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Szanowni
Mieszkańcy,
„To już jest koniec,
nie ma już nic” – ten
utwór wielu z nas kojarzy z ostatnim dzwonkiem i rozpoczęciem wakacji. Tym razem
słowa utworu Elektrycznych Gitar są nad
wyraz wymowne - Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera w Buku przechodzi do
historii. Z murami szkoły żegna się ostatni
rocznik absolwentów. Również jestem absolwentem bukowskiego gimnazjum i z dużym
sentymentem wspominam mury budynku
przy ulicy Szarych Szeregów. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, którzy
przez dwadzieścia lat tworzyli tę szkołę i jej
historię. Historię, która niestety się kończy.

Z obrad sesji

W dniu 25 czerwca br. w Sali Miejskiej w Buku
odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie IX sesji Rady Miasta i Gminy
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
z dnia 28 maja 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Przedstawienie Raportu o stanie Miasta
i Gminy Buk za rok 2018.
3/ Debata nad Raportem o stanie Miasta
i Gminy Buk.
4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza
Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu za
2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego:
a/ przedstawienie sprawozdania;
b/ przedstawienie informacji o stanie mienia
komunalnego;
c/ odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Buk o wykonaniu
budżetu Miasta i Gminy Buk za 2018 rok
wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok;
d/ odczytanie Uchwały Nr SO.0954/55/16/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2018
wraz z informacją o stanie mienia jednostki
i objaśnieniami;
e/ odczytanie Uchwały Nr SO0955/58/16/2019 Składu Orzekającego
KOSYNIER BUKOWSKI l

Absolwentom gimnazjum oraz wszystkim
ósmoklasistom życzę kolejnych sukcesów
i powodzenia na nowej ścieżce edukacyjnej. A wszystkim uczniom, rodzicom
i nauczycielom zasłużonego odpoczynku, wytchnienia od codziennych obowiązków i pełnych wrażeń wakacji.
Niech będą radosne i bezpieczne.
Skoro o bezpieczeństwie mowa to
chciałbym przeprosić mieszkańców za
niedogodności z powodu wyłączenia wejścia do przychodni zdrowia Vigilax. Tego
samego dnia kiedy doszło do uszkodzenia
schodów, tj. dnia 4 lipca, wejście do przychodni zostało zabezpieczone i wyłączone
z użytku. Zapewniam Państwa, że podjąłem
już stosowne działania dotyczące kompleksowej przebudowy tego wejścia. W chwili
obecnej przygotowywana jest dokumentacja wymagana do uzyskania wszelkich

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Buk w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Buk z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
f/ przedstawienie opinii komisji rady.
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk za 2018 rok.
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk.
2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 rok.
3/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
4/ Nadanie tytułu „ ZASŁUŻONY DLA MIASTA
I GMINY BUK” Panu Eugeniuszowi Napierale.
5/ Nadanie tytułu „ ZASŁUŻONY DLA MIASTA
I GMINY BUK” Panu Tadeuszowi Łysiakowi.
6/ Nadanie tytułu „ ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Jackowi Hemmerlingowi.
7/ Zmiana Uchwały nr XLII/305/2018 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018 –
2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Buku.
8/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Dobieżyńską i ul. Jana Pawła II oraz parkiem
miejskim w Buku.
9/ Zmiana Uchwały Nr XLVIII/365/2018
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 września
2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego

pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia tej
modernizacji. Mam nadzieję, że spodziewane
efekty tej inwestycji zrekompensują Państwu
niedogodności, z którymi musimy wszyscy
borykać się w tej chwili.
Na koniec kolejne sukcesy sportowe naszych mieszkańców. UKS Bukowia wróciła
ze Szwecji z wywalczonym sukcesem. MKS
Patria Buk awansowała z klasy okręgowej
do V ligi! Gratuluję! Nasi piłkarze przez cały
sezon ciężko pracowali na swój sukces. My
również podejmujemy wszelkie działania,
aby zapewnić im jak najlepsze warunki do
treningów i rozgrywanych meczów. Jeszcze
w tym miesiącu zostanie zrealizowana inwestycja instalacji automatycznego systemu
nawadniania płyty boiska, co poprawi jej
jakość i komfort w użytkowaniu. Więcej o tej
inwestycji w tym numerze. Zachęcam do
lektury.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz
preliminarza wydatków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2019.
10/ Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Buk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
11/ Przyjęcie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy
Buk pod nazwą „Bukowskie Sokoły”.
12/ Regulamin przyznawania stypendiów za
osiągnięcia naukowe i artystyczne w ramach
gminnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej
naukę na terenie Miasta i Gminy Buk pod
nazwą Bukowskie Sokoły.
13/ Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Buk.
14/ Likwidacja jednostki budżetowej Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera w Buku.
15/ Ustalenie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Miasta i Gminy Buk.
16/ 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.
IV. Interpelacje i zapytania .
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.
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Wiata biesiadna w Niepruszewie
W toku dyskusji nad sprawozdaniem
burmistrza radny Tomasz Plewa podsumował, że radni zgodzili się na wydatkowanie
dodatkowych 30 tys. zł z budżetu gminy
na niezbędną podbudowę pod planowaną
wiatą biesiadną przy plaży w Niepruszewie.
Radny Tomasz Giełda stwierdził, że pierwszy
oferent próbował postawić gminę pod ścianą żądając znacznie wyższej stawki. Radny
podziękował pracownikom urzędu za znalezienie tańszej oferty i doprowadzenie sprawy
do pomyślnego zakończenia.

Linia energetyczna 400kV

Radny Tomasz Plewa zwrócił uwagę
na kwestię planowanej budowy na terenie
gminy potężnej linii energetycznej 400kV.
Inwestycja ma być realizowana wzdłuż autostrady A2 i jego zdaniem będzie dla gminy
źródłem wielu problemów. Radny zauważył,
że jedynym zyskiem dla gminy będzie podatek od nieruchomości w wysokości 2%
wartości budowli. Apelował do burmistrza,
urzędników i sołtysów oraz radnych, przede
wszystkim z Wysoczki, Żegowa, Niepruszewa
i Otusza o monitorowanie tej sprawy. Właścicieli gruntów przylegających do planowanej
linii czekają batalie o odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości, regulowanie służebności przesyłu, odszkodowania za
straty w uprawach itd. Radny zaproponował,
żeby gmina wystąpiła do inwestora - PSEE
o 10 mln zł rekompensaty na rozbudowę
oczyszczali ścieków w Niepruszewie. Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że gmina
spróbuje zawalczyć o swój interes.

Raport o stanie gminy

Burmistrz Paweł Adam przedstawił
pierwszy raport o stanie gminy. Zaznaczył,
że jest to novum wymagane przepisami ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Radny Wojciech Dutkiewicz
stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do raportu za 2018r., zauważył jednak że wynika
z niego iż jedynie 5% powierzchni gminy
jest objętych planami zagospodarowania
przestrzennego i jego zdaniem ten wskaźnik należy w przyszłości zwiększyć. Radny
Tomasz Plewa podziękował pracownikom
Urzędu za przygotowanie 72 stronicowego
raportu. Uznał, że jest on dobrze opracowany. Burmistrz Paweł Adam powiedział, że
dokument opracowała wiceburmistrz Aleksandra Wawrzyniak wraz z pracownikami
Urzędu. Podziękował im za zaangażowanie.

Absolutorium dla burmistrza

Skarbnik Aleksandra Szajek przypomniała w skrócie sprawozdanie z wykonania
budżetu na 2018r. Uchwała była w ciągu
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roku zmieniana przez radę pięć razy, kolejne 16 razy była zmieniana zarządzaniami
burmistrza. Ostatecznie dochody osiągnęły
blisko 63 mln zł, a wydatki prawie 72 mln
zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca
dochody wyniosły 4645 zł, a wydatki 5351
zł. Przewodniczący komisji rewizyjnej Mirosław Adamczak przedstawił pozytywną
opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2018r.
i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Pawłowi Adamowi.
Zwrócił uwagę na obniżenie poziomu zaległości podatkowych wobec gminy o 586 tys.
zł w stosunku do roku 2017.
Zaznaczył jednak, że wśród umów podpisanych w 2018r. przez byłego burmistrza
Stanisława Filipiaka, była jedna niekorzystna
dla gminy, która może obciążyć jej budżet.
Radny poinformował, że sprawę prowadzi
prokuratura rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim. Radny Tomasz Giełda pytał, czy
komisja mogła się zapoznać ze wspomnianą
umową. Radny Mirosław Adamczak potwierdził, że widział osobiście umowę, ale z uwagi
na trwające postępowanie nie może udzielać
szerszych informacji. Wiceprzewodniczący
Andrzej Jankowski stwierdził, że jest to już
wydanie osądu, a na obecną chwilę nie wiemy czy to będzie korzystne, czy niekorzystne
bo to okaże się dopiero później. Burmistrz
Paweł Adam powiedział, że umowa została
podpisana bez wiedzy rady oraz kontrasygnaty skarbnika, więc ze swej natury jest już
niekorzystna. Współpracownik burmistrza
Paweł Antkowiak odpowiedział, że w trakcie postępowania przygotowawczego nie
można udzielać szerszych informacji bo za
to grożą trzy lata więzienia. Odnosząc się
do treści samej umowy dodał, że jest ona
niekorzystna dla spółki (ZGK Sp. z o.o. w Buku-przyp.red.) bo nie wiedziała o tym rada
nadzorcza spółki i dla gminy, bo nie wiedział
o tym skarbnik oraz radni. Te przesłanki
sprawiają, że umowa narusza dyscyplinę
finansów publicznych. Radny Tomasz Giełda
powiedział, że jest to ferowanie wyroku na
podstawie opinii przewodniczącego komisji
rewizyjnej. Mirosław Adamczak odpowiedział, że na podstawie tego co widział może
powiedzieć, że umowa została podpisana bez
niczyjej wiedzy i w następnych latach może
znacząco obciążyć budżet gminy i dlatego
jego zdaniem jest dla niej niekorzystna. Po
odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu
gminy w 2018r. radni przegłosowali udzielenie absolutorium. Burmistrz Paweł Adam
podziękował za pomyślny wynik głosowania, zaznaczył że realizował budżet tylko
w ostatnich miesiącach roku. Stwierdził,
że podziela wątpliwości radnych Andrzeja
Jankowskiego i Tomasza Giełdy co do sprawy
umowy – bo brak wiedzy może takie wąt-

pliwości rodzić. Jednak prosił, by ta jedna
sprawa nie przysłaniała całokształtu osiągnięć poprzedniego burmistrza. – Z tego
miejsca chcę powiedzieć, że dokonania są
– podkreślił. Powiedział także, że wszedł
w posiadanie wiedzy o wspomnianej umowie i ciążyła na nim odpowiedzialność karna,
gdyby odpowiednio nie zareagował. – Chciałbym i życzę sobie, aby postępowanie było
umorzone – zakończył burmistrz. Burmistrz
podziękował wiceburmistrz Aleksandrze
Wawrzyniak oraz pracownikom Urzędu za
realizację budżetu.

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Buk

Radni zdecydowali o przyznaniu tytułu
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”: Eugeniuszowi Napierale, Tadeuszowi Łysiakowi
oraz Jackowi Hemmerlingowi.

Interpelacje i zapytania

Radna Marcelina Drzymała złożyła
wniosek dotyczący organizacji przewozów
uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Oświadczenia radnych

Michał Korbas – czy ZDP odpowiedział
coś w sprawie kanalizacji deszczowej w Dobrej. Kierownik Maciej Lechniak odpowiedział, że teren został zabezpieczony. Gmina
występowała dwukrotnie do ZDP o rozwiązanie problemu. Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski pytał o sprawę wymiany
nawierzchni na ul. Kwiatowej w Niepruszewie. Burmistrz odpowiedział, że w tym roku
będzie ogłoszony przetarg na ul. Lipową.
W przyszłym roku planowana do zrobienia
jest ul. Jaśminowa. W pierwszej kolejności
realizowane będą inwestycje na drogach
bez utwardzenia. Z uwagi na ograniczenia
budżetowe temat powróci w przyszłości.
Radny Wojciech Dutkiewicz przypomniał
sprawę utwardzenia krótkiego odcinka ul.
Czarnieckiego oraz oświetlenia ledowego.
Radny Tomasz Plewa zauważył upiększenie
miasta kwiatami. Pytał o sprawę organizacji
opieki stomatologicznej w szkołach. Radna
Marcelina Drzymała podziękowała także za
zainstalowanie kurtyn wodnych. Radna pogratulowała akcji promujących czytelnictwo
i kawiarnię przy kinie, zwróciła także uwagę
na dużą aktywność sołectw. Radna Elżbieta
Batura zaproponowała zakup książkomatu.
W kwestii ukwiecania burmistrz zapowiedział, że w przyszłości podobne działania
jak na starówce planowane są na ul. Dworcowej i wokół stawu „Baszta”. Zapowiedział,
że kurtyny wodne oraz kwietniki będą urządzane także w sołectwach. Radna Marcelina
Drzymała pytała o równanie nawierzchni
drogi Otusz-Huby, a radny Leszek Mensfeld
o drogę w Kalwach, radny Tomasz Giełda
o drogę do Łagiew. Burmistrz odpowiedział,
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

że drogi będą sukcesywnie równane, a drogi
z destruktu będą odnawiane przy użyciu
nowej technologii. Radny Leszek Mensfeld
interesował się pozyskaniem działki pod
boisko sportowe w Kalwach i otrzymał odpowiedź, że jest szansa na bezpłatne przejęcie
gruntu od Krajowego Ośrodka Wspierania
Rolnictwa, o ile zostanie on przeznaczony
w studium zagospodarowania przestrzennego na działalność kulturalną i rekreacyjną. Gmina stara się także o podobny grunt

przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi oraz
o budynek znajdujący się za salą wiejską
w Niepruszewie. Podobnie w Cieślach gmina wystąpiła o przejęcie zaniedbanego terenu po owczarni. Radna Elżbieta Batura
zwróciła uwagę na fatalny stan schodów do
przychodni lekarskiej przy ul. Kościuszki.
Prosiła o wzmożenie działań edukacyjnych
dla młodzieży poświęconych ograniczaniu
plastiku. Radny Mirosław Adamczak pytał
o przejęcie terenu pod węzeł przesiadkowy

Czas na rondo na obwodnicy

W

środę 10 lipca z wizytą do Buku
przybyli: Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Tomasz Łubiński wicestarosta
poznański oraz Paweł Katarzyński dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Agnieszka Kubia-

Zmiana organizacji
ruchu w strefie
przemysłowej
w Niepruszewie

kowska-Michalak dyrektor Departamentu
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem spotkania był burmistrz Paweł Adam
wraz ze współpracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg. Celem spotkania
było omówienie i wizja lokalna na miejscach

w Buku oraz zgłaszanie szkód suszowych.
Burmistrz informował, że komisja suszowa już działa i można składać wnioski.
Radny Dariusz Pańczak i przewodniczący
Piotr Goroński interweniowali w sprawie
niebezpiecznej nawierzchni ul. Strzeleckiej. Radny Dariusz Pańczak zauważył, że
w mieście pojawia się coraz więcej pojazdów ciężarowych. Przewodniczący Piotr
Goroński prosił o uniemożliwienie rajdów
samochodowych na ul. Storczykowej.
przyszłych, tak długo oczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji komunikacyjnych.
Urzędnicy obejrzeli skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 307 (ul. Poznańskiej) z ulicami
Leśną i Jodłową w Niepruszewie, na którym
ze środków wojewódzkich w 2020 r. ma zostać wybudowna sygnalizacja świetlna. Wizytowano także niebezpieczne skrzyżowanie
obwodnicy (ul. Jana Pawła II) z ul. Grodziską
i drogą na Szewce w Buku. Dzięki trójstronnemu porozumieniu powstanie tutaj długo
oczekiwane rondo. Plany budżetowe pozwolą na realizację tej inwestycji najwcześniej
w 2021 r. Goście zobaczyli także remontowaną drogę wojewódzką Nr 203 z Buku do
Stęszewa. Jej modernizacja winna zakończyć
się w 2021 r. Wszystkie wymienione inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo w ruchu
drogowym na terenie gminy oraz przyczynić
się do jej rozwoju gospodarczego.
H.W.

Drodzy Czytelnicy,
kolejny numer„Kosyniera Bukowskiego”
ukaże się na początku września.

Z

uwagi na zagrożenie życia
i zdrowia uczestników ruchu
podczas manewru omijania
pojazdów ciężarowych blokujących
pas jezdni na ulicach: Świerkowej,
Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej
i Kasztanowej w Niepruszewie
oraz znaczne uszkodzenia przez te
pojazdy skrajni jezdni nawierzchni
bitumicznej, informujemy, iż od dnia
1.07.2019 r. obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju na ulicach:
Brzozowej, Świerkowej, Cisowej,
Jodłowej, Modrzewiowej i Kasztanowej w Niepruszewie.
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Montaż systemu nawadniania na stadionie miejskim

W

lipcu rozpoczęła się instalacja automatycznego systemu nawadniania
płyty boiska na stadionie miejskim
wraz z renowacją terenów zielonych dookoła
bieżni, tj. naprawianie wszystkich uszkodzeń, które powstały w wyniku jej budowy.
Rozwiązanie systemu nawadniania oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego
tylko dwa znajdują się bezpośrednio w płycie
boiska. Są to tzw. zraszacze wynurzane, o kołowym obszarze zraszania, zamontowane
w centralnej części płyty boiska. Zraszacze
posiadają gumową donicę o głębokości 12
cm, którą wypełnia naturalna darń i trawa.
Warto zaznaczyć, że zastosowanie gumowych donic eliminuje całkowicie ryzyko
kontuzji zawodnika.
Pozostałe zraszacze umieszczone zosta-

Szatnia na medal

W

raz z początkiem roku Miasto
i Gmina Buk wspólnie z Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji aplikowała do
programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”. Celem realizacji
programu, kierowanego do wielkopolskich
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ną po bokach boiska – sześć sztuk (trzy na
każdą stronę) oraz dwa zraszacze za każdą
z bramek. Są to również zraszacze wynurzane, o regulowanym obszarze zraszania,
które posiadają wbudowane elektrozawory.
Pełny obrót zraszacza to czas od 50 do 60
sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty
boiska w trakcie kilku minut.
Zraszacze są wykonane z mosiądzu,
stali nierdzewnej, wysokowytrzymałego
tworzywa z włóknem szklanym. Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane są bez
konieczności uszkodzenia murawy, a każdy
z elementów można pojedynczo zakupić.
Sterowanie układem daje możliwość
dowolnego programowania czasu pracy
zraszaczy. Umożliwia wprowadzenie pięciu programów, które można uruchamiać
jednostek samorządu terytorialnego, była
poprawa warunków przestrzeni szatniowosanitarnych przy obiektach sportowych na
terenie regionu.
Podjęto decyzję o remoncie szatni wraz
z umywalniami znajdujących się w hali OSiR
w Buku, których na co dzień używają uczniowie oraz zawodnicy gminnych klubów sportowych trenujący na hali. Ponad 20-letnie

w cyklu tygodniowym. Dodatkowo instalacja
zostanie wyposażona w czujnik deszczu,
który powoduje automatyczne wyłączenie
instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.
Nasuwa się pytanie – co zimą? Przed
okresem zimowym stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą kompresora,
który przedmucha instalację i tym samym
opróżni system z wody.
Dodatkowo zostaną zamontowane trzy
studzienki, z których będzie można czerpać
wodę i podłączyć do nich inne urządzenia.
W każdej chwili można ten system też rozbudować.
Inwestycja powinna zostać zakończona
jeszcze w tym miesiącu.
Monika Błaszczak
szatnie przejdą gruntowna zmianę, a całość prac zakończy się najprawdopodobniej
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Wartość projektu to ok. 200 tys. zł, połowa dofinansowania będzie pochodzić ze
środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Monika Błaszczak
Paweł Prugar
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Jeden zyska, a drugi straci. A co dla gminy Buk ?

Sz

anowni mieszkańcy gminy Buk.
Rozpoczęły się prace koncepcyjne związane z wyznaczeniem trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej
o napięciu 400 kilovolt. Budowa linii 400 kV
relacji: Baczyna-Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 , na realizację której państwowa
spółka akcyjna pod nazwą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisała już umowę
o dofinansowanie.
Celem projektu jest poprawa pewności
i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu
wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia
400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę
warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski. Inwestor
wskazał stacje węzłowe w Plewiskach (koło
Poznania) oraz w Baczynie pod Gorzowem,
które Wykonawca ma połączyć nową linią
przesyłową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie trasy linii, zaprojektowanie
rozwiązań technicznych oraz realizację robót
budowlanych. Prace projektowe już ruszyły,
a wybudowanie linii ma nastąpić do 2022
roku. Trasa tej magistrali prądowej ma być
poprowadzona m.in. przez teren gminy Buk
wzdłuż pasa autostrady. Od granicy z gminą
Duszniki ma przebiegać po jej północnej
stronie, a w rejonie wiaduktu i węzła Buk
ma przejść na jej południową stronę, omijając strefę przemysłową w Niepruszewie.
Ta dwutorowa linia przetnie gminę Buk na
długości ok. 10 km, wprowadzając pas bezpośredniego oddziaływania na szerokości
70 metrów (w obie strony od osi linii po
35 metrów), co oznacza w tym obszarze
zakaz wznoszenia budynków, nasadzeń
kultur wieloletnich i sadzenia drzew. Słupy
utrzymujące tą linię mają posiadać konstruk-
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cję kratową i mieć wysokość od 50 do 65
metrów. Podstawa tych słupów to kwadrat
ca 10X10 m, a fundamenty pod nimi mają
sięgać 5 metrów głębokości.

Jak będzie przebiegać
Inwestycja krok po kroku ?

Dla części właścicieli gruntów ta inwestycja zmieni warunki życia, a dla niektórych
odmieni je bezpowrotnie. Sami ocenicie, czy
będzie to dla Was korzystne finansowo i jak
wpłynie na Waszą przyszłość. Dlatego też,
należy czynnie uczestniczyć w pracach ustalających zasady korzystania z Waszych gruntów i pilnować swoich interesów. Przedstawiamy zakładaną przez wykonawcę
procedurę postępowania:

E

tap I – realizacja spraw formalno
-prawnych, w tym m.in.:
Indywidualne spotkania z właścicielami
nieruchomości - pełnomocnicy inwestora
podczas spotkań będą:
a. prezentować przedmiotową inwestycję,
b. omawiać zapisy umowy cywilnoprawnej, która określi warunki udostępnienia nieruchomości dla potrzeb
budowy linii oraz określi prawa i obowiązki stron (inwestora i właścicieli
nieruchomości),
c. omawiać zasady ustanawiania służebności przesyłu,
d. wskazywać na mapach lokalizację linii
i słupów,
e. dystrybuować broszurę o inwestycji,
f. omawiać zapisy operatów szacunkowych z wyceną nieruchomości (sporządzonych przez rzeczoznawców
majątkowych).

E

tap II – postępowanie związane
z pozyskaniem prawa do gruntu:
a. zgoda właściciela:
»» podpisanie umowy cywilnoprawnej,
»» wypłata pierwszej transzy odszko-

dowania / wynagrodzenia,
»» podpisanie aktu notarialnego - ustanowienie służebności przesyłu,
»» wypłata pozostałej kwoty odszkodowania / wynagrodzenia,
b. Uwaga: przy braku zgody właściciela na zawarcie umowy z inwestorem,
zezwolenie na lokalizację inwestycji
na danej nieruchomości może zostać
wydane w formie decyzji administracyjnej (jako jeden z elementów decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych); w tym wypadku należne odszkodowanie zostanie naliczone przez
właściwego Wojewodę po zrealizowaniu obiektu czyli na koniec budowy,
c. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę.

E

tap III - realizacja prac budowlano montażowych, w tym m.in.:
»» budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych i magazynowych niezbędnych do budowy linii,
»» wycinka drzew i krzewów w pasie
budowy linii elektroenergetycznej,
»» budowa fundamentów i uziemień pod
słupy,
»» przebudowa obiektów kolidujących (linii
telekomunikacyjnych i innych krzyżowanych linii elektroenergetycznych),
»» montaż słupów, izolacji, przewodów
fazowych linii oraz przewodów odgromowych,
»» powiązanie linii z systemem krajowym.

Szanowny właścicielu
nieruchomości - na trasie
budowy linii 400 kV!

Pamiętaj, że masz pełne prawo domagać się wynagrodzenia i odszkodowania za
utratę wartości nieruchomości oraz straty
spowodowane budową inwestycji liniowej,
kolejno za:
»» ograniczenie prawa własności,
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»» uszkodzenia, zniszczenia upraw i zasiewów oraz drzewostanów,
»» uszkodzenia, zniszczenia kultur wieloletnich,
»» degradację gruntu; zmniejszenie plonów
i zabiegi rekultywacyjne w przyszłości,
»» obniżenie wartości nieruchomości z tytułu naniesienia obiektów,
»» uszkodzenia lub zniszczenia obiektów
budowlanych, ogrodzeń, zbiorników
wodnych,
»» utracone korzyści - szkody przyszłe.
Jeśli poczujesz, że nie podołasz w starciu
z ogromną machiną administracyjną inwestora, to zwróć się do odpowiednich służb
prawniczych lub doradczych, które wskaże
Ci pracownik miejscowego urzędu gminy.
Pamiętaj: odszkodowanie jest wolne od
podatku , natomiast wynagrodzenie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym –
aktualnie 18%. Staraj się więc, aby jak największą sumę zadośćuczynienia stanowiło
odszkodowanie, a nie wynagrodzenie.
Na ostatnim posiedzeniu wspólnym
komisji Rady MiG Buk radni z niepokojem
odnieśli się do sprawy wbudowania w nasz

krajobraz monstrualnego wtrętu architektonicznego w postaci linii z wysokimi słupami wspornymi, co spowoduje nieodwracalne zakłócenie krajobrazu , a tym samym
zmniejszenie atrakcyjności gminy, zwłaszcza
w obszarach bliskich autostrady. W szczególności dotyczyć to będzie terenu Wysoczki,
Żegowa, Niepruszewa, Otusza i wsi Cieśle.
Dlatego władze gminy będą się domagać
od inwestora zadośćuczynienia w związku z tą niekorzystną dla gminy inwestycją.
Niezależnie od tego, troską obejmą również
kwestię przywrócenia do należytego stanu
dróg gminnych, które niewątpliwie będą
mocno eksploatowane w trakcie budowy
przez ciężki sprzęt transportowy.
Niewątpliwie zyska na tej budowie magistrali prądowej spółka PSE, a właściciele
nieruchomości zyskają zapewne odszkodowanie, ale z wynagrodzeniem to już może być
różnie. A kto straci? Na pewno straci gmina
na obniżeniu atrakcyjności inwestycyjnej
i krajobrazowej. Co więc w zamian? Zapowiedziane jest wystąpienie do inwestora,
aby partycypował finansowo w odtworzeniu
środowiska naturalnego, poprzez dofinan-

Jak złożyć wniosek online?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz Dobry Strat.
Od lipca świadczenie wychowawcze przysługuje
na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Żeby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.
Można to już zrobić za pośrednictwem internetu.
Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. online
przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.
Warto przypomnieć, że możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia będzie również możli-

wa w tradycyjny sposób – podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej (biuro podawcze, pokój nr
8) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nabór
wniosków tradycyjną drogą ruszy od 1 sierpnia.
Rodzicu, zapamiętaj!
Rodzice powinni pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje im przyznanie
świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic
złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października, czyli od
miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30
września 2019 r. świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019

Rodzina 500+ oraz Dobry Start w nowej formule

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
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»»
»»
»»
»»
»»

roczniki 1967 - 1977
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
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

sowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Niepruszewie, bo jak się wydaje właśnie
ta aglomeracja wodno-kanalizacyjna straci najwięcej. Przypomnieć należy, że koszt
rozbudowy tej oczyszczalni, która poza
Niepruszewem docelowo ma obsługiwać
również Kalwy i Cieśle, zostal oszacowany
na prawie 13 mln zł. Nasza gmina szuka
możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
gdyż z własnego budzetu nie jest w stanie
podołać temu wyzwaniu. Może więc spółka
PSE zasili budżet gminy sporą kwotą, na co
jawi się wyjątkowa okazja.
Drodzy czytelnicy i mieszkańcy. W najbliższych tygodniach wykonawca zorganizuje spotkania z właścicielami gruntów
i ruszy urzędnicza machina. Negocjujcie
więc twardo i nieustępliwie. Pilnujcie
swoich interesów i dbajcie o swój majątek, bo jest na to właśnie czas i miejsce.
Opracował prowadzący obrady komisji
Tomasz Plewa
– przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty Rady MiG Buk
r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko,
na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego. Natomiast od 1 października 2019
r. na pozostałe dzieci , na które świadczenia są już
przyznane do końca września.
Od 1 lipca można składać również wnioski
o świadczenie „Dobry start”, czyli tzw. wyprawkę
szkolną. Świadczenie dobry start przysługuje raz
w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do
ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 lat. Formuła złożenia wniosku
jest taka sama jak w przypadku Programu 500+.

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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W hołdzie Surzyńskiemu
II Festiwal Muzyki Kameralnej im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Buku dobiegł końca.

O

d marca do czerwca tego roku byliśmy
świadkami aż siedmiu wydarzeń muzycznych, które przygotowali organizatorzy Festiwalu. W każdą ostatnią środę
marca, kwietnia i maja w Sanktuarium Matki
Bożej Literackiej w Buku prezentowali się
studenci Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu. Rozbrzmiewała muzyka Bacha, Haendla, Vivaldi’ego,
ale przede wszystkim Józefa Surzyńskiego
oraz jego braci: Mieczysława i Stefana.
7 kwietnia w naszym bukowskim Sanktuarium byliśmy świadkami pięknego koncertu muzyki pasyjnej w wykonaniu Zespołu
Kameralnego AMICI CANTI, prowadzonego
przez Leszka Górkę. Działający przy MGOK
w Buku „śpiewający przyjaciele” (tłum. nazwy zespołu) zaśpiewali perły muzyki dawnej jak i współczesnej. Jak zawsze licznie
zgromadzeni słuchacze długo oklaskiwali
naszych artystów.
19 maja gościliśmy muzyków Orkiestry
Kameralnej pod dyrekcją Aleksandra Grefa.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy same „przeboje” mistrzów muzyki klasycznej: Mozarta,
Haendla, Bacha, Pachelbela, Czajkowskiego,
a także Morricone.
Ostatnie dni festiwalowe dały możliwość
słuchaczom zapoznania się z postacią samego Józefa Surzyńskiego. W sobotni wieczór 15 czerwca w Sali Miejskiej w Buku dr
Leszek Górka w wykładzie zatytułowanym
„Ks. dr Józef Surzyński w świetle cecylianizmu” dał temu wyraz, prezentując dzieło
życia patrona Festiwalu. Znakomitym jego
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dopełnieniem był występ Chóru im.ks. dra
Józefa Surzyńskiego z Kościana pod dyrekcją
Grzegorza Szumnarskiego.
Ostatni, finałowy koncertII Festiwalu
Muzyki Kameralnej im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Buku odbył się16 czerwca
w. U stóp cudownego wizerunku Matki Bożej Literackiej bukowskiego Sanktuarium
wystąpiło niemal 60 artystów: Orkiestra
LE QUATTRO STAGIONI wraz z solistami,
Dominikiem Żmijewskim i Maciejem Słomianem, Chór im. ks. dra Józefa Surzyńskiego z Kościana oraz gospodarze - Zespół
Kameralny AMICI CANTI. Całość koncertu
poprowadził dyrygent - Tadeusz Żmijewski.
To był koncert na miarę finału!!!Otworzył
go znakomity utwór A. Vivaldi’ego–„Wiosna”
z cyklu „Cztery pory roku”. Dalej wysłuchaliśmy Suity F-dur nr 1 „Muzyka na wodzie”
oraz „Suity na trąbkę i orkiestrę D-dur nr 2”G.
F. Haendla. W drugiej części koncertu połączone chóry wykonały – „Suitę orkiestrową”

opartą na melodiach pieśni ku czci Matki Bożej Literackiej autorstwa Leszka Górki.Finał
zwieńczyła jedna z najlepszych kompozycji
ks. Józefa Surzyńskiego - „MissaDominicalis”.
Ogromne podziękowania dla organizatorów: Miejsko-GminnegoOśrodka Kultury
w Buku z p.o. Dyrektor Agnieszką Skałecką,
ks. kanonika Andrzeja Szczepaniaka, kustosza
bukowskiego sanktuarium oraz dr. Leszka
Górki, kierownika artystycznego Festiwalu.
Tegoroczne wydarzenia festiwalowe
pokazały jak ogromna jest potrzeba popularyzacji muzyki kameralnej w naszym
lokalnym środowisku. Cieszy (organizatorów) współpraca ze studentami Akademii Muzycznej w Poznaniu,dyrygentami
i muzykami największych ośrodków muzycznych i orkiestr powiatu poznańskiego.
Nade wszystko cenna jest Wasza obecność,
drodzy słuchacze. Stałych melomanów muzyki klasycznej serdecznie pozdrawiamy,
pozostałych zapraszamy na kolejną edycję
Festiwalu Muzyki Kameralnej im. ks. dr.
Józefa Surzyńskiego.
dr Leszek Górka
kierownik artystyczny Festiwalu
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downej zabawy, przy muzyce i oklaskach
z bardzo zaangażowanymi prowadzącymi
zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie. Na
scenie zaprezentowali się artyści z „Grow
Up Events”, którzy zabrali najmłodszych
w świat sztuczek i czarów. Kino Wielkopolanin w ramach wakacji zaplanowało również
dwa darmowe seanse dla dzieci z terenu
Miasta i Gminy Buk. W piątkowy ranek wyświetlono bajkę „Wilk w owczej skórze”, a w
kawiarni zorganizowano zajęcia plastyczne
zatytułowane „Kuferek rozmaitości”. Dzieci
wykonały pocztówki z wakacji, mogły również zagrać w gry planszowe znajdujące się
w najnowszej kolekcji kawiarni. Kolejną
propozycją Biblioteki i Kina są spotkania
w ramach „Czytanie na Latającym Dywanie”,
które w wybrane czwartki lipca będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych
w kawiarni.
Katarzyna Duda

Wakacje
z Biblioteką i Kinem

B

iblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk
w pierwszym tygodniu lipca zadbały
o atrakcje dla najmłodszych. Przez
trzy pierwsze dni zajęć sala kina zamieniła się w plan filmowy. Dzieci uczestniczyły
w warsztatach podczas, których poznawały proces nagrywania filmu oraz aktywnie
uczestniczyły w jego tworzeniu występując
przed kamerą. Tworzono scenografię, wybierano aktorów podczas castingu, dogrywano
sceny i wywiady. Panowała wesoła, przyjazna i bardzo twórcza atmosfera. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nie tylko „ogromną
porcję wiedzy”, ale również ogrom niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Uwień-
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czeniem wysiłków całej ekipy był pokaz
zrealizowanej w ramach warsztatów „Bajki
o Czerwonym Kapturku”. W sali Wielkopolanina zgromadziła się życzliwa publika, która oklaskami nagradzała pojawiających się
na kinowym ekranie aktorów. Nie zabrakło
podziękowań, zarówno dla organizatorów,
jak i dla biorących udział w warsztatach
artystów, którzy tak jak przystało na premierę filmu zostali obdarowani kwiatami.
Po pokazie mali artyści zostali zaproszeni
do Kawiarni przy Kinie Wielkopolanin na
desery lodowe. W kolejnym dniu wakacji
wszyscy chętni mogli uczestniczyć w warsztatach cyrkowych. Ponad dwie godziny cu-
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O szyciu, setkach i używaniu tłuczka –
relacja z warsztatów dziennikarskich

W

arsztaty dziennikarskie za nami!
Niezwykle zgrany duet, Dominika
Długosz-Gierszewska wraz z Marcinem Bielawskim, zapoznał nas z tajnikami
zawodu dziennikarza. Przekonaliśmy się
jak na proste pytanie dot. opinii o kwiatach
na bukowskim rynku można wyszyć historię w nawiązaniu do 100-lecia Powstania
Wielkopolskiego i patriotyzmu. Byliśmy
operatorami kamery, nagrywaliśmy setki,
dowiedzieliśmy się jak stać przed kamerą
i używać „tłuczka”, tzn. mikrofonu. Uczyliśmy

się trudnej sztuki „szycia”, żeby to co chcemy przekazać - inni chcieli oglądać. I choć
o warsztatach mogłabym pisać długo i dużo
dobrego, to oddam głos jednemu z uczestników dwudniowych warsztatów, który marzy
o studiowaniu dziennikarstwa.
Monika Błaszczak
W dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Sali
Miejskiej w Buku odbyły się warsztaty dziennikarskie, poprowadzone przez Dominikę
Długosz-Gierszewską, kiedyś pracującą m.

in. dla Polsat News, a obecnie redaktor Newsweek. Wraz z nią zajęcia prowadził Marcin
Bielawski - rodowity bukowianin i operator
kamery w Polsacie.
W warsztatach wzięło udział blisko 20
osób w różnym wieku. Uczestnicy mieli okazję poznać bliżej kulisy pracy w telewizji,
wcielając się w osobę stojącą zarówno za,
jak i przed kamerą. Poznali tajemnice nagrywania profesjonalnych filmów, odpowiedniego kadrowania i montażu. Wyszli na ulicę
i przeprowadzali wywiady z przypadkowo
napotkanymi mieszkańcami, żeby w końcu
nagrać swój własny reportaż na wybrany
przez siebie temat.
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak
profesjonalnie do tematu podeszli organizatorzy. Na początku spodziewałem się nudnych
wykładów dotyczących pracy w telewizji, lecz
szybko zmieniłem zdanie. Warsztaty miały
charakter praktyczny. Jeżeli ktoś w przyszłości
zdecydowałby się na taką pracę, to był to bardzo dobry wstęp przygotowujący nas do pracy
w telewizji. Atmosfera była świetna i wszyscy
byli otwarci na pracę z nowymi ludźmi.
Warsztaty te były pierwszym tego typu
wydarzeniem w naszej gminie i spotkały się
z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Dziękujemy organizatorom i prowadzącym za poświęcony czas i mamy nadzieję,
że wkrótce będzie okazja doświadczyć czegoś
podobnego.
Mikołaj Ratajszczak

40 lat minęło
jak jeden dzień!

W

yjątkowa uroczystość odbyła się
w kawiarni przy Kinie Wielkopolanin. Panie Danuta Rokusgłówna księgowa i Irena Trzybińska z filii
w Szewcach świętowały jubileusz 40-lecia
pracy zawodowej. Nie zabrakło życzeń od
p.o. dyrektora Biblioteki i Kina oraz grona
współpracowników. Drogim Paniom życzymy zdrowia, uśmiechu oraz dalszych lat satysfakcjonującej pracy w Bibliotece i Kinie.
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Wczasy dochodzące
dla seniorów

W

dniach 25.06-5.07 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku gościł
naszych seniorów na tradycyjnych
wczasach dochodzących. Każdy dzień rozpoczynał się od gimnastyki oraz śniadania.
Byli odwiedzani przez różnych gości, którzy
umilali im czas, w tym m.in. dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały, wokaliści ze
Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego pod
okiem Dariusza Starosty.
Stanisław Króliczak przygrywał na akordeonie biesiadne przeboje, a Dorota Solecka pokazała jak w łatwy i domowy sposób
można przygotować kosmetyki.
Ksiądz proboszcz Andrzej Szczepaniak
przybliżył historię bukowskich kościołów.

Policjantka Magdalena Antkowiak radziła, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia
oraz jak zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Seniorzy podczas wczasów wyjechali
do Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach, gdzie usłyszeli historię kościoła,
zwiedzili podziemia i miło spędzili czas

Wrażliwe serca
na innych
Podczas tegorocznej Gali Wolontariatu
w Starostwie Powiatowym wyróżnienia
odebrali społecznicy z Buku

N

asze spotkanie jest doskonałą okazją,
aby docenić i podziękować wszystkim
ludziom, którzy mają serca otwarte na
innych. To wasza działalność, zaangażowanie, ale przede wszystkim wrażliwość, jaką
nosicie w sobie, sprawiają, że wielu z nas żyje
się lepiej, jest po prostu łatwiej. Czynienie
dobra jest niezwykle ważne i za to dobro dziś
wam dziękujemy – mówił Jan Grabkowski,
starosta poznański, podczas 11. Gali Wolontariatu. Wśród wyróżnionych znaleźli
się również społecznicy z Buku.
Gala, która każdego roku odbywa się
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, była
podziękowaniem dla tych, którzy w centrum
swoich zainteresowań stawiają drugiego człowieka. Mają nie tylko głowę pełną pasji, ale
także serca wrażliwe na innych. Tym razem
Jan Grabkowski oraz Małgorzata Halber,
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Grażyna Kwaśniewska

Irena Jesmanowicz

przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu,
wręczyli statuetki 54 wolontariuszom. Między nimi znalazły się działaczki z gminy Buk.
Grażyna Kwaśniewska z Bukowskiego
Towarzystwa AMAZONKI od 15 lat pomaga pokonywać skutki choroby, służy radą
i pomocą w przezwyciężaniu trudności osobistych czy rodzinnych. Wspiera również
organizację pracy stowarzyszenia oraz jego
promocję w lokalnym środowisku. Z kolei
w bukowskim oddziale PTTK od 1985 roku
działa Irena Jesmanowicz. Była współzałożycielką i członkinią Zarządu Koła PTTK przy

w towarzystwie ojca Augustyna.
Każdego dnia był czas na wspólną kawę,
rozmowy oraz śpiew.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom wczasów dochodzących oraz zapraszamy za rok.
MGOK

Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Metalplast” w Poznaniu. Od dwudziestu trzech lat z dużym zaangażowaniem pełni
funkcję skarbnika oddziału. Jest głównym
organizatorem imprez turystycznych
i wycieczek krajobrazowych. Zawsze chętnie
i aktywnie bierze udział w licznych czynach
społecznych.
Wolontariuszy wyróżniających się
szczególnym zaangażowaniem w działalność charytatywną zgłaszały organizacje
pozarządowe. Bohaterowie gali pomagają
między innymi osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom mającym problemy w nauce, angażują się w życie sportowe szkół
i klubów, inicjują wiele akcji pomocowych,
warsztatów, zajęć dla seniorów. Ich bezinteresowną postawę doceniają zarówno
społeczności, w których się udzielają, jak
i lokalna wspólnota.
– Praca społeczników jest nie tylko nakierowana na drugiego człowieka, ona również
ubogaca ich samych – podkreślała podczas
uroczystości Małgorzata Halber.
Red. T. Łubiński
wicestarosta poznański
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Dzień Dziecka
w Otuszu

W

niedzielny, czerwcowy i upalny
dzień 9 czerwca Rada Sołecka
wraz z sołtysem Romualdem Kubiakiem zorganizowała Dzień Dziecka dla
wszystkich dzieci z naszego sołectwa. Łukasz
Bogin i Sławomir Muszyński z Rady Sołeckiej przygotowali konkurencje: kręgle, bule,
strzelanie goli do bramki, rzucanie woreczków z grochem do celu, bieg z jajkiem, bieg
w workach i przeciąganie liny.
I miejsce zajęła: Zosia Bogin
II miejsce: Zuzia Muchowska
III miejsce: Dorotka Libera
Nagrodą dla zwycięzców były medale
i edukacyjne gry planszowe. Wśród atrakcji
był dmuchany zamek, malowanie twarzy,

Przywitanie wakacji w Pawłówku

W

dniu 26 czerwca 2019 r. wspólnie
z dziećmi z sołectwa Pawłówko Wiktorowo przywitaliśmy wakacje.
Najmłodsi mieszkańcy sołectwa wzięli udział
w warsztatach, podczas których powstały
„wyczesane” breloki! Dzieci najpierw wyplatały breloki ze sznurków, a następnie je wyKOSYNIER BUKOWSKI l

czesały grzebieniem, nadając im odpowiedni
kształt. Druga część spotkania poświęcona
była konkurencjom sportowym, które mimo
upalnej pogody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W zawodach liczył się czas,
sprawność fizyczna, precyzja i cierpliwość!
Ta była szczególnie potrzebna przy łowieniu

baloniki i bańki mydlane. Strażacy pokazali
jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy
poszkodowanej rowerzystce. Każde dziecko
otrzymało słodki upominek, pyszną grochówkę, kiełbaskę z bułką oraz domowe ciasta. Państwo Bernadeta i Henryk Muszyńscy
i Tadeusz Adamczak umilili czas dzieciom
przejazdami bryczkami konnymi. Muzyczną
oprawą zajmował się Dariusz Ignasiak.
Dziękujemy burmistrzowi Pawłowi Adamowi, który odwiedził nas wraz z dziećmi,
przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy
Piotrowi Gorońskiemu i radnej Marcelinie
Drzymale oraz wszystkim osobom za każdą
pomoc przy organizacji tej imprezy.

ryb, czyli braniu kubka na haczyk z wędką.
Był również tor przeszkód, skoki w workach
i cieszące się największym powodzeniem
strzelanie z łuku. Wytrwałych zawodników
dopingowali rodzice na czele z sołtysem,
który wspólnie z burmistrzem i animatorami
z Urzędu Miasta i Gminy Buk, przygotował
atrakcje dla dzieci. Impreza zakończyła się
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Monika Błaszczak
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9. Przełaj Parafialny
im. Bł. Rafała Chylińskiego za nami

W

niedzielę 23 czerwca 2019 o godzinie 15 spod bukowskiego Sanktuarium 183 osoby wyruszyły na
trasę 8 Przełaju Parafialnego im. Bł. Rafała
Chylińskiego. Uczestnicy dotarli pod pomnik patrona trasą, którą chadzał patron
imprezy. Tradycyjnie, największą grupę
uczestników stanowili rowerzyści, a humory dopisywały wszystkim. Uczestnicy
z uśmiechem dotarli najpierw pod pomnik
Bł. Rafała Chylińskiego, gdzie proboszcz
pobłogosławił uczestników, opowiedział
o patronie. Następnie, po tradycyjnym ar-

matnim strzale tą samą drogą wrócili na
miejsce startu, gdzie każdy z uczestników
otrzymał piękny, specjalnie zaprojektowany pamiątkowy medal uczestnictwa oraz
mógł się posilić słodkościami ufundowanymi przez naszych cukierników oraz bananami ufundowanymi przez firmę Serwus.
Na miejscu proboszcz bukowskiej parafii
dziękował organizatorom imprezy oraz
zaprosił na kolejną 10 już edycję imprezy.
Organizatorzy:
»» BUKOWSKI KLUB BIEGACZA,
»» TOMASZ GIEŁDA

„Módl się i pracuj”
– Dzień Patrona w Dobieżynie

K

iedy po raz pierwszy przestąpiłam próg
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie,
zobaczyłam tablicę upamiętniającą jej
patrona, ojca Ignacego Cieślaka. Niewiele
wiedziałam o tej postaci. Patron szkoły wzór, osoba kochająca ludzi, misjonarz
pracujący w Rwandzie, to tyle.
Każdy dzień w pracy dostarczał mi nowych informacji, pozwalał na poznawanie
ojca Ignacego dzięki licznym zdjęciom i rozmowom z koleżankami. Razem z nimi oraz
swoimi uczniami przygotowywałam się do
Dnia Patrona.
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Obchodzić Dzień Patrona, to świętować
jego imieniny bądź urodziny. W Szkole Podstawowej w Dobieżynie świętujemy około
8 czerwca, czyli około dnia urodzin ojca
Ignacego.
W tym roku (7 czerwca) była to niezwykła okazja, ponieważ minęło już 15 lat od
nadania imienia naszej szkole. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną
w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej
Literackiej, którą poprowadził ksiądz neoprezbiter Jan Cieślak.

»» PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
I MĘCZENNIKA,
»» MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BUKU,
Sponsorzy:
»» Piekarnia Bukowska Wojciech Szczęsny
»» Cukiernia Stefańscy
»» Cukiernia Marcin
»» Cukiernia Józef Bręk (Niepruszewo)
»» Cukiernia Jan Pierzyński (Niepruszewo)
»» Firma Handlowa „Serwus”
Zabezpieczenie:
»» OSP Buk
»» Policja Buk
Zabezpieczenie medyczne:
»» Jacek Olenderek
Armata:
»» Klub Oficerów Rezerwy
Obsługa foto:
»» Beata Kortus
Imprezę zorganizowano z udziałem
środków pochodzących z Miasta i Gminy
Buk (organizacja imprez biegowych dla
mieszkańców MiG Buk).
Organizatorzy serdecznie dziękują
uczestnikom i sponsorom.
Foto: Weronika Wojtalak/ Piotr Rusin
Tomasz Giełda

Słowo do młodych skierował ojciec pallotyn, Andrzej Rosiak, który pięknie mówił
o pracy w Rwandzie oraz o modlitwie. Na
koniec życzył uczniom, by pamiętali o tym,
co w życiu najważniejsze - o miłości do Boga
i bliźniego. Po mszy wszyscy goście oraz
społeczność szkolna zawitali w Dobieżynie.
Pani Dyrektor Marlena Kwiecińska-Kańduła, w krótkim przemówieniu powiedziała
o roli nauczyciela we współczesnej szkole,
a następnie przyjęła gratulacje i życzenia od
zaproszonych gości. Wyraziła także podziękowania wszystkim, którzy pomimo natłoku
własnych spraw i problemów odnajdują czas,
aby wspomóc działania szkoły w wychowaniu młodych ludzi.
W dalszej części wydarzenia można
było obejrzeć krótką prezentację o życiu
ojca Ignacego Cieślaka, zobaczyć pamiątki
zgromadzone w Sali Patrona, a także przeczytać kroniki szkolne. Po części oficjalnej
zaproszeni goście spotkali się z pracownikami szkoły.
Każde spotkanie rodzinne zostawia
wspomnienie, jest chwilą refleksji o tych,
którzy byli wśród nas. Dla mnie takim spotkaniem był Dzień Patrona.
Codziennie, przekraczając próg szkoły,
spoglądam na tablicę, twarz ojca Ignacego
i czytam słowa: „Módl się i pracuj”. Myślę, jakie znaczenie mają dla moich podopiecznych.
Izabela Maćkowiak
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i ucałowania relikwii.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za
zaangażowanie, wspólne świętowanie wraz
z bł. Martą Wiecką. Niech jej przykład i wstawiennictwo nieustannie pomagają nam w życiu codziennym.

Peregrynacja Relikwii
bł. s. Marty Wieckiej w Buku

W

sobotę 8 czerwca br. relikwie bł. s.
Marty Wickiej zostały uroczyście
wprowadzane do Sanktuarium
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku
podczas mszy św. wieczornej. Dzieci Maryi,
trzymając w rękach lampiony, przyprowadziły relikwie w procesji na specjalnie przygotowane miejsce obok ołtarza głównego.
Po mszy św. parafianie mieli możliwość
ucałowania relikwii.
We wtorek 11 czerwca br. po wieczornej
mszy św. odbyła się „Wieczornica przy relikwiach bł. s. Marty Wieckiej”. Na spotkanie
zaproszeni zostali wszyscy parafianie, przedszkolaki oraz ich rodziny oraz przedstawiciele grup działających przy parafii. Podczas
Wieczornicy został przedstawiony życiorys
bł. s. Marty: pokazana była prezentacja multimedialna w połączeniu z rozważaniami

Poświęcenie krzyża
w Wysoczce

o życiu s. Marty i fragmentami tekstów listów,
które pisała do rodziny. Dzieci z Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
również zaangażowały się w Wieczornice poprzez śpiew piosenki o s. Marcie – „W prostej
wzrastałaś rodzinie”. Po wspólnej modlitwie
wszyscy spotkali się na smacznej drożdżówce i serniku przed kościołem.
W kolejnych dniach o bł. s. Marcie Wieckiej usłyszały przedszkolaki oraz dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Buku. Dzieci również
modliły się za wstawiennictwem s. Marty
oraz ucałowały jej relikwie. W szkole odbył
się także konkurs plastyczny oraz dotyczący
wiedzy o życiu s. Marty – prace konkursowe
wywieszone były w kościele parafialnym.
Panie z Całodobowego Domu Opieki
miały możliwość obejrzenia filmu dotyczącego życia s. Marty oraz wspólnej modlitwy

Sukces
naszych uczennic
w konkursie
Znaki wiary

S

zkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich w Buku po raz kolejny
wzięła udział w konkursie religijno
- plastycznym ,,Znaki Wiary”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 im. ks. P.
Skargi w Szamotułach. Dwie uczennice
naszej szkoły, Zofia Kozak z kl. 8c i Gabriela
Szurkowska z kl. 5e, zdobyły wyróżnienie,
natomiast Nina Chrząstek z kl. 8c zajęła
II miejsce.
Podczas uroczystej gali rozdania nagród wysłuchaliśmy utworów wykonanych przez uczniów szkoły muzycznej oraz
obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Szamotułach. Mieliśmy
również okazję podziwiać prace konkursowe, które tworzyły niezwykłą ekspozycję.
Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych uczennic i już teraz zachęcamy do
udziału w kolejnej edycji konkursu.
Justyna Cieślak

J

ak głosi tablica upamiętniająca: „Tutaj
w Wysoczce urodził się 6 stycznia 1694
roku Melchior Rafał Chyliński ogłoszony błogosławionym przez papieża Polaka
Jana Pawła II 9 czerwca 1991 roku”. Od
tego czasu w miejscu, w którym stoi krzyż
wraz z tablicą upamiętniającą, regularnie
odbywają się msze święte. Nie inaczej było
w tym roku, jednak uroczystość ta była wyjątkowa co podkreślił sołtys Tadeusz Łysiak
– „Dziś wymieniamy krzyż, ząb czasu zrobił
swoje. Mieszkańcy wykonali nowy krzyż,
który w trakcie mszy zostanie odsłonięty
i poświęcony”. Sołtys podziękował również
zebranym mieszkańcom, gościom i pielgrzymom, którzy przybyli na uroczystą mszę
św. z Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej
Literackiej.
„Możemy dzisiaj w tym miejscu, w tak
KOSYNIER BUKOWSKI l

licznym gronie, sprawować najświętszą ofiarę. Dziękując za człowieka, który zdał egzamin i przeszedł przez swoje życie doczesne
(…). Dla nas to jest wydarzenie wielkie wagi.
Błogosławiony Rafał Chyliński święcenia

kapłańskie przyjął dokładnie 298 lat temu
w Poznaniu. To jest też jakaś rocznica z jego
życiorysu, która nas dotyczy i gromadzi” –
podsumował prałat Andrzej Szczepaniak.
Monika Błaszczak
15

Unikalne krzyże
z Buku

Spotkanie trzech narodów w Verson

W

dniach od 3 maja do 2 czerwca
2019 r. w Verson, miało miejsce
partnerskie spotkanie mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin z Polski, Niemiec
i oczywiście z Francji. Tegoroczna wymiana
zbiegła się w czasie z 75. rocznicą alianckiego
desantu w Normandii. Przypominały o tym
dekoracje na ulicach miast, wśród których
odnaleźć można było także liczne polskie
flagi. Gospodarze z Verson i Tourville Sur
Odone stanęli na wysokości zadania z wielką gościnnością podjęli partnerów z Buku
i niemieckiego Hambhren.
Program pobytu zakładał wzajemne

poznanie się mieszkańców oraz wspólne
zwiedzenie przepięknej Normandii. Punktem kulminacyjnym spotkania była wspólna zabawa trzech narodów w „Sali Trzech
Wiązów”, która do późnej nocy integrowała
wszystkich uczestników. Rozpoczęła się ona
od części oficjalnej, zakończonej tradycyjną
wymianą upominków. W geście przyjaźni
bukowianie przekazali swoim partnerom
obrazy Romana Czeskiego przedstawiające widoki z terenu naszej gminy. Wyjazd
był możliwy dzięki finansowemu wsparciu
Miasta i Gminy Buk.

Międzynarodowy sukces Studia Piosenki
i Ogniska Muzycznego

M

iędzynarodowy festiwal „Folkowe
Inspiracje” to od kilku lat stała meta
wokalistów z bukowskiego Studia
Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego
przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury
w Buku. Jest to z całą pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych na mapie
Łodzi, podczas którego młodzi adepci sztuki
sprawiają, że całe miasto oddycha folkowym
powietrzem. To festiwal, który tworzy
młodzież zafascynowana kulturą i tradycjami narodów oraz grup etnicznych
na świecie.
Tak było i w tym roku - w dniach od 29
czerwca do 6 lipca odbyła się jego dziewiąta
edycja. W programie festiwalu miało miej-
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sce kilkadziesiąt wydarzeń
artystyczno-edukacyjnych
z udziałem młodych ludzi
z kilkunastu krajów świata:
koncerty, festyny, jarmark
rzemiosł, spektakle teatralne,
warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, debaty,
uliczne flash moby,
pokazy mody, wystawy fotograficzne oraz konkurs
„Złota Łódka 2019”.
„Złota Łódka” to konkurs
odbywający się w kategoriach:
choreografia, design, foto, video,
teatr oraz wokal. To właśnie w tej
ostatniej kategorii dwie uczennice
Pana Dariusza Starosty zdobyły nagrody. Ewelina Króliczak wyśpiewała trzecie miejsce czyli Brązową
Łódkę a Agata Suwiczak miejsce
drugie – Srebrną Łódkę. Gala
wręczenia festiwalowych nagród
oraz koncert galowy zatytułowany „ U Prząśniczki” odbył się tym
razem w Auli Centrum Promocji
Mody Akademii Sztuk Pięknych.

Wykonano je
z drewna dębowego odzyskanego ze starego
krzyża z 1918r., stojącego
na bukowskiej Golgocie (ul.
św. Rocha). Na krzyżach
znajdują się repliki pasyjki,
która po restauracji zawisła
na nowym krzyżu. Model
pasyjki do odlewu powstał
na drukarce 3D. Pierwszy
krucyfiks, który zawiśnie w wyremontowanym kościele św. Krzyża, poświęcił
w dniu 13 czerwca 2019r. w bazylice św.
Piotra na Watykanie ks. Kardynał Konrad
Krajewski. Zamówienia na krzyże można
składać w biurze parafialnym w Buku.
Krzyż ze srebrną pasyjką został wyceniony
na 600 zł, a z pasyjką z brązu jubilerskiego
na 450 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na wymianę pokrycia dachu
nad Sanktuarium.

Niesamowite muzyczne i kulturowe doświadczenia napędzają nas do dalszej pracy,
dlatego już od września rozpoczynamy kolejny etap szlifowania nowego repertuaru
i przygotowań do następnych festiwali pod
okiem instruktorów Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego.
Studio Piosenki
i Ognisko Muzyczne w Buku
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Reprezentacja
Miasta i Gminy Buk
na podium

W

sobotę 15 czerwca drużyna ratownictwa ogólnego Miasta i Gminy
Buk uczestniczyła w XIV Powiatowych Zawodach Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty
Poznańskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego. Tegoroczne zawody
rozegrano na stadionie Ośrodka Sportu
i rekreacji w Plewiskach.
Zasadniczym celem zawodów, w których uczestniczyły drużyny ratownictwa
ogólnego reprezentujące 13 gmin Powiatu Poznańskiego było sprawdzenie stopnia wyszkolenia i przygotowania formacji
obrony cywilnej do prowadzenia działań
ratunkowych.
Stając do walki w zawodach, drużyny
miały do wykonania 6 konkurencji, które
odzwierciedlały rutynowe działania podczas
akcji ratunkowych. Wymienić należy tu układanie zapory przeciwpowodziowej, rzucanie
do celu kołem ratunkowym, poruszanie się
w przestrzeni z ograniczoną widocznością,
zabezpieczenie na desce ratunkowej i przenoszenie poszkodowanego w bezpieczne
miejsce, odgruzowywanie zasypanego pomieszczenia, udzielanie pierwszej pomocy
medycznej, a także ugaszenie pożaru. Komendanci oceniani byli za sposób organizowania działań drużyny. Drużyny miały
także dodatkowego rywala w postaci morderczego upału, który dawał się wszystkim
we znaki, a szczególnie podczas najbardziej
wysiłkowej konkurencji, którą była zapora
przeciwpowodziowa. Ratownicy są przygotowani do działań w każdych warunkach

Sezon kąpielowy
otwarty!

O

d 1 lipca do 31 sierpnia trwać będzie
sezon kąpielowy na plaży w Niepruszewie. Codziennie w godz. 10:0018:00 dwóch ratowników wodnych z poznańskiego WOPR-u będzie czuwało nad
bezpieczeństwem kąpiących się. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogły korzystać
z wodnej zjeżdżali Aquaglide. Należy jednak
pamiętać, że zgodnie z regulaminem zjeżdżali dzieci i młodzież mogą bawić się na
niej tylko pod opieką dorosłych. W pobliżu
kąpieliska zlokalizowany jest plac zabaw
oraz siłownia zewnętrzna. Dla użytkowników kąpieliska dostępna jest także toaleta
KOSYNIER BUKOWSKI l

pogodowych.
Drużyna ratownictwa ogólnego reprezentująca Miasto i Gminę Buk zajmując 3
miejsce zaprezentowała bardzo wysoki poziom przygotowania do prowadzenia działań
ratowniczych. Wynik osiągnięty przez naszą
drużynę to tym bardziej miła niespodzianka, gdyż w ubiegłym roku drużyna zajęła 8
miejsce. O dobrym przygotowaniu wszystkich uczestniczących drużyn świadczyły
minimalne różnice uzyskanych punktów
za realizację zadań.
Wszystkim ratownikom reprezentującym Miasto i Gminę na zawodach należą się
podziękowania i brawa za wysokie umiejętności zaprezentowane podczas zawodów.
Jest to dowód, na to że poziom wyszkolenia
drużyn ratowniczych w naszej gminie jest
wysoki. Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że każda złotówka zainwestowana
w służby ratownicze i w ratowników, którzy
na co dzień są członkami OSP, w połączeniu
z ich ogromnym zaangażowaniem w służbie
przekłada się na sprawność. Mając takich
ratowników, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni i liczyć na pomoc w stanie zagrożenia.
Prezentujemy kilka fotografii przedstawiających reprezentację Miasta i Gminy
Buk podczas zmagań. Fotografie zostały

oraz przebieralnia.
Na terenie kąpieliska w Niepruszewie
zlokalizowana jest przystań oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego i leżaków.
Wypożyczalnia wyposażona jest w 10 kajaków dwuosobowych, 5 rowerów wodnych
dwuosobowych oraz 4 rowery wodne czteroosobowe. W sezonie kąpielowym sprzęt
wodny można wypożyczać od poniedziałku
do piątku w godz. 11:00-20:00 oraz w soboty,
niedziele i święta w godz. 10:00-20:00. Na
terenie przystani istnieje możliwość wodowania oraz cumowania przy pomoście
sprzętu pływającego. Oferta cenowa przystani i wypożyczali jest następująca:
»» Rower wodny 2-osobowy – 1 godz./każda następna – 15,00 zł/10,00 zł
»» Rower wodny 4-osobowy – 1 godz./każda następna – 20,00 zł/15,00 zł

udostępnione przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Feliks Straburzyński

»» Kajak – 1 godz./każda następna – 13,00
zł/9,00 zł
»» Slip – wodowanie jednorazowe + jednodniowe cumowanie przy pomoście
– 40,00 zł
»» Cumowanie (bez dozoru) w mies. czerwiec-wrzesień 1 dzień/1miesiąc – 15,00
zł/ 250,00 zł
»» Leżak 1 szt. – 1 dzień – 7,00 zł
Dla uczniów i studentów opłaty są
pomniejszone każdorazowo o 5 zł od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00.
Sprzęt wodny może wypożyczyć osoba, która ukończyła 16 lat po okazaniu dowodu
tożsamości u pracownika wypożyczalni. Na
terenie przystani obowiązuje bezwzględny
zakaz postoju samochodów. Wyznaczone
miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie dla przyczep podłodziowych.
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Zarząd Rejonowy
w Buku wybrał się
z seniorami w góry

Z

arząd Rejonowy zaprosił seniorów
z Buku i wiosek na wyjazd do Zakopanego. Jako pierwsze zwiedziliśmy
Kalwarię Zebrzydowską, która jest na szlaku
Papieskim z Bazyliką Matki Bożej Anielskiej
i Klasztoru Bernardynów. Centralną część
stanowi słynna w całej Polsce Sanktuarium
Pasyjno-Maryjne wraz z klasztorem oraz
dróżki Kalwaryjskie z zabytkowymi kaplicami. Całość stanowi Pomnik Historii wpisany na listę UNESCO. Następnego dnia
pojechaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch,
szczyt na wysokości 1987 m w Zachodnich
Tatrach. Po drodze i na samej górze podziwialiśmy cudowne widoki w słońcu, śnieg
leżący, a obok kwitnące kwiaty i biegające

kozice. Po tych wrażeniach mieliśmy spływ
Dunajcem. Flisacy przekazywali nam bardzo dużo ciekawych i ważnych informacji, tj.
o przepięknych zamkach, roślinach, ważnych
szczytach, a także dowcipy o góralach. Na
jednej tratwie flisak śpiewał pieśni o górach i flisakach. Następnym miejscem była
Góra Wdżar, na którą wjechaliśmy kolejką
krzesełkową, a znajduje się w miejscowo-

ści Kluszkowce. Jest to stożek wulkaniczny
z minerałów andezytów, były tam 3 kamieniołomy i gołoborza. Zdarzają się tu anomalia magnetyczne. Zwiedziliśmy drewniany,
zabytkowy gotycki, ale czynny Kościółek
w Dębnie, w którym kręcono film Janosik
(scena ślubu z Maryną). Mieszkaliśmy cały
czas w Białce Tatrzańskiej u górali, było
swojsko. Mieliśmy okazję być w Białce na
mszy procesji Bożego Ciała. Wszyscy, od
dzieci do dorosłych, byli ubrani po góralsku.
Na wszystkich obejściach i płotach wisiały
kwiaty, gałązki zieleni i wstążki kolorowe.
Zwiedziliśmy Krupówki, drewnianą zabytkową kaplicę na Jaszczurówce, którą zaprojektował Stanisław Witkiewicz - wybudowana
bez gwoździ z samego drewna w 1904 r. Wart
zauważenia też był cmentarz Zasłużonych na
Pęksowym Brzysku w Zakopanym. Są tam
pochowani Witkacy, Stanisław Marusarz,
Jan Długosz, ród Gąsieniców (razem 250
grobów). Te groby są niepowtarzalnymi
dziełami sztuki.
Wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwi,
zadowoleni, no i opaleni, bo pogodna nas
rozpieszczała.
Z/R Buk

Amazonki
nad Bałtykiem

W

połowie czerwca, wzorem lat ubiegłych, Bukowskie Towarzystwo
„Amazonki” zorganizowało dla
swoich podopiecznych tygodniowy pobyt
wypoczynkowo-rehabilitacyjny nad Bałtykiem. Uczestnicy napawali się morskim
powietrzem przepełnionym jodem w czasie
codziennych, długich spacerów brzegiem
morza. Dopełnieniem rehabilitacji była
poranna gimnastyka, masaże oraz relaksacja poprzez obserwację i słuchanie szumu
morza w czasie leżakowania na plaży, dzięki
czemu radosne i wypoczęte wróciłyśmy do
swoich rodzin i codziennych obowiązków.
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
18
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Piknik w Dąbrowej
k. Pniew

12

czerwca 2019 r. ponad 30-osobowa
grupa Seniorów Domu Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku

wybrała się na piknik do Ośrodka Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie – Nadleśnictwo Pniewy. Podczas pikniku po Ośrodku
oprowadził Seniorów przewodnik. Po ścieżce
edukacyjnej przyszedł czas na biesiadę przy
ognisku. Seniorzy przy akompaniamencie
akordeonisty śpiewali biesiadno-harcerskie piosenki. Chętni tańczyli w rytm mu-

zyki w kolorowych strojach. Upalna aura
nie przeszkodziła seniorom, którzy po raz
kolejny bardzo miło spędzili ten czas. W drodze powrotnej w Pniewach czekał na nich
przepyszny obiad. Z uśmiechami na twarzach
i pełni wrażeń wszyscy wrócili do domów.
Seniorzy

Plener malarski seniorów „Pogodnej
KGW Buk – Wielka
Jesieni” w Stanicy PTTK w Niepruszewie Wieś w Świnoujściu

P

ośród wielu licznych wydarzeń, które
odbywają się w Domu „Pogodnej Jesieni”, szczególne miejsce mają plenery
malarskie. 8-9 czerwca 2019 r. dzięki uprzejmości Zarządu PTTK, plener malarski odbył
się w Niepruszewie. Zarówno urokliwość
artystyczna tego miejsca oraz wspaniałe warunki, obsługa i atmosfera sprawiły iż artyści
czuli się tam bardzo dobrze. Plener odbył
się pod kierownictwem Walentyny Śniegurskiej. W plenerze brały udział seniorki:
Dorota Nowakowska, Longina Owczarczak,
Bożena Juchacz, Wanda Zawada, Gabriela
KOSYNIER BUKOWSKI l

Witkowska, Grażyna Kowalska, Alicja Króliczak. Z pleneru przywiozłyśmy bardzo
pozytywne wrażenia i wspomnienia. Dwa
dni pełne słońca i wakacyjnej temperatury
zapewniły idealne warunki do malowania.
Zachwyciła nas tamtejsza przyroda i piękne
widoki. Dzięki temu powstały piękne obrazy. I najważniejsze, plener malarski, to
spotkanie z ludźmi, którzy dzielą Twoje zainteresowania, to czas spędzony kreatywnie
w pięknym miejscu. Jeszcze raz dziękujemy
Zarządowi PTTK za gościnność.
Seniorzy

W

dniach 1.06-5.06 br. KGW Buk
-Wielka Wieś wybrało się na wycieczkę do Świnoujścia. Pogoda
nam dopisała, więc była okazja do plażowania i zwiedzania miasta. Dziękujemy sołtysowi Lechowi Kaźmierczak oraz radzie
sołeckiej Wielka Wieś za dofinansowanie
wyjazdu.
Uczestniczki wycieczki
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O trudnym orzechu
do zgryzienia
z Elizą Piotrowską

28

maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Buku po raz kolejny
udało się zorganizować spotkanie
z autorem literackim. Tym razem zaproszenie przyjęła Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Na spotkaniu
z drugoklasistami opowiedziała dzieciom

o swojej podróży z Brazylii, o mężu Włochu
i różnych językach, którymi posługuje się
podróżując po świecie. Ale tematem głównym spotkania była ortografia. Autorka
przyznała dzieciom, że w wieku szkolnym
miała problemy z pisaniem bez błędów. A teraz, nie dosyć, że została pisarką, to jeszcze
pisze książki o ortografii dla dzieci. Podczas
spotkania autorka z humorem przedstawiła kilka najważniejszych zasad ortografii.

I co najlepsze – zrobiła dzieciom dyktando! Ale nauka w takim wydaniu to sama
przyjemność, a autorka utwierdziła dzieci
w przekonaniu, że nawet jeśli ortografia to
trudny temat tzw. „twardy orzech, to każdy zgryźć go może”. Przesłaniem spotkania
było pokonywanie własnych trudności oraz
poszukiwanie swojej pasji w życiu. Ta lekcja
zapadnie dzieciom na zawsze w pamięci.
Karolina Tonder-Kryś (KTK)

Odkrywcy zakamarków historii,
czyli sukces uczniów SP Buk
w ogólnopolskim projekcie IPN.

„D

o Broni! Postawy i losy ziemian
w trakcie II wojny światowej” to
ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej,
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie w Krakowie, Fundację im. Zofii i Jana Włodków
w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich
w Poznaniu. Konkurs był skierowany do
uczniów w różnym wieku. Prace konkursowe
obejmowały trzy kategorie: prace pisemną,
multimedialną i fotograficzną. Opiekę naukową nad uczniami sprawowały nauczycielki
historii: Justyna Halasz i Teresa Maj.
W etapie wojewódzkim sukces odniosło dwoje uczniów: Magdalena Bogacz,
uczennica klasy 7a, która zajęła II miejsce
w kategorii prac pisemnych oraz Wiktor
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Wróblewski, uczeń klasy
5c, któremu przyznano
III miejsce w kategorii
prac fotograficznych.
Magdalena napisała
pracę na temat Wandy
Niegolewskiej, natomiast
Wiktor wykonał kalendarz poświęcony Kazimierzowi Zenktelerowi. Uczniowie wzięli
udział w wojewódzkiej gali konkursu, która
odbyła się 27 maja 2019 r. w urokliwych
wnętrzach Muzeum Literackiego Henryka
Sienkiewicza w Poznaniu.
Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu
zostali zaproszeni do udziału w uroczystej
gali finałowej, która miała miejsce 6 czerwca

2019 r. w dworku Antoniego i Elżbiety Potockich w Krakowie. Podczas gali ogłoszono
wyniki na poziomie ogólnopolskim, a także
wręczono nagrody laureatom, finalistom –
wśród których znaleźli się także Magdalena
i Wiktor – oraz nauczycielom.
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

SP Dobieżyn
Nazwiska nagrodzonych
osób:
kl. I
»» Martyna Mikołajczak
»» Blanka Rutkowska,
»» Mikołaj Cieślak
»» Ewelina Nowak
»» Jagoda Glinka
kl. II
»» Zofia Siemieniak
»» Zofia Niezborała

»» Julia Fechner
»» Ksawery Wala
»» Weronika Borowczak
»» Roger Bajer
»» Kacper Pakuła
kl. III
»» Justyna Adamek
kl. IV
»» Anna Borowicz
»» Nikola Bręk
»» Emilia Dymna
»» Maria Tonder
»» Anna Nowak

Klasa 1

Klasa 3

kl. V
»» Nikodem Szeląg
»» Wiktor Kubiak
»» Mikołaj Kańduła
»» Szymon Jakubowski
»» Natalia Nowak
»» Zuzanna Cypel
»» Wiktoria Bajer
»» Agata Adamek
kl. VI
»» Amelia Fręśko
»» Nicola Mamet
»» Anna Gawron

kl. VII
»» Marcelina Dziurla
»» Marcin Gawron
»» Jakub Borowicz
»» Angelika Szarawaga
kl. VIII
»» Marta Adamek
»» Maria Ossowska
»» Wiktoria Szober
»» Julia Bednarek
»» Oliwia Górka.
M.K.KAńduła
S.P. Dobiezyn

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 6

Osoby wyróżnione
SP Niepruszewo
Kl. IV a
»» Czarniak Eliza
»» Gołębiowska Otylia
»» Kłak Karolina
»» Leśniarek Amelia
»» Szeszuła Kacper
»» Wrzyszcz Franciszek
Kl. IV b
»» Bartczak Bartosz
»» Jazgar Hubert
»» Krawczyk Wojciech
»» Króliczak Dominika
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Klasa 5

Klasa 7
»» Łaski Zuzanna
»» Stablewski Bartosz
»» Stablewski Maciej
»» Szubert Aleksander
Kl. V
»» Boiński Adrian
»» Kilanowska Jagoda
»» Kozielski Adam
»» Wojtkowiak Piotr
Kl. VI
»» Bugaj Weronika
»» Grzymska Nadia
»» Kańduła Julia
»» Mądry Filip
»» Pazgrat Alicja
»» Suwiczak Agata

Klasa 8
Kl. VII
»» Bartczak Wiktoria
»» Gaweł Wiktoria
»» Leśniewska Oliwia
»» Matuszewski Kacper
»» Skomra Zofia
Kl. VIII
»» Malinowski Arnold
»» Posieczek Natalia
»» Walenciak Alicja
»» Wrona Natalia

Absolwentem Roku 2019
Szkoły Podstawowej im. dr
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie została Natalia Wrona.

Nagrodę za najlepszy wynik
egzaminu ośmioklasisty otrzymał Arnold Malinowski.

Nominowani do nagrody
Złote Pióro to: Zofia Skomra
oraz Natalia Wrona.
Najwyższa frekwencja:
»» Marika Kańduła kl. II
»» Wiktoria Wojtkowiak kl. I
»» Aleksander Szubert kl. IV b
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Gimnazjum
LISTY GRATULACYJNE otrzymują rodzice uczniów:
Kl. 3a
»» Dawid Bogacz
»» Marta Piechowiak
»» Martyna Wojcińska
»» Patrycja Faber
»» Robert Piotrowski
»» Sandra Ignasiak
Kl. 3b
»» Zuzanna Kaźmierczak
»» Agnieszka Piątek
Kl. 3c
»» Patrycja Bąkowska
»» Szymon Hadyniak
»» Zofia Kondratowicz
»» Marianna Puncewicz
»» Dominika Stachowiak
»» Tomasz Szulc
Kl. 3d
»» Maria Bartkowiak
»» Aleksandra Bręk
»» Anna Duda
»» Anna Dybizbańska
»» Agata Jaśkowiak
»» Patrycja Krysztofiak
»» Anna Osińska
»» Joanna Szynkaruk
»» Magdalena Szynkaruk
Kl. 3e
»» Katarzyna Nowak
»» Miłosz Migdałek
»» Szymon Poplewski
»» Wanesa Chomczyk

Na zakończenie roku szkolnego absolwentom, którzy
w konkursach i zawodach pozaszkolnych odnieśli sukces na
etapie minimum wojewódzkim
lub wyróżnili się innymi szczególnymi osiągnięciami oraz uzyskali co najmniej ocenę dobrą
z zachowania przyznajemy statuetkę Podziękowanie za godne
reprezentowanie Gimnazjum.
W tym roku szkolnym są to:
»» Martyna Wojcińska
»» Sandra Ignasiak
»» Patrycja Faber
»» Marta Piechowiak
»» Radosław Dominiak,
»» Tomasz Szulc
»» Piotr Gwoiński
»» Miłosz Migdałek
»» Szymon Poplewski
»» Agata Jaśkowiak
»» Patrycja Krysztofiak
»» Anna Osińska
»» Joanna Szynkaruk
»» Magdalena Szynkaruk
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A b s o lwe n c i , k t ó r z y
w dwóch kolejnych latach nauki
zdobyli List Gratulacyjny, a na
świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali średnią ocen 5,0
oraz z trzech części egzaminu
gimnazjalnego w sumie uzyskali
co najmniej 85 procent punktów
zostali wyróżnieni wpisem do
Księgi Prymusów i otrzymują
Nagrodę Dyrektora Szkoły.
PRYMUS GIMNAZJUM w r.
szk. 2018/2019: Antoni Kortus kl.3a

ABSOLWENCI, którzy otrzymali świadectwo ukończenia
szkoły z wyróżnieniem:
kl. 3a:
»» Bogacz Dawid
»» Faber Patrycja
»» Ignasiak Sandra

»» Jurga Weronika
»» Kortus Antoni
»» Piechowiak Marta
»» Piotrowski Robert
»» Wojcińska Martyna
Kl. 3b:
»» Kleszcz Jakub
»» Piątek Agnieszka
Kl. 3c:
»» Bąkowska Patrycja
»» Bąkowska Wiktoria
»» Hadyniak Szymon
»» Kondratowicz Zofia
»» Pitak Wiktoria
»» Puncewicz Marianna
»» Stachowiak Dominika
»» Szulc Tomasz
Kl. 3d:
»» Bartkowiak Maria
»» Bręk Aleksandra
»» Duda Anna
»» Dybizbańska Anna
»» Jaśkowiak Agata

»» Kaźmierczak Kacper
»» Krysztofiak Patrycja
»» Osińska Anna
»» Sieroń Zuzanna
»» Szynkaruk Joanna
»» Szynkaruk Magdalena
Kl. 3e:
»» Chomczyk Wanesa
»» Chudzicka Julia
»» Gwoiński Piotr
»» Kempa Emilia
»» Migdałek Miłosz
»» Nowak Katarzyna
»» Poplewski Szymon
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SP Buk

K

olejny rok szkolny za nami… W historii
zapisze się z pewnością jako rok przełomowy i trudny. Nauka jest jednak niesamowitą przygodą i choć szlaki, którymi
nas prowadzi, pełne są czasami zakrętów
i niespodzianek, to jednak na końcu drogi
zawsze znajdziemy satysfakcję z tego, jak
wiele nowych umiejętności udało się zdobyć, jak wiele słabości pokonać, jak wiele
pięknych chwil przeżyć.
W minionym roku szkolnym w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku uczyło się 688 uczniów w 30 oddziałach. Dzięki wystarczającej liczbie sal
wszyscy uczniowie uczyli się w systemie
jednozmianowym. Z pobliskich sołectw
dowożono do szkoły i przedszkoli blisko
70 uczniów.
Koniec roku to czas podsumowań – co
wydarzyło się w szkole w minionym roku
szkolnym?
Cyfrowobezpieczni – przystąpiliśmy
do największego programu dotyczącego
bezpieczeństwa cyfrowego w sieci realizowanego w polskich szkołach, w ramach
którego uczniowie brali udział w Szkolnym
Dniu Bezpieczeństwa Cyfrowego, odbyły się
także szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Finansomania Młodzik – dzięki współ-
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pracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczennice kl. 8: Zofia Bartkowiak,
Kornelia Paluszak, Zuzanna Sołtysiak oraz
Gabriela Wawrzyniak wywalczyły I miejsce
w Finale konkursu Finansomania Młodzik
organizowanego przez Wydział Ekonomii
oraz Oddział Narodowego Banku Polskiego
w Poznaniu.
Uczeń klasy 8d Igor Jurkowski został
laureatem dwóch wojewódzkich konkursów
przedmiotowych: matematycznego i geograficznego.
Realizowaliśmy projekt z okazji 100
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w ramach którego uczniowie
wykonywali różnorodne zadania, także przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii
cyfrowych, uczestniczyli w przeglądach
poezji i konkursach, a 11 listopada 2018 r.
o godz. 11.11 wspólnie z uczniami i nauczycielami Gimnazjum i Szkoły Branżo-

wej odśpiewaliśmy Hymn. Braliśmy także
udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół
podstawowych organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przez wiele tygodni ćwiczyliśmy Mazurek
Dąbrowskiego, Rotę oraz Odę do radości, by
wspólnie zaśpiewać je podczas przesłuchań.
Ogromny sukces odniosły nasze piłkarki ręczne, które dzięki skutecznej grze
w turniejach eliminacyjnych wyjechały na
Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży,
z których wróciły z tytułem mistrzyń Polski.
Przed nami kolejny rok szkolny, ale
zanim się rozpocznie zbieramy siły i energię do działania na wakacyjnych szlakach.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy
wspaniałych wakacji, odpoczynku, beztroskiego czasu spędzonego z najbliższymi!
Anna Krzemińska
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Pożegnanie absolwentów oddziałów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku

D

nia 19 czerwca 2019 roku w Branżowej Szkole w Buku ostatni rocznik uczniów oddziałów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej świętował uroczystość
zakończenia nauki.
Kierując słowa do absolwentów, pani
dyrektor zaznaczyła, że: „Przyszłość należy
do tych, którzy wierzą w swoje marzenia”.
Ważnym akcentem spotkania były wyrazy wdzięczności skierowane do kadry pedagogicznej za odkrywanie w uczniach talentów, wyzwalanie potencjału i motywowanie
do działania. Podziękowania usłyszeli także
rodzice i pracodawcy, którzy byli partnerami
szkoły, aktywnie uczestniczącymi w wielu
działaniach edukacyjno-wychowawczych.
Następnie przyznane zostały nagrody
za osiągnięcia w kształceniu zawodowym.
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Statuetkę „Superfachowca” otrzymała Emilia
Kaczmarek, która ponadto ukończyła szkołę
z wyróżnieniem, a dyplomy uznania odebrali
Adrianna Gawrońska i Jacek Musiał.
Nagrody książkowe za dobre wyniki
w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz
godną naśladowania postawę otrzymały: Natalia Czerniejewska, Adrianna Gawrońska,
Karolina Borowicz, Wiktoria Kołodziejczyk,
Dominika Burkusz, Joanna Skibińska i Jacek
Musiał.
Dodatkowe wyróżnienia – tytuł „Osobowości szkoły” zdobył Jacek Musiał za subtelną wrażliwość, odwagę podążania swoją
drogą oraz determinację w walce o własne
marzenia.
Najradośniejszym momentem było odebranie świadectw ukończenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej przez wszystkich absolwentów – to moment, na który pracują i czekają przez trzy lata nauki w szkole, zakładach
pracy i podczas kursów zawodowych.
Część oficjalna zakończyła się pokazem
filmu, który uchwycił wyjątkowe chwile
spędzone przez tegorocznych absolwentów
w murach szkoły oraz muzyczną niespodzianką w wykonaniu nauczycieli szkoły.
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Wycieczka
do Gdańska

D

nia 4 czerwca 2019 roku uczniowie
Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
uczestniczyli w wycieczce do Gdańska.
Słoneczna pogoda i wyjątkowy urok miasta
sprawiły, że był to bardzo udany wyjazd.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od przejścia ulicą
Długą pod Złotą Bramą w kierunku Długiego
Targu. Obejrzeliśmy Ratusz, Dwór Artusa
i Fontannę Neptuna. Następnie, podziwiając nadrzeczny krajobraz udaliśmy się pod

Żuraw – jeden z największych dźwigów
portowych Europy. Całość zwieńczyła wycieczka nad morze, co wprawiło wszystkich
w dobry nastrój. Zmęczeni, ale zadowoleni
późnym wieczorem wróciliśmy do domów.
Nasz pobyt w Gdańsku zbiegł się w czasie

Pamiętajmy o recyklingu!

S

tatystyczny Polak wyrzuca rocznie
niemal 100 plastikowych butelek,
co przekłada się na kilkadziesiąt
tysięcy ton tych opakowań w skali roku.
Tego rodzaju tworzywa sztuczne zajmują dużo miejsca, a ponadto jedna
butelka potrzebuje na rozkład aż 500
lat! Warto więc zadbać o właściwy recykling, który zaczyna się od selektywnej zbiórki. Do tego celu służą specjalnie
oznaczone pojemniki. Powinno się zwracać
uwagę, by przed wyrzuceniem butelki do
kontenera odkręcić zakrętkę, a następnie
zgnieść opakowanie. W ten sposób zaoszczędzimy dużo miejsca w pojemniku, do
którego zmieści się więcej zgniecionych
KOSYNIER BUKOWSKI l

butelek. Jeśli chodzi o nakrętki, można je
wyrzucić osobno albo przeznaczyć osobom
lub organizacjom zajmującym się ich zbiórką.
Pozyskane w ten sposób nakrętki są sprzedawane, a pieniądze w ten sposób uzyskane
mogą być przekazane na szczytny cel.
Recykling plastikowych butelek to proces przeprowadzany nie tylko ze względów
ekologicznych. Ważną rolę odgrywa także
aspekt ekonomiczny. W przypadku opakowań plastikowych świetnie sprawdza
się ogólna idea przyświecająca odzyskowi
surowców, ponieważ pochodne uzyskiwane w wyniku recyklingu z powodzeniem
są wykorzystywane w różnych gałęziach
przemysłu. W ten sposób oszczędzamy za-

z obchodami Święta Wolności i Solidarności oraz uczczeniem 30. rocznicy częściowo
wolnych wyborów z dnia 4 czerwca 1989 r.
Mieliśmy okazję poczuć tę wyjątkową atmosferę siły i wolności, która emanowała
tego dnia w szczególny sposób.

soby naturalne ziemi, a pozyskane materiały
dostają drugie życie.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
w Buku wykazali się inwencją twórczą i ze
zużytych butelek stworzyli ludzika, który
wita wchodzących do budynku szkoły i inspiruje do podejmowania działań proekologicznych oraz przyczynia się do zwiększania świadomości w zakresie racjonalnego
segregowania odpadów. Niech przyświeca
nam hasło: „Zrób dla Buku coś dobrego, nie
pal w piecu byle czego”.
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Sołecki turniej
piłki nożnej

W

sobotnie popołudnie 22 czerwca
br. na otuskim boisku spotkały się
drużyny z 6 sołectw. Po zaciętej

Sukces zawodniczek
UKS Bukowia
w Szwecji

W

dniach 1-7.07 dwie drużyny piłkarek ręcznych UKS „Bukowia”
uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Partille
Cup w Szwecji. Jest to największy turniej
dziecięcej piłki ręcznej na świecie, wzięło
w nim udział ponad 1400 zespołów z całego
świata. Były zespoły z Japonii, Indii, Kenii,
Brazylii, Kuby, Meksyku, USA i wiele innych
a z europejskich to chyba reprezentanci
wszystkich krajów. Stanowiło to liczbę ok
24 tyś. zawodników i zawodniczek. Mecze
rozgrywane były na ponad 100 boiskach
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rywalizacji (finał rozstrzygnięty rzutami
karnymi) wyniki były następujące:
I miejsce - Sołectwo Skrzynki,
II miejsce - Sołectwo Niepruszewo,
III miejsce - Sołectwo Szewce,
IV miejsce - Sołectwo Otusz,
V miejsce - Sołectwo Sznyfin,
VI miejsce - Sołectwo Kalwy.

w siedmiu centrach, z których największe
liczyło 28 boisk. Nasze zawodniczki brały
udział w kategoriach wiekowych G15 – 135
zespołów i G13 – 110 zespołów. W kategoriach drużyny podzielone były na grupy po
sześć zespołów a później system play-off.
Starsze zawodniczki rozpoczęły dobrze od remisu z 12:12 z Huddinnge HK ze
Szwecji, później niestety grając w okrojonym
składzie uległy kolejnym przeciwniczkom.
W fazie play-off po bardzo wyrównanym meczu przegrały z IF Hellton Szwecja 12:13 i na
tym etapie zakończyły rozgrywki. Młodsze
dziewczyny grające w kategorii G13 w fazie
grupowej pewnie kroczyły od zwycięstwa
do zwycięstwa pokonując kolejno: OV Helsengborg Szwecja 23:7, AGF Handbold Dania
18:10, Dybbol IU Dania 18:3, BK Heid Szwecja 22:11, Ullern IF Norwegia 12:5 zajmując

Dziękujemy wszystkim drużynom i ich
sołtysom za udział w turnieju oraz za okazaną pomoc OSiR BUK i za patronat Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
Wśród gości byli: burmistrz Miasta
i Gminy Buk Paweł Adam, przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński oraz
radny powiatu Paweł Ratajczak.

pierwsze miejsce w grupie od razu awansowały do 1/16 turnieju z pominięciem 1/32.
Tam zwyciężyły Oppsal IF z Norwegii 24:15
a w 1/8 turnieju pokonały Nordstrand IF
z Norwegii 15:14. W ćwierćfinale niestety
musiały uznać wyższość zespołu Rodovre
HK z Danii 5:12, późniejszego zwycięzcy
całego turniej. Wygrana tylu spotkań i awans
do pierwszej ósemki turnieju, w którym
startowało 110 zespołów jest olbrzymim
sukcesem naszych zawodniczek. Pokazały,
że bukowska piłka ręczna stoi na bardzo
wysokim poziomie i możemy rywalizować
na równi z zespołami z całego świata.
Taki wyjazd był również doskonałą
możliwością do zwiedzania Goeteborga,
nawiązania znajomości i wspólnego spędzenia wakacji. Ceremonia otwarcia, na której
reprezentowaliśmy polskie zespoły była
niezapomnianym przeżyciem, fetą ukazującą
rozradowaną młodzież
z całego świata. Podkreślić należy doskonałą
organizację, dzięki aplikacji mobilnej można
było śledzić na bieżąco
wszystkie wyniki i oglądać mecze na żywo ku
zadowoleniu licznych
kibiców w kraju.
Mamy nadzieję, że
nie był to ostatni taki
turniej z udziałem zawodniczek UKS Bukowia.
Jarosław Sznycer
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Jezioro Niepruszewskie
opanowane przez uczniów i policję

„B

ezpieczne wakacje nad wodą” to
akcja zorganizowana w dniu 17
czerwca 2019 r. przez
Wielkopolską Policję nad Jeziorem
Niepruszewskim. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 500 dzieci ze
szkół podstawowych z Buku, Niepruszewa, Szewc i Dobieżyna oraz
z sąsiedniej gminy Dopiewo, a także
kilkudziesięciu policjantów, w tym
m. in. policja wodna i konna.
Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie spędzić wakacje i odpoczywać nad wodą. Nie zabrakło
pokazów ratownictwa wodnego,

Wianki
w Niepruszewie
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czerwca 2019 r. odbyła się dziewiętnasta edycja Festynu Wianki
w Niepruszewie. W tym roku po
raz pierwszy impreza została przeniesiona
bliżej jeziora, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem.
Od godz. 15:00 na najmłodszych uczestników festynu czekały gry, zabawy i konkursy. W walce o nagrody i statuetki nie zabrakło
sportowych emocji i dopingujących swoje
pociechy rodziców. Długie kolejki do strzelania z łuku czy biegu po torze przeszkód
nie zniechęcały, a wręcz motywowały do
spróbowania swoich sił w poszczególnych
konkurencjach. Poza tym dmuchane zjeżKOSYNIER BUKOWSKI l

koni oraz psów policyjnych, które chętnie
nadstawiały się do głaskania, a wystarczyła

jedna komenda policjanta i były w stanie
zaatakować napastnika. Te pokazy policyjne
cieszyły się największym zainteresowaniem wśród uczniów.
Wspólnie z bukowską policją
oraz Gminną Biblioteką Publiczną
i Centrum Kultury w Dopiewie prowadziliśmy gry, konkursy oraz animacje, podczas których uczniowie
poznawali zasady ruchu drogowego,
samodzielnie wyplatali piórkowe
breloki, wykonywali łódki, które następnie wodowali oraz konstruowali
fantazyjne budowle ze słomek!
Monika Błaszczak

dżalnie, darmowa wata cukrowa dla dzieci,
stoiska z balonami, lodami i kukurydzą, pojawiły się także stoiska Państwowej Straży
Pożarnej, Policji czy Młodzieżowej Szkółki
Wędkarskiej.
Wśród szeregu atrakcji wymienić możemy pokaz ratownictwa wodnego i drogowego, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie oraz
lokalnych artystów. Przy plaży prezentowały
się również samochody terenowe.
Późnym wieczorem nastąpiło tradycyjne
już przejście nad jezioro i puszczanie wianków, które wcześniej były wyplatane wspólnie z kołem gospodyń wiejskich i oceniane
w konkursie. Tegoroczny Festyn Wianki

zakończył się pokazem laserów i zabawą
taneczną.
O podsumowanie Wianków nad Jeziorem Niepruszewskim poprosiłam Piotra Gorońskiego - przewodniczącego Rady Miasta
i Gminy Buk: „Z radością przyjąłem informację, że nowa rada sołecka, na czele z sołtysem, podjęła się kontynuacji organizowania
cyklicznego wydarzenia plenerowego jakim
jest Festyn z Wiankami. W czasie rozmowy
z Klaudiuszem Kłakiem wymieniliśmy kilka
uwag i spostrzeżeń, które stały się inspiracją
dla kilku istotnych zmian w stosunku do lat
ubiegłych i jeszcze bardziej uatrakcyjniły festyn. Dziękuję wszystkim za pomoc i udział”.
Monika Błaszczak
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„Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem
Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje
życie, daje je na zawsze.” - św. Jan Paweł II
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego przyjaciela

V Śp. Andrzeja Koniecznego
Odszedł człowiek prawy, uczciwy, szlachetny, kochający Boga i rodzinę, dobry przyjaciel.
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego
szczerego współczucia
składają Lilka, Mieczysław, Irena i Zdzisław

„Nie umiera ten, kto żyje
w naszych sercach i pamięci”
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli we mszy św.,
Uroczystościach pogrzebowych naszej
kochanej żony, mamy, babci, prababci
i teściowej

V Śp. Heleny Gielnik
Krewnym, sąsiadom, przyjaciołom
Za intencje mszalne, modlitwę
i złożone kwiaty
Z wyrazami wdzięczności
Mąż, syn i córka z rodzinami

Pragnienie życia – śmierci nie pokona.
Ta przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma dla niej odpowiedniej chwili,
Jest zawsze gościem nie na czas.
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach
pogrzebowych

V Śp. Andrzeja Koniecznego
Dziękujemy za wszystko dobro jakie nas w życiu spotkało w trudnych dla nas chwilach od sąsiadów i znajomych, ludzi dobrego serca, za współczucie, wrażliwość serc i modlitewne wsparcie, za intencje mszalne,
ofiarowane Komunie św., odprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku, złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać składają
żona z rodziną
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę

V Śp. Bogdana Szynkaruka
zasłużonego działacza naszego Towarzystwa,
Wieloletniego Członka i Wiceprezesa
(1977-1996) zarządu O/PTTK, wyróżnionego
wysokimi odznaczeniami PTTK.
Zmarły dobrze wpisał się w historii Oddziału,
zwłaszcza w rozwoju naszej bazy turystycznej.
Żonie, Synowi, Rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd i Członkowie Oddziału PTTK w Buku

„Nie umiera ten kto żyje
w naszych sercach i pamięci”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,
życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i
ceremonii pogrzebowej naszej kochanej siostry i cioci

V Śp. Renaty Kujawy
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
Pani Zofii Koźmińskiej za opiekę
oraz Panu Henrykowi Osińskiemu
składamy serdeczne Bóg zapłać
siostry z rodzinami i bracia
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Zespół Szkół Rolniczych

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00

Zatrudnię do pracy przy zbiorze borówki
amerykańskiej. Miejsce pracy Otusz, gm. Buk

Tel. 798 688 851

30

l LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
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Hallo Wakacje

W

dniu 28 czerwca 2019 r. w Parku
Harcerza oficjalnie rozpoczęliśmy
wakacje. Już od godziny 12:00 prze-
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widziano liczne atrakcje dla seniorów, w tym
m.in. warsztaty florystyczne, gimnastykę
relaksacyjną czy warsztaty malarskie.
Po południu w występy i warsztaty artystyczne oraz zumbę włączono dzieci. Na
najmłodszych mieszkańców naszej gminy
czekała również strefa zabawy oraz dmu-

chańce. To co było nowością, to strefa dla
pupila, w której właściciele czworonogów
mogli skorzystać z porad behawioralnych
i pielęgnacyjnych.
Wieczorem na scenie wystąpili: Nokaut,
Smolasty i Danzel, a imprezę zakończył DJ
INOX.
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