcom.
o profilu zawodowym mogą skorzystać z oferty
edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku.
Na kolejny rok szkolny zaplanowane zostały cztery klasy pierwsze - wielobranżowe, które dają
pewność przyjęcia ucznia w każdym zawodzie.
Nasza szkoła prowadzi kształcenie w tak bardzo promowanym systemie dualnym, polegającym na połączeniu nauki w szkole z kształceniem
praktycznym u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent
będzie mógł podjąć pracę lub kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia
i zdobyć tytuł technika. Wybór szkoły branżowej
gwarantuje uczniowi solidne wykształcenie, ła-

twość zatrudnienia, niezależność finansową, ale
jednocześnie możliwość dalszego kształcenia.
Cieszy nas fakt, że rośnie atrakcyjność szkolnictwa zawodowego, które z powodzeniem przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek
pracy. Należy podkreślić, że każdy zawód jest
ważny i społecznie użyteczny, a wybór odpowiedniego kierunku kształcenia będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da możliwość samorealizacji i zadowolenia.
Na dzień dzisiejszy fachowcy z konkretnym zawodem są pilnie poszukiwani i mogą zacząć wybierać w ofertach pracy.
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Woda
– projekt edukacyjny
realizowany w przedszkolu
im. Krasnala Hałabały

W

maju dzieci z grup „Jeżyki” i „Krasnale” z przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku brały udział
w projekcie edukacyjnym Woda (Woda w naszym życiu). Przez cztery tygodnie przedszkolaki pogłębiały swoja wiedzę na temat
wody, skupiając się głównie na jej codziennym wykorzystaniu. Dowiedziały się, skąd
jest woda w kranie oraz co się z nią dzieje,
gdy ją zużyjemy. Poznały sposoby oszczędzania wody i dowiedziały się dlaczego to
takie ważne. Podczas ćwiczeń w przedszkolu
sprawdzały też, jakie przedmioty unoszą się
na wodzie i od czego to zależy. Znajdowały
odpowiedzi na pytanie, dlaczego statki nie
toną? To był mokry miesiąc pełen wodnej
zabawy, ale także doświadczeń, eksperymentów oraz wycieczek. Jedną z atrakcyjniejszych wycieczek była wizyta w Wieży
Ciśnień po której oprowadzali nas eksperci

zajmujący się na co dzień wodą w naszym
mieście. Dziękujemy rodzicom i specjalistom

Dzień Dziecka w przedszkolu
im. Krasnala Hałabały

za pomoc w realizacji projektu.
Ewa Giełda

J

ak co roku 1 czerwca dzieci obchodzą swoje święto, czyli Dzień Dziecka. My
uczciliśmy je 31 maja i w tym dniu słońce świeciło nad naszym przedszkolem
jeszcze mocniej. Był to dzień pełen zabaw, atrakcji i niespodzianek. Można
było zjeżdżać na dmuchanym zamku, zjeść watę cukrową, puszczać olbrzymie,
kolorowe bańki mydlane. Przedszkolaki brały również udział w wielu konkurencjach sportowych przygotowanych przez animatorów. Dzień Dziecka odbył się
pod patronatem Przewodniczącego Rady MiG Buk.		
Ewa Giełda

Msza św. z okazji Dnia Mamy i Taty
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D

nia 25 maja 2019 r. dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystej mszy św.
z okazji Dnia Mamy i Taty w Sanktuarium
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej
Szczepaniak.
Wszystkie dzieci całym sercem angażowały się we wspólną modlitwę poprzez
wypowiadanie Modlitwy Powszechnej oraz
śpiew piosenek przy akompaniamencie gitary i dzwonków chromatycznych. Również
rodzice zaangażowali się w przygotowanie
Eucharystii poprzez czytanie Słowa Bożego
oraz śpiew Psalmu.
Po mszy św. dzieci złożyły swoim rodzicom serdeczne życzenia i zaśpiewały
piosenkę, a następnie podarowały swoim
ukochanym rodzicom laurki.
Siostry Miłosierdzia
l CZERWIEC 2019

Otwieramy się na turystykę i gry terenowe

W

dniu 6 czerwca 2019 r. w Sali Miejskiej – dawnej synagodze odbyło
się szkolenie questowe zorganizowane w ramach współpracy z Poznańską Lojalną Organizację Turystyczną. W szkoleniu
udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta
i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

Biblioteki i Kina Wielkopolanin, Ośrodka
Sportu i Rekreacji, harcerze z ZHP Buk oraz
zaproszeni goście - przedstawiciele z Parku
Dzieje oraz z Muzeum w Rogalinie.
Dowiedzieliśmy się czym są questy, jak
je tworzyć, z jakich elementów się składają
oraz jak zainteresować mieszkańców swoją

Na tropie skarbów

niem przejścia trasy jest odcisk pieczęci na
ulotce questowej oraz na specjalnej Karcie
Przygody. Można je otrzymać na stoisku
powiatu poznańskiego podczas imprez
plenerowych, w punktach informacji turystycznej w Poznaniu, Mosinie, Pobiedziskach
lub Puszczykowie. Zarówno karty questów,
jak i Karty Przygody dostępne są także do
wydruku na stronie www.powiat.poznan.
pl/natropieskarbow oraz www.regionwielkopolska.pl/questy.
– Gry terenowe są sympatycznym sposobem promocji naszego powiatu, prezentują
jego dziedzictwo, kulturę, przyrodę, a także
historię. Są atrakcyjne, gwarantują dobrą
zabawę i stanowią świetną formę edukacji,
ale i spędzenia wolnego czasu – zachęca Jan
Grabkowski, starosta poznański.
Po zebraniu sześciu pieczęci zapraszamy
do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub do wyżej wymienionych punktów
informacji turystycznej po odbiór specjalnego upominku od TRAMPka i TeniSówki
– maskotek powiatu poznańskiego.
– Questy to świetna propozycja na aktywny weekend. Trasy części z nich rozpoczynają
się na dworcach kolejowych, co pozwala połączyć zabawę z wycieczką Poznańską Koleją
Metropolitalną. Poszukiwanie turystycznych

K

ażdy może zostać poszukiwaczem skarbów. Rozpoczęła się nowa, turystyczna
zabawa w powiecie poznańskim - „Na
tropie skarbów”. Na najbardziej wytrwałych detektywów czekają wspaniała zabawa
i upominki.
Gra terenowa, czyli quest, to nic innego,
jak połączenie turystyki z zagadkami, które
mogą być doskonałym sposobem zwiedzania
urokliwych miejsc. Zasady są proste. Należy poszukać ukrytego na terenie powiatu
symbolicznego skarbu – pieczęci. Drogę
wskazują zadania i zagadki umieszczone
z rymowanymi podpowiedziami oraz specjalną mapą.
Zadaniem uczestników akcji „Na tropie
skarbów” jest przejście sześciu dowolnych
tras questów na terenie powiatu poznańskiego (z wyłączeniem Poznania). PotwierdzeKOSYNIER BUKOWSKI l

małą ojczyzną i przyciągnąć turystów. Solidną dawkę wiedzy na temat tej zabawy
w poszukiwanie turystycznych skarbów
przekazała nam Pracownia Krajoznawcza
WBPiCAK w Poznaniu, za co bardzo dziękujemy.
Pierwsze pomysły już są. Mamy nadzieję,
że wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnej
zabawy!
Monika Błaszczak

„skarbów” przynosi sporo frajdy, pozwalając przy okazji odkryć sekrety i tajemnice
miejscowości wokół Poznania – mówi Jan
Mazurczak, prezes Zarządu Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Akcja „Na tropie skarbów” została zorganizowana przez powiat poznański i Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną
we współpracy z Wojewódzką Biblioteką
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Kolejami Wielkopolskimi.
– W naszej zabawie nie ma ograniczeń
wiekowych. Potrzebne są za to zapał, chęci
i sporo animuszu. Przyda się też wyobraźnia
oraz zamiłowanie do logicznego myślenia.
Ostrzegam: to wciąga! – śmieje się Aleksandra Warczyńska, autorka i popularyzatorka
questów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Więcej informacji:
www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow
Kontakt: Piotr Basiński, Poznańska
Lokalna Organizacja Turystyczna,
tel. 883 600 025,
p.basinski@plot.poznan.pl
Natalia Siejek, powiat poznański,
tel. 61 222 89 86,
natalia.siejek@powiat.poznan.pl
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Wycieczka
z Pobiedzisk
w Buku
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maja br. odwiedziła nas grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Pobiedziskach, która zwiedziła
nasze miasto! Uczestnicy wycieczki odwiedzili Izbę Muzealną Ziemi Bukowskiej, Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
oraz Salę Miejską w Buku - dawną synagogę.
Młodzież zobaczyła również powstańczy
mural i poznała jego symbolikę, bukowski
rynek oraz dom dr. Lecha Siudy, który odwiedzała Wisława Szymborska.
Wycieczka zakończyła się poczęstunkiem
w Kawiarni przy Kinie Wielkopolanin oraz
konkursem plastycznym, w ramach które-

go powstał m.in. plakat filmowy, w którym
główne role, obok Mieszka I i Stanisława
Reszki, zagrali burmistrz Paweł Adam oraz

Niepruszewo lepsze niż Singapur

G

odzinę temu wróciłam z Singapuru i nie
przeżyłam takich emocji jak podczas
tego Pikniku! Mama Ania – oto jedna
z wypowiedzi szczęśliwej mamy, która brała
udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym w dniu 11 maja 2019 r. w Niepruszewie przez Młodzieżową Szkółkę Wędkarską
Buk. Jak co roku zaskoczyła nas frekwencja.
W pikniku brało udział 118 dzieci i przynajmniej dwa razy tyle rodziców i znajomych.
Pięć grup uczestniczyło w takich konkurencjach jak: połów i rywalizacja o największą rybę, edukacja ekologiczna, eko-rejs po
jeziorze, konkurs rzutowy, przeciąganie liny,
chusta animacyjna Klanza. Nie zapomnieliśmy
o rodzicach i osobach dorosłych – przygotowaliśmy konkurs strzelecki, a dla wszystkich
zgłodniałych grillowane kiełbaski.
Atrakcji nie było końca i poprzez eduka28

cję i dobrą zabawę nasze dzieci nawet przez
chwilę nie zapytały rodziców o smartfon
(opinia rodzica). Ufff udało się!
Zaprosiliśmy naszych znajomych którzy
zajmują czołówkę, a raczej elitę polskiego
wędkarstwa. Takie nazwiska jak Olin Gutowski „portal 1000 wędek”, Radosław Witólski
z żoną Asią „Westin” nikomu nie są już obce.
Sebastian Staśkiewicz wraz z Fundacją Ratuj
Ryby jak zawsze razem, to edukacja ekologiczna i ekorejs po jeziorze, który cieszy się
dużym powodzeniem wśród naszych dzieci.
Marcin Hyjek firma Lucky Tackle, nowinki, nowości z dziedziny wędkarstwa.
Fachowe porady oraz informacje, jakie
przekazali naszym podopiecznym to bezcenne wskazówki na łowiska takie jak jezioro
w Niepruszewie.
Gościliśmy również burmistrza Miasta

Hubert Wejmann, który przybliżył młodzieży
tajemnice jakie skrywa Buk.
Monika Błaszczak
i Gminy Buk Pawła Adama oraz przewodniczącego rady Piotra Gorońskiego. Wspierają
nas i uczestniczą w pikniku co nas ogromnie
cieszy.
Pan burmistrz otrzymał od nas upominek, własnoręcznie namalowany obraz przez
Karolinę Błaszczak. To wyraz wdzięczności
i podziękowania za współpracę.
Bezpieczeństwo nad wodą to dobra lekcja na zbliżające się wakacje. Podczas pikniku instruktażu pomocy medycznej udzielał
Jacek Olenderek.
Dzieci zwiedziły tzw. „Bajkowóz”, czyli
wyspecjalizowaną karetkę pogotowia ratunkowego, udostępnioną przez Wojewódzką
Stację Pogotowia Ratunkowego.
Dzieci w przyszłości chcą być ratownikami medycznymi - to jednoznaczna decyzja najmłodszych po zajęciach z pierwszej
pomocy (uśmiech ratownika Jacka i nasz
bezcenny). Zaprosiliśmy Policję z komisariatu policji Buk oraz Policję Wodną, która
czuwała nad przebiegiem imprezy, czyli było
bezpiecznie.
Dziękujemy sponsorom:
Targi Wędkarskie Rybomania, Sołtys Niepruszewa Klaudiusz Klak , OSiR Buk, Nova
Trattoria, Zakład Mięsny Michorzewko, Wavin Polska, Jaxon, Rappa, Extru Fish.
Bezcenne chwile i dobra zabawa. Nagrody dla wszystkich dzieci. Odśpiewane sto lat
dla solenizanta, który swoje urodziny spędził
z nami! Drugie życie podarowane naszym
rybkom to skarb dla natury. Słoneczna plaża,
uśmiechnięte buzie to radość dla nas samych.
Tyle mogliśmy zapewnić naszym dzieciom.
Razem tworzymy coś wspaniałego.
Dziękujemy, że jesteście z nami!
Młodzieżowa Szkółka
Wędkarska Buk
l CZERWIEC 2019
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Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121,
e-mail: mgokbuk@o2.pl
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
30
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
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