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Sytuacja w rolnictwie w ostatnich latach jest bardzo trudna.
Panujące upały, brak opadów
i wszechobecna susza
wywołuje szkody, przez
które wielomiesięczna
praca gospodarzy idzie
na marne. Komisja szacująca szkody ma ręce pełne pracy, jeszcze
do końca sierpnia wpłynęło do urzędu ponad
400 wniosków! Tym bardziej, ze względu na
tak trudne warunki, należą się ogromne podziękowania dla rolników z naszej gminy za
trud ich pracy. Wspólnie, za tegoroczne plony,
podziękowaliśmy podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w naszej
miejscowości w dniu 24 sierpnia. Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie święta plonów i wieńców dożynkowych – paniom
z Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysom, radom
sołeckim i mieszkańcom, że tego ważnego
dnia świętowali razem z nami na Stadionie
Miejskim w Buku.
1 września obchodziliśmy 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która jednocześnie

Z obrad sesji

W dniu 27 sierpnia br. w Sali Miejskiej w Buku odbyła
się X sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie X sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia
25 czerwca 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

Starania o nowy wóz dla OSP
w Niepruszewie
Burmistrz Paweł Adam poinformował, że brał udział w spotkaniu z komendantem PSP w Poznaniu oraz z prezesem
i naczelnikiem OSP z Niepruszewa. Gmina
stara się o nieodpłatne przejęcie ciężkiego
wozu strażackiego wycofanego z podziału
bojowego w Państwowej Straży Pożarnej.
Burmistrz zwrócił się pismem do starosty
Jana Grabkowskiego oraz posła Bartłomieja
Wróblewskiego o pomoc w tej sprawie.

Nowy park na św. Rocha

Burmistrz informował, że odbyły się dwa
spotkania z firmą Jakon w sprawie ogrodzenia nowego osiedla powstającego na Amcie
oraz z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, które także dotyczyło terenu wokół
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była początkiem okrutnej II wojny światowej.
Na długie dziesięciolecia przekreśliła ona prawo naszego Narodu do samostanowienia i wolności, którą tak cenimy. Zawsze będziemy
pamiętać o tych trudnych chwilach naszej
historii i ofierze złożonej przez naszych
mieszkańców, by uczyć młodsze pokolenie czym kończy się wzajemna nienawiść
i brak szacunku wobec drugiego człowieka.
W związku z tegoroczną rocznicą na cmentarzu
św. Krzyża odnowiliśmy nagrobek zakładników rozstrzelanych w 1939r., Biblioteka i Kino
upubliczniły nagrania wspomnień naszych
mieszkańców z okresu okupacji, a Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury w nocnej scenerii
Parku Harcerza wystawił nastrojową sztukę.
Podjąłem również decyzję, że od tego dnia przy
pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej na stałe
powiewać będą flagi biało-czerwone. Chcemy
pamiętać także o tych trudnych chwilach naszej historii i ofierze złożonej przez naszych
mieszkańców, by uczyć młodsze pokolenie
czym kończy się wzajemna nienawiść i brak
szacunku wobec drugiego człowieka.
Cieszy mnie fakt, że inwestycja polegająca
na montażu systemu nawadniania na płycie

głównej boiska dobiegła już końca. Różnica jest
widoczna gołym okiem, a nasi piłkarze mają
w końcu odpowiednie warunki do treningów
i rozgrywanych meczy. Powoli modernizujemy
także okolice stawu „Baszta” i porządkujemy
teren przy starym dworku na Amcie. Wszystko po to by w przyszłości zmienić te miejsca
w zielone strefy rekreacji i wypoczynku.
Kolejna ważna zmiana, która wyniknęła ze
zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb, to
zmiana godzin otwarcia urzędu. W poniedziałki
będziemy dłużej do Państwa dyspozycji – od
godziny 8:00 do godziny 17:00, od wtorku do
czwartku w godz. 7:00-15:00, w piątek pracujemy od godz. 7:00 do 14:00. Mam nadzieję, że
usprawni to pracę Urzędu, a Państwu pozwoli
na załatwienie spraw w dogodnym czasie.
Na koniec, jako, że rozpoczęliśmy już nowy
rok szkolny, chciałbym życzyć uczniom wiele
zapału i radości z nauki. Niech będzie to czas
kreatywności, odkrywania nowych pasji i zainteresowań. Nauczycielom i pracownikom
oświaty najserdeczniejsze życzenia satysfakcjonującej pracy, sukcesów zawodowych i wytrwałości w podejmowania nowych wyzwań
edukacyjnych.

starego dworku. Gmina porządkuje tę przestrzeń by urządzić na niej nowy teren zielony
dostępny dla wszystkich mieszkańców. Za te
działania podziękował przewodniczący rady
Piotr Goroński. Zwrócił przy tym uwagę na
samochody brudzące nowe nawierzchnie
ulic na osiedlu kwiatowym.

Przetargi

1/ Nabycie na własność Gminy Buk nieruchomości w Wielkiej Wsi.
2/ Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników.
3/ Powołanie Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na ławników.
4/ Współdziałanie z Powiatem Poznańskim przy
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
5/ Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.
6/ Zmiana Uchwały nr XLII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 6 marca 2018 r. zmienionej
Uchwałą nr IX/60/2019 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach

Podziękowania za Dożynki

Po udanych dożynkach powiatowo-gminnych w Buku przeszedł czas na podziękowania. Burmistrz podziękował obecnemu na
sesji wicestaroście Tomaszowi Łubińskiemu
oraz wszystkim współpracownikom, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek
za przygotowanie imprezy. Serdecznie dziękował mieszkańcom sołectw za udekorowanie wjazdów na teren gminy. Pochwalił
występ Zespołu Kameralnego Amici Canti
oraz zespołu folklorystycznego „Złote Kłosy”.

2018 – 2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Buku.
7/ Zmiana uchwały Nr III/25/2018 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2019-2026 .
8/ 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.
9/ Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Szewcach.
IV. Interpelacje i zapytania .
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Został ponowiony przetarg na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie. Gmina zabezpieczyła na realizację tego
zadania 3 mln zł. Znalazł się wykonawca,
z którym po wyjaśnieniu wątpliwości formalnych, zostanie prawdopodobnie podpisana umowa (red. Na dzień tego wydania
wykonawca został już wyłoniony). Budowa
oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej
Buk-Szewce została wstrzymana do czasu
zakończenia budowy samej ścieżki. Gmina
zleciła wykonanie nowych kosztorysów, na
których podstawie zostanie przeprowadzony
przetarg. Z uwagi na dysponowanie placem
budowy przez firmę wykonującą ścieżkę,
montaż oświetlenia będzie realizowany po
ponownym przejęciu terenu przez Zarząd
Dróg Powiatowych. Odbyły się powtórne
l WRZESIEŃ 2019

przetargi na świadczenie usług dowozowych
do szkół dla dzieci niepełnosprawnych. Do
przetargu zgłosił się tylko jeden-dotychczasowy wykonawca. Podobnie sytuacja
powtórzyła się w przypadku przetargu na
dowóz dzieci na terenie gminy. Po rezygnacji
wykonawcy został ogłoszony nowy przetarg
na budowę wiaty biesiadnej w Niepruszewie.
Na początku września odbędzie się przetarg
na budowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w Niepruszewie, dofinansowaną ze
środków samorządu województwa wielkopolskiego. Ponadto planowane są przetargi
na: budowę ul. Lipowej w Niepruszewie oraz
fragmentu drogi Szewce-Dobieżyn, dofinansowanej w ramach środków Funduszu Dróg
Samorządowych.

Strategia Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego

Gmina wzięła udział w konsultacjach
dokumentu wnosząc dwa istotne postulaty
dotyczące budowy obwodnicy Niepruszewa oraz drugiej tzw. północno-wschodniej
obwodnicy Buku.

Gmina prosi PKP PLK o udogodnienia dla niepełnosprawnych

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że
gmina wystąpiła z pismem do PKP Polskie Linie Kolejowe o montaż specjalnych platform
dla niepełnosprawnych, umożliwiających
korzystanie przez nich z peronów. Zdaniem
burmistrza otrzymana odpowiedź jest bardzo wymijająca. Gmina wystąpiła o sfinansowanie tej inwestycji ze środków PKP, ale jest
gotowa partycypować w kosztach takiego
przedsięwzięcia. Burmistrz zapowiedział, że
w tej sprawie zwróci się o pomoc do posła
Bartłomieja Wróblewskiego. Radny Tomasz
Plewa zasugerował ubieganie się o fundusze
z PFRON na ten cel.

Kluczowe inwestycje drogowe
coraz bliżej

Pokłosiem lipcowej wizyty w Buku wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz
wicestarosty Tomasza Łubińskiego jest
deklaracja współfinansowania budowy
ronda na bukowskiej obwodnicy, na drodze
w kierunku Szewc. Województwo, powiat
oraz gmina mają wyłożyć po 1/3 kosztów
budowy. Inwestorem nie będzie gmina tak
jak planowano za poprzedniego burmistrza,
a województwo wielkopolskie, które weźmie
na siebie organizacyjne przeprowadzenie inwestycji, która ma być zrealizowana w 2021r.
Kosztorys inwestorski opiewa na 5,5 mln zł.
W przyszłym roku w Niepruszewie na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Jodłową (Park Przemysłowy Buk) budowana będzie sygnalizacja
świetlna. Ponadto burmistrz poinformował,
że został złożony wniosek na dofinansowaKOSYNIER BUKOWSKI l

nie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg
Samorządowych na budowę ul. Kwiatowej
w Wielkiej Wsi wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem i remont ul. Sportowej. Gmina
obecnie nie posiada możliwości finansowych,
aby samodzielnie realizować te inwestycje, ale
przy dofinansowaniu w wysokości 50% jest
to już możliwe. Radny Mirosław Adamczak
sugerował ubieganie się o dofinansowanie
z tej puli na budowę drogi-łącznika z Dobieżyna do Otusza – kolejny etap pomiędzy
ul. Stęszewską, a Józefowem. Burmistrz odpowiedział, że gmina nie ma ważnej dokumentacji technicznej i nie może się ubiegać
o dofinansowanie. Radny Mirosław Adamczak pytał o sprawę drogi wojewódzkiej Nr
306. Burmistrz tłumaczył, że firma Skanska z przyczyn finansowych zrezygnowała
z realizowania inwestycji przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 306. Ponieważ firma była
właścicielem dokumentacji technicznej, to
istnieje konieczność opracowania nowego
dokumentu przez województwo, stąd trwające opóźnienia.

PKS Poznań

Gmina zadeklarowała wsparcie dla
utrzymania połączeń autobusowych PKS
Poznań. Wicestarosta Tomasz Łubiński poinformował, że powiat poznański będzie organizatorem komunikacji publicznej w oparciu
o PKS. Nikt inny się tego zadania nie podjął.
Docelowo w tym celu ma zostać powołany
związek międzygminny.

Linia 400 kV

W odpowiedzi na prośbę radnego Tomasza Plewy burmistrz Paweł Adam skierował
pismo do Polskich Sieci Elektroenergetycznych dotyczące ewentualnej rekompensaty
dla gminy za problemy wynikające z budowy strategicznej linii 400 kV. Wpłynęła
już odpowiedź, w której PSEE deklarują
rozmowy w sprawie wsparcia projektów
pro-społecznych na terenie gminy. Burmistrz
zapowiedział, że będzie prosił posła Bartłomieja Wróblewskiego o wsparcie w tej
sprawie, bo gmina stoi przed kolejną dużą
inwestycją, jaką jest rozbudowa oczyszczali
ścieków w Niepruszewie.

Wieże telefonii komórkowej

SKO w Poznaniu uchyliło decyzję burmistrza Opalenicy w sprawie budowy wieży
przy mleczarni. Sprawa musi zostać ponownie rozpatrzona. W sprawie lokalizacji wieży
w Dakowych Suchych SKO, po odrzuceniu
sprzeciwu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zwróciło sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
W sprawie wieży w Kalwach została wydana pozytywna decyzja lokalizacji celu
publicznego.

Nowy prezes ZGK Sp. z o.o.
w Buku
Burmistrz Paweł Adam przedstawił radnym nowego szefa gminnej spółki – Tomasza
Stawickiego. Pierwszym zadaniem, które
spłynęło na nowego prezesa było unieważnienie porozumienia podpisanego przez poprzedniego burmistrza w dniu 6 lipca 2018r.
Udało się zawrzeć nowe porozumienie z inwestorem, które jest korzystniejsze dla gminy. Gmina nie ma w tym momencie zobowiązania finansowego w wysokości blisko 0,5
mln zł. Sprawa zawarcia niekorzystnego dla
gminy porozumienia była podstawą zgłoszenia sprawy do prokuratury. Aktualnie gmina
przejmie wybudowaną infrastrukturę nie za
100% wartości jak planowano, a za 20%.

Nowe godziny pracy Urzędu
Miasta i Gminy

W poniedziałki ratusz będzie czynny
w godzinach od 8:00 do 17:00, we wtorki,
środy i czwartki od 7:00 do 15:00, a w piątki
od 7:00 do 14:00.

W trosce o lepszą jakość
powietrza

Ratusz zakupi drona, który będzie wykorzystywany m.in. kontroli jakości powietrza.
Pobrane przez urządzenie próbki dymu będą
podstawą do przeprowadzenia kontroli,
czym palimy w naszych domach. Podpisano
umowę ze specjalistycznym laboratorium
w tej sprawie. Zlecony został także audyt
energetyczny lokali komunalnych, który
ma wykazać straty ciepła i wskazać obiekty wymagające termomodernizacji wraz
z wymianą źródeł ogrzewania.

Inwestycje

W Niepruszewie została zamontowana
Otwarta Strefa Aktywności. W sołectwie Dobra-Sznyfin przy Wiejskim Domu Kultury
trwa montaż wiaty biesiadnej. W Wygodzie
powstała nowa wiata przystankowa. Zrealizowano oświetlenie na ul. Ogrodowej w Dobieżynie. Na boisku w Buku zainstalowano
system nawadniania. Poprawiło się także
otoczenie stawu „Baszta”, na którym pojawiła
się widowiskowa podświetlana fontanna,
nowe ławki i kosze na śmieci. Na prośbę
radnego Tomasza Plewy burmistrz wyjaśnił, że fontanna jest już własnością gminy
i będzie pracować do końca października,
po czym zostanie zdemontowana na sezon
zimowy. Radny Wojciech Dudkiewicz prosił
o przemyślenie zakupu tańszego samochodu na potrzeby Urzędu. Burmistrz Paweł
Adam odpowiedział, że samochód służbowy
jest niezbędny na potrzeby pracowników
Urzędu, a wybór poprzedziło odpowiednie
rozeznanie rynku. Radny Wojciech Dudkie3

wicz pytał o sprawę latarni przy obwodnicy.
Burmistrz odpowiedział, że gmina otrzymała warunki techniczne podłączenia latarni
do sieci energetycznej i dalsze kroki będą
zależały od finansowych decyzji radnych.

Szczątki ludzkie
w Dakowych Suchych

W dniu 23 sierpnia przy krawędzi rowu
melioracyjnego przy ul. Szkolnej w Dakowych Suchych ujawniono szkielety dzieci
oraz dorosłych. Na miejscu pojawił się prokurator i antropolog. Burmistrz podziękował
za sprawną pomoc i interwencję w sprawie
komendantowi komisariatu Policji oraz sołtysowi.

Kroki prawne wobec wydawcy
Bukowskiego Lidera

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że
zwrócił się do wydawcy gazety internetowej
„Bukowski Lider”, o zamieszczenie sprostowania nierzetelnej informacji, jaka pojawiła
się na jego łamach po ostatniej komisji rady,
w której uczestniczył przedstawiciel GOAP.
Chodzi o artykuł pt. „Wszyscy wiedzą, ale
płacą uczciwi”. W związku z brakiem takiego sprostowania gmina podejmie stosowne
kroki prawne. W tym postepowaniu ma być
wyjaśnione co autor miał na myśli i jaka
intencja mu przyświecała.

Gmina dofinansuje wyjazd
Amici Canti do Rzymu

Radny Wojciech Dudkiewicz zgłosił wątpliwość dotyczącą celowości wspomnianego dofinansowania. Burmistrz Paweł Adam
odpowiedział, że to nie jest wyjazd Amici
Canti, a promocja gminy oraz dorobku kulturalnego Stanisława Reszki. Celem wyjazdu
jest złożenie poświęconej uprzednio przez
papieża kopii obrazu Matki Bożej Bukowskiej
Literackiej w kościele polskim w Rzymie,
wybudowanym przez Stanisława Reszkę.
Jest to pokłosie koronacji obrazu z 2017r.
Wydźwięk tego wydarzenia ma być nie tylko
gminny, ale i powiatowy i być może wojewódzki. Amici Canti co roku ma zaplanowany
wyjazd. W tym roku będzie to właśnie Rzym.
Inicjatorami wydarzenia jest ks. Prałat, dyrektor Hubert Wejmann, a w samą realizację
zaangażowana jest także dyrektor Agnieszka
Skałecka.
red.

Dla poprawy bezpieczeństwa
w mieście

Jednym z działań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, realizowana jest inwestycja rozbudowy dotychczas funkcjonującego monitoringu wizyjnego. Zadanie
polega na utworzeniu nowych punktów
obserwacyjnych w czterech lokalizacjach.
4

Już powstały dwa punkty obserwacyjne.
Jeden z nich zlokalizowany na budynku
Urzędu Miasta i Gminy rejestruje zapis
obrazu z ul. Ratuszowej i Kościelnej, także
z placu i jezdni przed Sanktuarium. Cztery
kamery zapewniają ochronę budynku oraz
terenu wokół Kina i Biblioteki. Niebawem
powstaną dwa kolejne punkty obserwacyjne,
zlokalizowane na Stadionie Miejskim oraz na
ulicy Szarych Szeregów, zapewniając ochronę wokół obiektów sportowych oraz ulicy
przed budynkiem szkolnym. Instalowane są
kamery gwarantujące bardzo wysoką jakość
nagrywanego obrazu. Monitoring zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym służy tylko i wyłącznie
zapewnieniu porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz obiektów
użyteczności publicznej. Zapisane nagrania
obrazu z kamer nie będą udostępniane do
publicznego wglądu w jakichkolwiek publikatorach. Jedynymi podmiotami uprawnionymi do uzyskania nagrania zapisu obrazu
z monitoringu są służby prowadzące postępowania w sprawach przestępstw i wykroczeń. Nagrania obrazu zgodnie z przepisami będą okresowo, nie rzadziej niż co trzy
miesiące automatycznie usuwane z systemu
rejestrującego.
Prace instalacyjne realizuje firma iTech
Technologie Informatyczne - Pan Roman
Werner z siedzibą w Opalenicy. Wartość prac
to kwota 37 960,44 zł.
Feliks Straburzyński

Nowe kosze uliczne na odpady

W okresie wakacyjnym na ulicach naszego
Miasta przybyło nowych
koszy ulicznych na odpady. W wielu częściach
Buku, m.in. na placu
Przemysława, przy ul.
Dworcowej, Dobieżyńskiej, Kościuszki,
czy w otoczeniu stawu
„Baszta” oraz na całej długości obwodnicy,
stare pomarańczowe plastikowe pojemniki
zostały zastąpione lśniącymi metalowymi
koszami, które są trwalsze oraz zdecydowanie bardziej estetyczne. Działania burmistrza zmierzają do ujednolicenia wyglądu
wszystkich pojemników na ulicach miasta.

Fontanna na „Baszcie”

Gmina zakupiła pływającą fontannę na
staw „Baszta” w Buku. Urządzenie o mocy
3,2kW z siedmioma obrazami wodnymi
dostarczyła firma LPI Serwis z Konina.
Maksymalna wysokość strumienia wody
wyrzucanego przez fontannę wynosi 16
metrów. Ponadto fontanna wyposażona jest
w cztery kolorowe lampy ledowe oświetla-

jące obrazy wodne po zmroku. Dodatkowo
nad stawem wymieniono stare metalowe
ławki, na 7 typowo parkowych wykonanych
z żeliwa. Ustawiono także nowe kosze na
śmieci. Koszt fontanny wyniósł 49 tys. zł,
a ławek 7.380 zł.
red.

Zmiana na stanowisku
dyrektora w Przedszkolu Sióstr
Miłosierdzia

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. siostra Barbara Brzeska została odwołana ze stanowiska
dyrektora Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo w Buku. Dziękujemy za
dotychczasowe prowadzenie placówki oraz
życzymy wszelkiej pomyślności.
Stanowisko dyrektora z dniem 1 września br. objęła siostra Anna Janicka. Siostra
Anna ukończyła studia wyższe na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu uzyskując tytuł
inżyniera towaroznawstwa, dwuletnie Studium Pedagogiczne, studia podyplomowe
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz w zakresie teologii ogólnej
z przygotowaniem katechetycznym. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową oraz z organizacji
pomocy społecznej. Obecnie jest w trakcie
studiów podyplomowych z pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej z programowaniem. Siostra Anna pracowała jako
opiekunka dla dzieci w świetlicy w Chełmnie, później jako wychowawca w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kartuzach.
W latach 2012-2019 pracowała w szkole
w Kartuzach, Bydgoszczy i Terespolu Pomorskim jako katechetka. Jest nauczycielem
mianowanym.
Jesteśmy przekonani, że zdobyte kwalifikacje siostry i jej bogate doświadczenie
w pracy z dziećmi będą nie tylko źródłem
radości, ale również dobrą motywacją do
podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.
Monika Błaszczak-Mańkowska
l WRZESIEŃ 2019

Bukowianie
o okupacji
niemieckiej

B

iblioteka i Kino zrealizowały trzyodcinkowy mini serial dokumentalny „Druga
wojna światowa we wspomnieniach
bukowian”. Złożyły się na niego wspomnienia
mieszkańców naszej gminy z lat 1939-1945.
Nagrano opowieści Rozalii Klary i Witolda
Nowickiego z Buku oraz Czesława Górczaka
z Szewc. Wywiady-rzeki na potrzeby filmu
skrócono do około 20 minutowych odcinków.
Niskobudżetowa produkcja zrealizowana
własnymi siłami, przy pomocy amatorskiego
sprzętu, ma olbrzymią wartość historyczną.
Wszystkie części filmu dostępne są na kanale Kina Wielkopolanin na portalu YouTube. Coraz miej świadków tego czasu może
dzielić się z nami opowieściami o trudnej
i okrutnej rzeczywistości tego okresu. Jeśli

Uczcili pamięć ofiar

W

macie znacie Państwo naocznych świadków
okupacji niemieckiej w Buku, którzy byliby
skłoni stanąć przed kamerą i podzielić się
swoimi doświadczeniami, to zapraszamy
do kontaktu z Biblioteką Publiczną w Buku

dniu 1 września br. obchodziliśmy 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę i tym samym wybuchu II wojny światowej.
Punktualnie o 4:45 burmistrz Paweł Adam, przewodniczący
rady Piotr Goroński, wiceprzewodniczący rady powiatu w Poznaniu
Paweł Ratajczak, przewodniczący komisji
budżetu i oświaty Tomasz Plewa oraz
ksiądz prałat Andrzej Szczepaniak złożyli
biało-czerwone wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej
na placu Stanisława Reszki. Podobnie
było na cmentarzu św. Krzyża, gdzie
uczczono pamięć cywilnych zakładników z Buku: byłego posła na Sejm RP
Franciszka Górczaka i Teofila Matyasika.
Obaj zakładnicy zginęli podczas egzekucji
w Parku Harcerza, w dniu 10 października 1939r. Złożone kwiaty ozdobiły ich
odnowiony w tym roku nagrobek.
red.
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(e-mail: dyrektor@bibliotekabuk.pl). Zachowajmy pamięć o narodowej tragedii, ku
przestrodze dla młodszego pokolenia.
Hubert Wejmann

„POLITYKA”

Patryka Vegi na ekranie Kina
Wielkopolanin w dniach
od 4 do 19 września 2019r. Zachęcamy do zakupu biletów
w kasie kina oraz na stronie bilety24.pl. Na ten tytuł rezerwacji nie przyjmujemy !
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odznaczyć zasłużonych dla dobra
Miasta i Gminy
Buk rolników. Tytuł otrzymali:

TADEUSZ
ŁYSIAK

Rolnicy z powiatu poznańskiego
podziękowali za plony
24 września 2019 r. w Buku odbyły się dożynki powiatowo-gminne, podczas których
podziękowaliśmy za tegoroczne plony.

R

olnicy z powiatu poznańskiego spotkali
się o godzinie 14:00 na Stadionie Miejskim w Buku, biorąc udział w dziękczynnej Mszy świętej dożynkowej. Obchody
rozpoczęły się korowodem do ołtarza i wprowadzeniem wieńców dożynkowych przez
delegacje Powiatu Poznańskiego i gmin: Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Kostrzyn
oraz Buk. Po mszy świętej podziękowanie
w imieniu rolników wygłosili starostowie
dożynek - Izabela Dziamska oraz Tadeusz
Łysiak. O oprawę mszy zadbał zespół kameralny Amici Canti oraz Orkiestra Dęta
Miasta i Gminy Buk.
W części oficjalnej głos zabrali Burmistrz
Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, Starosta
Poznański Jan Grabkowski oraz także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak, dziękując rolnikom za
trud włożony w ich pracę. Po przemówieniach rozpoczął się występ Zespołu Pieśni
i Tańca Lusowiacy, co było początkiem obrzędu dożynkowego.
Po części artystycznej nastąpiło dzielenie
chleba wraz z przybyłymi gośćmi. „Krajcie
6

go i dzielcie go gospodarzu. Nie dużo, nie
mało, tak żeby dla wszystkich stało” – tymi
słowami starostowie dożynek zwrócili się do
starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego
oraz burmistrza gminy Buk Pawła Adama,
wręczając im chleb z tegorocznych plonów.
Dożynki powiatowo-gminne były doskonałą okazją do tego, aby w sposób szczególny

Tadeusz Łysiak
– społecznik z powołania, urodził się
w rodzinie rolniczej w miejscowości Żegowo, gdzie
rodzice prowadzili gospodarstwo rolne.
Już od najmłodszych lat angażował się społecznie. Był jednym z najmłodszych radnych
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
Kilkukrotnie wykonywał mandat radnego
Miasta i Gminy Buk, pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego rady. Od ponad 35 lat jest
członkiem Rady Sołeckiej wsi Wysoczka –
Żegowo – Wygoda. Był głównym inicjatorem
budowy kanalizacji deszczowej i chodników
w Żegowie. W 1997 r. został wybrany na
Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku i pełni
tę funkcję do dnia dzisiejszego. Należy do
władz Wojewódzkiego Związku Rolników
w Poznaniu. Podczas najbardziej dotkliwych
powodzi, które miały miejsce na południu
naszego kraju, wspólnie z kolegami z Kółek Rolniczych zainicjował i zorganizował
zbiórkę płodów rolnych dla rolników w województwie śląskim. Za swą aktywną działalność otrzymał odznakę „ZASŁUŻONY DLA
ROLNICTWA” oraz „SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI”. Od 2000 r. członek Gminnej Komisji do
szacowania strat w gospodarstwach rolnych
poszkodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych. W 2004 r. Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Poznaniu powołał go jako biegłego rzeczoznawcę do Komisji wyceniającej
zwierzęta, które z mocy ustawy podlegają
wykupowi przez państwo i pracuje w niej do
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dnia dzisiejszego. Od 2007 r. do 2011 r. został
powołany na V-ce Przewodniczącego Rady
Pomocy Społecznej w Buku. Był też odpowiedzialny razem z koleżankami z Kół Gospodyń
Wiejskich za odbiór i wydawanie żywności
dofinansowanej dla potrzebujących rodzin
w naszej gminie. Wspólnie z Urzędem Miasta
i Gminy Buk jest organizatorem Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy Buk. W 2011 r.
mieszkańcy sołectwa Wysoczka – Żegowo
– Wygoda wybrali Go na sołtysa i jest nim
do chwili obecnej. Jako sołtys działa bardzo aktywnie, organizując dla mieszkańców corocznie spotkania opłatkowe, baliki
i ferie dla dzieci, ogniska integracyjne oraz
wyjazdy dla dzieci, w których uczestniczą
również sołectwa Wiktorowo – Pawłówko
i Wielka Wieś. Gminny Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku organizuje szkolenia dla rolników z naszej
gminy. W kwietniu 2019 r. Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
powołał go na członka Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy.
– Wyróżnienie, które otrzymałem jest
dla mnie szczególnie ważne, bo zostałem
dostrzeżony przez środowisko lokalne. Wiele
osób wspierało mnie w tych latach w moich
działaniach. Serdecznie dziękuję koleżankom
i kolegom z Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych oraz żonie Elżbiecie, której serdecznie
dziękuję za wsparcie i zrozumienie. Nadane
wyróżnienie traktuję także jako wyróżnienie
mojej organizacji kółkowej – komentuje Tadeusz Łysiak.

EUGENIUSZ
NAPIERAŁA

Eugeniusz Napierała - urodził
się w rodzinnym
gospodarstwie
Stanisława i Marii
Napierała, w Niepruszewie. To doświadczony rolnik,
działacz samorządowy, a przede wszystkim prawdziwy
społecznik. Osoby, które go znają mówią,
że zawsze można na nim polegać. W swoich
postanowieniach kieruje się zdrowym rozsądkiem, z empatią podchodząc do ludzkich
spraw.
Swą aktywność społeczną rozpoczął
jeszcze w latach siedemdziesiątych, jako
członek Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo,
następnie został radnym Miasta i Gminy
Buk. Dzięki jego staraniom doprowadzono
m.in. do realizacji takich przedsięwzięć jak
budowa kanalizacji w Niepruszewie, budowa
chodnika przy ulicy Poznańskiej łączącego
KOSYNIER BUKOWSKI l

Niepruszewo i Kalwy, położenie sieci instalacji wodociągowej na ul. Leśnej w Niepruszewie, czy telefonizacja i gazyfikacja gminy
Buk. Piastował funkcję delegata do Sejmiku
Samorządowego w Poznaniu, Był także radnym Powiatu Poznańskiego. Został również
wybrany na delegata Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu i przewodniczącego
Spółek Wodnych Zlewni Mogilnica Wschodnia – obie te funkcje pełni do dziś.
Za swoją działalność społeczną i samorządową był wielokrotnie nagradzany.
W 2013 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nadał mu odznakę honorową „Zasłużony
dla rolnictwa”. Za swoje zasługi i działania
na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej, w 2011 roku zarząd Wielkopolskiej
Izby Rolniczej przyznał mu medal im. Dr.
Aleksandra hr. Szembeka.
Eugeniusz Napierała to nie tylko społecznik, to również ojciec czterech synów
i dziadek trójki wnuków. Swoją wiedzę przekazuje dalszym pokoleniom z nadzieją na
kontynuację Jego dorobku. Można powiedzieć, że serce oddał polskiej wsi.
– Otrzymuję wyróżnienie „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Buk” z inicjatywy całego środowiska rolniczego. Każdy z rolników jest trochę
beneficjentem tego wyróżnienia. Wszystkie
pełnione funkcje wykonywałem z mandatu
społecznego zaufania i w granicach obowiązujących przepisów prawnych – mówi o sobie
Eugeniusz Napierała.

JACEK
HEMMERLING

Jacek Hemmerling – rolnik,
z wykształcenia
mechanizator rolnictwa, rodowity
bukowianin, ojciec dwóch dorosłych synów. Od
najmłodszych lat
związany z rolnictwem, wychowywał się i pomagał w rodzinnym gospodarstwie rolnym . Swoją postawą
zawsze wyróżniał się jako osoba bardzo
pracowita, uczciwa, uczynna i życzliwa. Od
1996 r. jest delegatem do Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. Dwa lata później został powołany
przez Wojewodę Wielkopolskiego do Komisji
szacującej straty w gospodarstwach rolnych
spowodowane klęskami żywiołowymi. Od
18 lat jest aktywnym działaczem Kółka Rolniczego Buk – Wielka Wieś, a od 2007 r. do
chwili obecnej sprawuje funkcję Prezesa Kółka Rolniczego. Jako prezes przewodniczył
w organizowaniu uroczystości jubileuszu
140- lecia powstania Kółka Rolniczego Buk

- Wielka Wieś. Otrzymał odznakę honorową
za „ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”. W 2004 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu powołał go na
biegłego rzeczoznawcę do pracy w Komisji
do wyceny zwierząt dotkniętych chorobami
zakaźnymi. Pan Jacek wspólnie z rolnikami
z naszej gminy brał czynny udział w zorganizowaniu dwukrotnej pomocy dla powodzian
- poszkodowanych rolników z województwa
śląskiego przekazując imponujące ilości płodów rolnych również z własnego gospodarstwa. Jako absolutne hobby Pana Jacka należy
potraktować zainteresowania myśliwskie,
czego dowodem jest ponad 20-letnia działalność w Kole Łowieckim „Szarak”.
– Nic samemu się nie robiło, bo najwięcej zawdzięcza się osobom, które wspierały
i pomagały w pracy społecznej. Dużo wdrażanych przeze mnie pomysłów pochodzi od
mieszkańców. Zawsze przedstawiam potrzeby
i oczekiwania rolników wyłonione w rozmowach z nimi. Angażowałem się wszędzie tam,
gdzie była taka potrzeba – mówi o sobie pan
Jacek Hemmerling.

* * *

Po uroczystości wręczenia odznaczeń
ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszy
wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zajęła
gmina Dopiewo, drugie miejsce otrzymali
twórcy wieńca z gminy Kostrzyn. Na podium
znaleźli się również reprezentanci gminy
Kostrzyn. Gratulujemy wygranej!
Wieniec dożynkowy gminy Buk otrzymał
wyróżnienie od Powiatu Poznańskiego. Prezent z tego tytułu wręczono burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk, który tuż po jego odebraniu spontanicznie przekazał go autorce
wieńca, pani Pakule. Wkład 3-tygodniowej
pracy, kreatywność i cierpliwość, które złożyły się na powstanie tego niepowtarzalnego
dzieła z kłosów zboża, zasługują na wyrazy
wielkiego uznania!
Dożynkom towarzyszyły animacje dla
dzieci oraz stoisko Kół Gospodyń Wiejskich,
na którym panie prezentowały swoje rękodzieło. Nie zabrakło rzeczy ozdabianych
techniką decoupage, bogatych haftów, porcelany ręcznie malowanej, a nawet oryginalnych kwietników z opony.
W muzyczną część dożynek wprowadziła
gości kapela Junki z Buku, prezentując znane
już doskonale bukowskiej publiczności hity
folkloru miejskiego.
O godzinie 19:00 pojawiła się na scenie pierwsza muzyczna gwiazda wieczoru
- zespół MeGustar. Następnie goście mieli
okazję posłuchać Antka Smykiewicza oraz
zespołu Shantel. Wydarzenie zakończyło
się zabawą taneczną.
Monika Błaszczak-Mańkowska
Hubert Wejmann
7
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Przemówienie burmistrza Pawła Adama
Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, Przewielebny Księże Prałacie, Panie Marszałku,
Panie Starosto, Szanowni Parlamentarzyści,
Przedstawiciele Duchowieństwa, Wójtowie
i Burmistrzowie, Radni wszystkich szczebli,
Drodzy Goście oraz Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk, i Wy Drodzy Rolnicy!
Witam wszystkich bardzo serdecznie
na powiatowo-gminnym święcie plonów
w Buku!
Już na samym wstępie chciałbym podziękować Panu Staroście Janowi Grabkowskiemu za wyróżnienie, jakim niewątpliwie jest
organizacja wspólnych powiatowo-gminnych
dożynek w Buku. To wyróżnienie dla całej
gminy, całego środowiska rolniczego skupionego wokół miasta oraz 11 sołectw gminy.
Nie będę ukrywał, że jest również dla mnie
ogromnym wyróżnieniem, jako najmłodszego burmistrza powiatu poznańskiego. Ale
bardzo mnie cieszy, że już po tak krótkim
okresie mojego urzędowania nie tylko wspólna organizacja święta plonów, ale również
realizacja wielu wspólnych przedsięwzięć
inwestycyjnych jest potwierdzeniem tego,
że tylko działając wspólnie możemy osiągać
wiele. Jest to dla mnie motto na całą obecną
kadencję samorządu!
Bardzo dziękuję również Księdzu Biskupowi Grzegorzowi Balcerkowi oraz
Księdzu Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta
i Gminy Buk, za sprawowaną Eucharystię
i pomoc w przygotowaniu dożynek. Dziękuję za przybycie wszystkim delegacjom
wieńcowym i reprezentantom środowiska
rolniczego. Słowa wdzięczności kieruję do
wszystkich z Państwa, którzy przyczyniliście
się do organizacji tego wydarzenia. Dziękuję
Starostom Dożynek, wszystkim członkiniom
KGW ze wszystkich sołectw, członkom KR,
dziękuję Sołtysom i radom sołeckim, a także
wszystkim artystom biorącym udział w tym
wydarzeniu.
Moi Drodzy, za nami czas wytężonej
pracy, a dziś czas wspólnego świętowania!
Szanowni Państwo, gmina Buk w ostatnim ćwierćwieczu przeżywa dużą zmianę
i zauważalny gołym okiem rozwój społecznogospodarczy. Wielu mieszkańców zatrudnionych dotychczas w rolnictwie, znajduje swoje
miejsce w innych sektorach gospodarki. Jednak pomimo rozwoju przemysłu i usług oraz
przyrostu nowych miejsc pracy, rolnictwo
w gminie Buk nadal pełni ważną rolę. Nawet
jeśli nie jest głównym źródłem utrzymania, to
jednak stale się zmienia i rozwija przynosząc
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dodatkowy dochód domowym budżetom.
Nie zapominamy, że rolnictwo to również pewien styl życia, związany z cyklem
przyrody, osobistą wolnością oraz o czym
świadczy dzisiejsza uroczystość - przywiązaniem do pięknej tradycji, o którą od pokoleń się troszczą rolnicy z gminy Buk. Jej
widocznym znakiem są przyniesione tu dziś
wieńce dożynkowe, bochny chleba oraz obrzęd dożynkowy, który niebawem zobaczymy.
To wszystko tworzy swoistą więź, która
jest tak charakterystyczna dla środowiska
rolniczego, więź bez której trudno sobie wyobrazić wspólnotę samorządową. I właśnie
dziś na stadionie miejskim w Buku spotyka
się wspólnota samorządowa gminy, powiatu
i województwa. Nie zapominajmy także, że
jesteśmy wspólnotową częścią wielkiej europejskiej rodziny. Bardzo serdecznie chciałbym
z tego miejsca przywitać i pozdrowić delegacje mieszkańców z partnerskich dla Buku
gmin: Hambuhrem w Niemczech oraz Verson
i Tourville Sur Odone we Francji. Cieszymy
się, że jesteście z nami!
Drodzy Rolnicy, tegoroczny sezon prac
polowych był dla większości z Was trudnym
doświadczeniem. Susza powodująca spadek
plonów odbija się na kondycji ekonomicznej
wsi, ale i na budżetach domowych. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje jak ważne nadal jest
rolnictwo. Stąd potrzeba ciągłego wsparcia
dla terenów wiejskich oraz konieczność rozsądnej i zrównoważonej gospodarki rolnej.
Nie uda się zbudować dostatniej i bezpiecznej
Polski, bez zasobnej wsi!
Dlatego, dziękuję Wam za tegoroczne
plony, za trud Waszej pracy i Wasze społeczne zaangażowanie. Dziękuję i kłaniam
się nisko Wam oraz Waszym rodzinom
w podziękowaniu za ten bochen chleba
z tegorocznej mąki, który sprawiedliwie
będziemy dzielić pośród zgromadzonych
na dzisiejszej uroczystości.
Drodzy Państwo, są dziś z nami rolnicy, którym w sposób szczególny chciałbym
podziękować. Jest mi niezmiernie miło, że
właśnie dziś zasłużeni działacze środowiska
rolniczego odbiorą wyróżnienia „Dla dobra
Miasta i Gminy Buk”, nadane im przez Radę
Miasta i Gminy. Po obrzędzie dożynkowym
poznacie Państwo naszych Laureatów. Ale
już teraz Szanowni Laureaci, bardzo Wam
dziękuję za Waszą działalność na rzecz środowiska rolniczego, która tak naprawdę jest
ogromnym wsparciem w sprawowaniu mojego urzędu. Proszę Was o dalszą konstruktywną pracę dla dobra naszej małej Ojczyzny.
Szanowni Państwo, wszyscy obserwu-

jemy jak świat przeobraża się szybko pod
wpływem nowych technologii, ale i pod wpływem nieuchronnych zmian klimatycznych.
Ten wyjątkowo gorący rok na naszej planecie
jest tego jaskrawym przykładem. Przed naszym rolnictwem stoją olbrzymie wyzwania.
Nieprzewidywalność warunków atmosferycznych oraz niedobory wody i związane
z tym ryzyko dotyczące upraw i hodowli,
będą się kładły cieniem na tej gałęzi gospodarki, a co za tym idzie także na życiu rodzin,
utrzymujących się z rolnictwa.
O przykład nie trzeba daleko. Wielkoobszarowy pożar pola jęczmienia w Konarzewie, w sąsiedniej gminie Dopiewo jest tego
dobitnym dowodem. Byliśmy świadkami
przerażającego żywiołu, który praktycznie
mógł mieć miejsce w każdej gminie powiatu
poznańskiego.
Dziś jest ostatni moment by aktywnie
włączyć się do walki o spowolnienie niekorzystnych zmian klimatycznych. Zacznijmy
od siebie, od własnych rodzin i gospodarstw
domowych. Nawiązując do homilii Księdza
Biskupa, stwórca pozwolił nam czynić ziemię
sobie poddaną, ale jednocześnie zobowiązał
nas do odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. To aktualnie największe zadanie
dla nas. I dlatego podejmując wyzwania
gospodarki niskoemisyjnej gmina Buk wraz
z powiatem, przy wsparciu środków unijnych
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego realizuje projekt budowy punktu przesiadkowego na dworcu kolejowym
w Buku. Jego istotnym elementem jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szewc do Buku.
Ta inwestycja ma zachęcić mieszkańców do
korzystania z transportu niskoemisyjnego
i transportu zorganizowanego. Ma doprowadzić przede wszystkim do ograniczenia
emisji spalin. Niech to będzie dobry początek
proekologicznych zmian w naszej gminie, które również musimy rozpocząć od nas samych
zmieniając złe przyzwyczajenia.
Niestety wiele wymaga się od rolników
przy prowadzeniu produkcji rolnej oraz
zbyt pochopnie oskarża się ich, o to że ich
działalność jest zbyt uciążliwa dla naszego
sąsiedztwa. Często niestety zapominamy,
że nasze złe nawyki choćby w ogrzewaniu
domów są znacznie bardziej szkodliwe dla
środowiska niż nam się wydaje. Wobec tego
nie zapominajmy, że każdy z nas bierze odpowiedzialność za jakość i ochronę otaczającej
nas przyrody. I dlatego bierzmy właśnie przykład z rolników i ogrodników bo z ich efektów
pracy korzystamy na co dzień i uzależniona
jest nasza egzystencja i nasz dobrobyt!
Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim
za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Buku
i życzę dobrego sobotniego popołudnia w naszej gminie.
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IX OTUSKA

W

dniu 20.07.2019 r. odbyła się IX
OTUSKA, czyli zawody konne
w powożeniu bryczkami pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
Organizatorami byli jak co roku Rada Sołecka
Otusz, OSP Otusz i Hodowcy Koni z Otusza.
Od rana trwały zapisy do zawodów. Impreza rozpoczęła się o godz. 12:00 tradycyjną
paradą czyli korowodem bryczek ulicami
Otusza i Buku. Po powrocie o godz. 13:00
rozpoczęły się zawody na boisku w Otuszu.
Wystartowali zawodnicy w kategoriach : junior , koń duży singiel , konie duże para , kuc
singiel , kuce para oraz zaprzęgi czterokonne
co było bardzo widowiskowe. W przerwie
między zmaganiami można było podziwiać
grupę kaskaderską Apolinarki Group. Zawody sędziował p. Janusz Skórkowski , Gracjan
Pietruszka i Karol Sokołowski. W poszcze-
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gólnych kategoriach pierwsze miejsca zajęli:
»» JUNIORZY: 1. Kacper Karnabal; 2. Maria
Grzelewska; 3.Tomasz Tomczak.
»» KUCE SINGIEL: 1. Kaczmarek Daniel;
2. Ignasiak Sandra; 3. Kliński Jakub
»» KUCE PARA: 1.Kaczmarek Daniel; 2. Osiński Marcin; 3.Stawiński Michał
»» DUŻE SINGIEL: 1. Andrys Tadeusz;
2. Brambor Daria (koń Kaina); 3. Brambor Daria (koń Kaskara)
»» DUŻE PARA: 1. Pocztowy Szymon; 2. Zielaziński Karol; 3. Gawroński Dawid
»» ZAPRZĘGI CZTEROKONNE: 1. Rimke Dominika; 2. Osiński Marcin; 3. Stawiński
Michał.
W tym roku przybyli do nas zawodnicy
z innych województw co świadczy o popularności imprezy. Trzy najlepsze zaprzęgi
walczyły w dogrywce o puchar WZHK. Zwyciężył Szymon Pocztowy. Impreza przebiegła
sprawnie i bezpiecznie. Było wiele emocji
i radości. Dla przybyłych widzów były liczne

stoiska gastronomiczne i handlowe. Organizatorzy bardzo dziękują sponsorom dzięki
którym zawody mogły się odbyć. Tradycyjnie
wieczorem odbyła się zabawa taneczna.
A.I.
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Sztuka dla zadumy

Ż

ycie napisało Polsce niejeden
scenariusz. Wiele z nich pozostawiło
w pamięci bolesne rany. Do nich często
odwołują się twórcy, tak jak w przypadku
Wioletty Dadej – reżyserki Rozpoznanych
Nierozpoznanych. Spektakl ten to swoista

kontynuacja dzieła rzeźbiarki Magdaleny
Abakanowicz – Nierozpoznanych, czyli ponad stu odlanych z żeliwa, antropomorficznych figur, które usytuowane są w parku na
poznańskiej Cytadeli. Sylwetki, pozbawione głowy, skoncentrowane są po środku.
W zewnętrznych strefach tłum rozrzedza
się, postacie obierają różne kierunki. To bardzo wymowny przekaz – tłum najczęściej

„Muzyczna uczta” w Wielkopolaninie
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sierpnia kino Wielkopolanin wypełniło
się po brzegi za sprawą wyjątkowego
koncertu Andre Rieu i Jego zespołu.
Transmisja z Maastricht okazała się wielkim
sukcesem, zachwycały nie tylko wspaniałe
KOSYNIER BUKOWSKI l

głosy, wyjątkowa muzyka, ale również piękne stroje występujących artystek. Wesoła,
taneczna atmosfera udzieliła się wszystkim,
którzy swą obecnością zaszczycili w ten piątkowy wieczór Wielkopolanina. Atrakcją wie-

utożsamia się ze wspólną ideą, poza nim
pojawiają się jednostki, które próbują obrać
własny tor myślowy.
Spektakl Teatru Ewolucji Cienia w mrocznej, niepokojącej wręcz aurze, przedstawia
bezgłowe postaci, którym do korpusu doczepia się głowy. W ascetycznej scenografii
ukazuje się ciemna strona społeczności, od
pradawnych czasów, aż do dzisiaj. Sztuka
sięga do złych stron życia, powiązanych
z polityką, władzą, religią. Głowa przejmuje
rozumową kontrolę nad ciałem. Jakie są tego
echa? Czy rozum powoduje więcej dobrego,
czy złego? Z tą myślą na pewno niejeden
z widzów pozostał po spektaklu.
Spektakl wystawiony późnym wieczorem 1 września br. w Parku Harcerza, miał
na celu upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej. Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Buku.
Zuzanna Skibińska

czoru stał się niewątpliwie czerwony dywan,
który specjalnie na tą okazję został wyłożony
w holu kina. Dla wszystkich uczestników
koncertu przygotowano również „bąbelkowy” poczęstunek: kieliszek szampana.
Andre Rieu po raz kolejny dał pokaz swego
nieprzeciętnego talentu, a występujące z nim
gwiazdy porwały publiczność. Już teraz organizatorzy zapewniają, że postarają się dołożyć wszelkich starań, by w styczniu wszyscy
chętni mogli wspólnie bawić się podczas
kolejnego koncertu w Wielkopolaninie, tym
razem z okazji 70. urodzin Andre Rieu.
Katarzyna Duda
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Wakacyjny czas
w Bibliotece i Kinie
Wielkopolanin

C

zas wakacji to przede wszystkim dla
tych najmłodszych czas beztroski,
a dla starszych złapanie kilku chwil
wytchnienia w biegu zwanym „codzienność”.
Biblioteka i Kino Wielkopolanin starały się,
by dla wszystkich odwiedzających ten czas
był również niezapomnianym przeżyciem.
W sierpniowej ofercie Wielkopolanina pojawił się cykl komedii w wakacyjnym klimacie,

ciepłych i słonecznych. Widzowie mogli zobaczyć pełne humoru filmy m.in. „Lato
w Prowansji” czy „Riwiera
dla dwojga”. W dniu premierowym dla miłośników
letniego kina przygotowano
niespodziankę- kolorowe
napoje. Nie zapomniano
o propozycji dla młodszych
widzów, mogli oni obejrzeć
„Wakacje Mikołajka” i uczestniczyć w specjalnie dla nich
zorganizowanym konkursie z okazji premiery filmu „Król Lew”. Wszyscy, którzy do
6 sierpnia oddali w kawiarni pokolorowane

W Szewcach czytali dzieciom

B

iblioteka Publiczna Miasta i Gminy Buk
zaprosiła dzieci w wieku od 3 do 10
lat do Filii w Szewcach na wakacyjne
czytanie bajek. Spotkania odbyły się 1, 5,
8 i 12 sierpnia. W pierwszym dniu brało
udział osiem dziewczynek, które wysłucha-

ły bajek o ,,Przygodach Marysii”,
,,Kici Koci” oraz legend o ,,Piaście Kołodzieju”
i o ,,Warsie i Sawie”. W drugim dniu brały
udział cztery dziewczynki, które wysłuchały
bajki pt. ,,Brokatowa Burza” oraz ,,Przygody

Czytaki dla niedowidzących w bibliotece!

Cz

ytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki
nowej usłudze w naszej
bibliotece. Miło jest
nam poinformować,
że Biblioteka Publiczna w Buku przystąpiła
do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018”
realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im.
Henryka Ruszczyca”. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzyma-
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ła nieodpłatnie 2 urządzenia, które są przystosowane do obsługi
przez osoby niewidome
i słabowidzące. Są to:
Czytak NPN 3 i Czytak
Plus. Urządzenia te posiadają funkcję odtwarzania książek mówionych, zatrzymywanie
i przewijanie nagrania,
a także szybki wybór książki. Dodatkowo Czytak Plus daje możliwość nagrania
dźwięku, jak również może służyć jako
radio. Urządzenia są proste w obsłudze,
poręczne, posiadają wbudowany głośnik
o wysokiej jakości dźwięku oraz ładowarkę. Czytak NPN 3 i Czytak Plus odtwarzają
muzykę, książki i słuchowiska zapisane

prace mogli odebrać słodką niespodziankę
oraz do 20 sierpnia oglądać swoje dzieła na
wystawie.
K.D.
Tupcia Chrupcia”. Dziewczynki, które wzięły udział w trzecim spotkaniu, wysłuchały
bajek o ,,Przygodach Martynki”. W ostatnim
dniu przybyły cztery osoby, które wysłuchały
fragmentu książki pt. ,,Upiorna Walizka” . Po
zakończonych zajęciach dzieci wraz z Panią
Bibliotekarką udały się do pobliskiego sklepu
na lody i słodycze.
Irena Trzybińska

w formacie mp3, czytak i daisy. Ponadto,
na podstawie odrębnego porozumienia,
biblioteka otrzymała zbiór ponad 2200
cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten
będzie systematycznie uzupełniany dzięki
działalności Stowarzyszenia „Larix”. Dzięki
temu projektowi czytelnicy z wadą wzroku
będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.
Niewidomi czytelnicy Biblioteki Publicznej w Buku będą mogli nieodpłatnie
wypożyczyć książki wraz z Czytakiem od 2
września 2019 r. Urządzenia będą udostępniane na okres 2 miesięcy z możliwością
jednorazowej prolongaty. Więcej informacji związanych z wypożyczeniem Czytaka
i książek udzielają pracownicy Wypożyczalni dla dorosłych pod numerem telefonu 61
81407610 wew. 21.
Zapraszamy osoby niewidome lub słabowidzące do skorzystania z nowej oferty
biblioteki.
Anna Bogacz
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Dzwonek woła Was
– na naukę
przyszedł czas!

P

ełnych wrażeń wakacji nadszedł koniec. Pierwszy dzwonek rozpoczął nowy
okres szkolny w naszej gminie. Placówki
w Buku, Niepruszewie, Szewcach i Dobieżynie odwiedzili Burmistrz Paweł Adam
oraz Przewodniczący Rady Piotr Goroński,
życząc uczniom wytrwałości w dążeniu do
wyznaczonych celów, satysfakcji i sukcesów.
Podczas inauguracyjnego apelu w każdej
ze szkół uczczono 80. rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej. Uczniowie mogą dziś
podejmować naukę w wolnej Polsce; wolnej
dzięki odwadze i waleczności naszych przodków – podkreślano podczas spotkań.
Po wakacyjnej przerwie nadchodzi czas
intensywnej pracy. Dla niektórych placówek będzie to rok pełen wyzwań, ponieważ
w efekcie reformy szkoły musiały zmierzyć
się z rekrutacją podwójnego rocznika. Dlatego też życzymy wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświaty wytrwałości i aby
nadchodzący rok pracy mijał w przyjemnej
atmosferze. Uczniom życzymy, by szkoła była
miejscem odkrywania swoich pasji, nawiązywania przyjacielskich relacji i żeby cały
nowy rok szkolny minął lekko, szybko i był
ciekawą przygodą!
I.S.

KOSYNIER BUKOWSKI l
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Susza rolnicza w naszej gminie
Z roku na rok zjawisko suszy potrafi coraz dotkliwiej niszczyć plony upraw rolnych.

W

tym roku na spory deficyt wody
w glebie nałożyło się wiele czynników. Po pierwsze - rok wcześniej
również wystąpiła susza na terenie naszej
gminy. Zima była praktycznie bez opadów
śniegu, wiosna skromna w opady, w efekcie
czego gleba nie miała możliwości zgromadzenia zapasów wody, bo jej nie było. Dopiero przekropny maj zmobilizował rośliny do
szybszego wzrostu, ale na krótko. W czerwcu
całkowity brak opadów deszczu oraz bardzo
wysokie temperatury przekraczające 36°C,
a niektóre dni sięgające 42°C spowodowały
zahamowanie wzrostu roślin i tym samym
spadek ich plonów.
Rolnicy, obserwując coraz bardziej poszkodowane przez suszę uprawy, zaczęli
składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy
z prośbą o szacowanie strat w uprawach
rolnych.
Ze względu na duże straty w plantacjach
kukurydzy do Urzędu nadal wpływają pojedyncze wnioski z prośbą o szacowanie strat.

Elektroniczna
rezerwacja boisk OSiR

W

raz z początkiem września Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku
w celu usprawnienia rezerwacji
boisk sportowych korzystać będzie z portalu mojeboisko.pl. Jest to nowe narzędzie

Do chwili obecnej wpłynęło 409 wniosków.
Gminna Komisja powołana do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą szybko podjęła działania i dnia 25
czerwca rozpoczęła lustrację upraw rolnych
na terenie gminy - szczególnie zbóż, które
rozpoczęto młócić. Komisja wyjeżdżając
w teren musiała wcześniej zapoznać się
z raportami monitoringu suszy publikowanymi przez Instytut Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Monitoring
dokładnie określał, które gatunki roślin są
zagrożone przez suszę na terenie danej gminy, a które jeszcze nie. Zgodnie z wytycznymi
wynikającymi ze sporządzonych raportów
szacowanie odbyło się w dwóch etapach
dlatego, że możliwość szacowania kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków
zostało określone po 20 lipca. Komisja szacująca straty dokończyła szacowanie w/w
roślin dopiero w sierpniu.
Podsumowując i uśredniając szacunki
strat na terenie naszej gminy - najbardziej
związane z funkcjonowaniem boisk sportowych typu Orlik, którego główną zaletą jest
możliwość rezerwacji boisk online. Portal
mojeboisko.pl daje możliwość przyspieszenia rezerwacji, zaoszczędzenia czasu pracy
animatorów, a użytkowników zachęci do
częstszego korzystania z obiektów. Gmina
Buk jako pierwsza gmina w województwie
wielkopolskim udostępniła swoje obiekty użytkownikom portalu. Warto dodać,

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy
Buk oraz Przedszkole im. Krasnala
Hałabały zwycięzcami konkursu
„WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Buk!

Z

akończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij
swoje otoczenie” organizowanego
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Granty na realizację projektu społecznego
w regionie trafią do Biblioteki i Kina Miasta
i Gminy Buk oraz Przedszkola im. Krasnala
Hałabały. Projekty zostaną zrealizowane do
końca 2019 roku.
Trwający od lutego konkurs miał na celu
wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
14

społecznej, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do
znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać
swoją okolicę.
W gminie Buk zwycięskie okazały się
projekty modernizacji sprzętu komputerowego do obsługi Biblioteki Publicznej oraz
zakupu tablic interaktywnych niezbędnych
do realizacji zajęć dla dzieci i seniorów.

poszkodowane uprawy to zboża jare (jęczmień, pszenica, owies) oraz rośliny strączkowe (groch, łubin). Ich straty sięgały około 60-90%, rzepak ozimy około 45-60%,
warzywa gruntowe około 50%, kukurydza
40-65%, buraki cukrowe około 35-45%,
łąki i pastwiska około 40% (tzn. nie było
drugiego potrawu).
Jedyną uprawą, która najlepiej przetrwała suszę był jęczmień ozimy. Tutaj
straty sporadycznie wynosiły do 25%. Na
zróżnicowane straty na polach miały wpływ
przede wszystkim klasy bonitacyjne gleb,
odmiany roślin, przedplony jak również
położenie gruntu.
Dla każdego rolnika, który złożył wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Buk Komisja
sporządza protokoły strat, które określają
globalne straty dla gospodarstwa rolnego. Od
połowy sierpnia rolnicy są proszeni do Urzędu w celu podpisania wyliczonego protokołu,
który zostanie wysłany do Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji
i podpisania protokołu przez Wojewodę.
Forma udzielenia pomocy dla poszkodowanych gospodarstw zostanie określona po
zakończeniu prac Komisji szacującej straty.
Anna Skotarczak
że podstawą korzystania z systemu jest
posiadanie konta, którego rejestracja jest
bardzo prosta i intuicyjna i może odbywać
się poprzez znane portale społecznościowe.
Aktualnie na stronie dostępne są trzy
gminne boiska:
1. Boisko piłkarskie PZU w Buku
2. Boisko piłkarskie Orlik w Dobieżynie
3. Boisko piłkarskie Orlik w Niepruszewie
OSiR
– „WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które
zostawią po sobie pozytywny i długotrwały
ślad. Projekt „Cyfrowe Sowy” zgłoszony przez
Bibliotekę i Kino Miasta i Gminy Buk jak również „Hałabała Zuch i Chwat zwiedzają Polskę
oraz Świat z wykorzystaniem e-Twinnining”
zgłoszony przez Przedszkole im. Krasnala Hałabały pozwolą na podniesienie szans edukacyjnych dzieci, pozwolą na międzynarodową
współpracę dzięki metodom komunikacyjnym
e-Twinning, jak również umożliwią digitalizację cennych materiałów archiwalnych.
Jesteśmy przekonani, że zrealizowane działanie stanie się wizytówką regionu i jego mieszkańców – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska,
rzeczniczka prasowa PSE.
Lista laureatów konkursu „WzMOCnij
swoje otoczenie” jest dostępna na stronie:
www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”.
red.
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„Złote Kłosy”
– kulturalne serce Dobieżyna

N

a tarasie uroczego domu Patrycji
Klann czeka już na mnie Stanisław
Króliczak. Przy powitaniu oczywiście
staroświecki, choć elegancki pocałunek
w rękę. Jest ciepły sierpniowy wieczór, za
kilkadziesiąt minut zacznie się próba, a my
rozmawiamy o tym, jak powstały Złote Kłosy, kto chciał handlować tkaninami i w jaki
sposób hamować na nartach.
Na pytanie o początki zespołu Stanisław
Króliczak wyjmuje z torby tajemniczą księgę, oprawioną w bordową skórę. „O historii zespołu to ja już nic nie muszę mówić,
o wszystkim może pani przeczytać tutaj.
To jedna z trzech prac magisterskich, które
powstały na temat Złotych Kłosów.” Praca autorstwa mieszkanki Dobieżyna, Marii Koller
prezentuje historię i dokonania artystyczne,
a także – co nie mniej istotne – wskazuje na
walor wychowawczy działalności zespołu.
Dowiadujemy się zatem, że zespół taneczny –
wówczas jeszcze bez nazwy – który występował w Dobieżynie corocznie z okazji święta
plonów, prowadziła Stefania Jasińska, żona
ówczesnego kierownika szkoły już w latach
powojennych. „Jako kilkunastoletni chłopiec
obserwowałem moich braci, którzy tańczyli
w zespole. Przed dożynkami przyjeżdżała do
Dobieżyna pani z Poznania, która uczyła ich
choreografii, ale ponieważ nie byłem wtedy
tak mądry jak dzisiejsze dzieci, nie pamiętam
nawet, jak się nazywała” – opowiada Stanisław Króliczak. Swoją przygodę z muzyką
mały Staś mógł kontynuować dzięki ojcu,
który zauważywszy jego zainteresowania
wokalne i instrumentalne, kupił synowi
akordeon. Tutaj również nieoceniona okazała się Stefania Jasińska, która nauczyła
Stasia gry na instrumencie.
Za oficjalną datę powstania zespołu
przyjmuje się rok 1967, a nazwę Złote Kłosy przyjęto podczas jednej z prób w 1985
KOSYNIER BUKOWSKI l

roku. Początkowo zespół zrzeszał młodzież
należącą do Koła Związku Młodzieży Wiejskiej, ale Stanisław Króliczak, który przez
wszystkie lata działalności zespołu był jego
kierownikiem artystycznym, choreograficznym oraz akompaniatorem, przyjmował
w szeregi tancerzy wszystkich chętnych. Zanim patronat nad zespołem przejął w 1981
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Złote Kłosy chętnie występowały podczas licznych
imprez środowiskowych. „Występowaliśmy
– wspomina kierownik zespołu – w strojach
uszytych przez Leokadię Króliczak, a wielkopolskie czepki zdarzało nam się pożyczać od
mieszkanek Dobieżyna, ale marzyły nam się
stroje oryginalne, odpowiednie do tańców
narodowych.” Udało się wówczas pozyskać
sponsorów i zakupić tkaniny. „Z materiałem
potrzebnym do uszycia strojów wiąże się
ciekawa historia. Były to takie czasy, że aby
zakupić większą ilość materiału, musieliśmy
uzyskać z urzędu miasta zaświadczenie, że
tkanina nie będzie przeznaczona na sprzedaż” – opowiada Stanisław Króliczak. Stroje
wielkopolskie uszyła pani Regina Klak, której
dzieci tańczyły również w „Złotych Kłosach”.
Zespół z Dobieżyna rozwijał swoją działalność – uczestniczył w licznych uroczystościach dożynkowych, przeglądach ludowych
zespołów tanecznych zarówno w kraju, jak
i poza jego granicami (Niemcy i Holandia).
„Złote Kłosy” to bez wątpienia kulturalne
serce Dobieżyna. Poza dbałością o wysoki
poziom artystyczny występów Stanisław
Króliczak zawsze przykładał dużą wagę do
integracji młodszych i starszych członków
zespołu. Kiedy nauczył się jeździć na nartach
– skleconych samemu i wciąż udoskonalanych – rozpoczęły się coroczne zimowe
wyjazdy szkoleniowe w góry. Tam okazało
się, że kierownik artystyczny zespołu jest
także świetnym instruktorem jazdy na nar-

tach. „Zjeżdżaliśmy kiedyś z dość stromego
stoku – wspomina pan Stanisław – a obok
mnie na złamanie karku pędzi w dół Grzesiu
Klak. Ja do niego krzyczę: Hamuj, Grzesiu!
A on na to: Dobra, dobra, tylko gdzie to ma
hamulce????”.
Kończy się czas rozmowy w gościnnym
domu Patrycji, którą z zespołem „Złote Kłosy” wiąże rodzinna tradycja: w zespole tańczyła jej mama, tata i bracia. Idziemy na próbę. Dziś przy sprzyjającej pogodzie odbywa
się ona na placu przy remizie. W parku gwar,
zamieszanie, na ławkach przysiedli widzowie, między drzewami biegają najmłodsze
pociechy, pan Stanisław przygotowuje akordeon, co chwilę wybucha głośny śmiech.
Tancerze rozpoczynają próbę – ćwiczą obrzęd dożynkowy i tańce, które już niedługo
zaprezentują podczas przeglądu zespołów
folklorystycznych w Lusowie, ale najwięcej
emocji budzi rzecz jasna występ przed własną publicznością, bo przecież już niedługo
święto plonów w Dobieżynie.
Młodszych i starszych tancerzy obserwuję z niekłamanym zachwytem z jednej strony dlatego, że szacunek do tradycji ludowej
musi współcześnie budzić podziw, a z drugiej
strony dlatego, że „Złote Kłosy” stworzyły
i wciąż tworzą silną lokalną wspólnotę. Ich
historia nie jest wyłącznie historią zespołu,
to także – a może przede wszystkim – historia rodzin, historia Dobieżyna, historia
naszej gminy. Tancerzy i muzyków łączy nie
tylko parkiet, dzięki charyzmie Stanisława
Króliczaka i swojemu zaangażowaniu zbudowali silne relacje, taniec stał się dla nich
formą spędzania czasu wolnego, nawiązywania i pielęgnowania przyjaźni i miłości.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że miłość,
która narodziła się na tanecznym parkiecie,
sprawiła, że aż pięć par stanęło na ślubnym
kobiercu.
Historia zespołu to wiele pokoleń
tancerzy, wokalistów, instrumentalistów.
W sierpniowy wieczór na placu w Dobieżynie spotkały się trzy pokolenia: pan Stanisław przygrywa na akordeonie, a jego syn
Paweł i wnuczka Ewelina tańczą w zespole.
„Każdy ma swoje pięć minut w życiu i jest
zadowolony, jak je wykorzysta…” – słyszę od
kierownika zespołu. Pięć minut Stanisława
Króliczaka i jego ukochanych „Złotych Kłosów” wydłużyło się do 50 lat. Już sam ten
zaszczytny jubileusz świadczy o tym, że jest
to doskonale wykorzystane pięć minut. Mnie
pozostaje życzyć wszystkim osobom związanym ze „Złotymi Kłosami”, aby ta niezwykła
przygoda z tańcem, w której uczestniczycie
dłużej lub krócej, była dla Was nieodmiennie źródłem życiowej radości i pozytywnej
energii. Chylę czoła!
Anna Krzemińska
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Wakacje z MGOK

M

iejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Buku w okresie wakacji letnich
organizował dla dzieci półkolonie
pod hasłem; „WAKACJE W MIEŚCIE”. Dla
licznej grupy dzieci przygotowano wiele
interesujących zajęć, ciekawych spotkań
i to, z czego były najbardziej zadowolone
– wycieczki. Już w pierwszym tygodniu
uczestnicy spędzili dzień w Pirackim Parku Rozrywki w Kościanie, gdzie czekała na
nich moc atrakcji: rejs tratwą, zjeżdżalnie
pontonowe, dmuchańce, trampoliny oraz
tematyczne place zabaw. Zorganizowano
także wyjazd do „ Laboratorium Wyobraźni”
w Poznaniu, gdzie samodzielnie brały udział
w doświadczeniach naukowych, korzystały z platformy interaktywnej i zwiedzały
wystawę pt. „Kątem oka”, która wyjaśniła
tajniki procesu widzenia.
Wyjazd dzieci na piknik do Żarnowca,
to również cały dzień zabawy, zakończony
wspólnym grillowaniem oraz lekcją edukacyjną prowadzoną przez Policję.
Podczas wakacji dzieci odwiedziły
bukowską cukiernie i lodziarnie, miały
okazję obejrzeć film „Król Lew” w kinie
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Wielkopolanin. Chętnie brały udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez panią
Magdalenę Kluj oraz miały okazję wykazać
się w roli kucharza piekąc pyszną pizze. Był
czas na gimnastykę, zabawy sportowe na
stadionie, a także na naukę gry w szachy.
W czasie wakacyjnych spotkań codziennie czekał na nich ciepły posiłek.
Wakacje w MGOK niestety dobiegły już
końca, ale duża frekwencja i zainteresowanie
świadczą o tym, że były bardzo udane.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za super zabawę i uśmiech
na twarzy. Do zobaczenia za rok.
Ewa Szurkowska
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Piknik rodzinny z Ruphertem i Rico

W

niedzielne popołudnie 4 sierpnia
br. w „Parku Harcerza” odbyła się
impreza pod hasłem: „NIEDZIELA

Z MAMĄ, NIEDZIELA Z TATĄ” zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Buku.

Mistrzowskie warsztaty wokalne

W

akacje to nie tylko czas wypoczynku ale również czas, który pozwala
nam na własny rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Właśnie w taki
sposób spędzili go uczniowie Studia Piosenki
i Ogniska Muzycznego w Buku podczas III
edycji Warsztatów Wokalnych, które odbyły
się w Miejsko- gminnym Ośrodku Kultury
w dniach 5-9 sierpnia br.
Młodzi adepci sztuki wokalnej mieli
wielką przyjemność pracować z wybitnymi fachowcami: panią Eweliną Rajchel oraz
panem prof. Piotrem Kałużnym. Ewelina
Rajchel to wokalistka, pedagog ciesząca
się dużym autorytetem w ogólnopolskim
środowisku muzycznym. Przy współpracy
z prof. Piotrem Kałużnym – kompozytorem,
KOSYNIER BUKOWSKI l

teoretykiem muzyki, jednym z najlepszych
polskich pianistów, wspólnie stworzyli projekty zarówno autorskie, jak i z utworami
wielkich kompozytorów piosenki m.in. Burta
Bacharacha.
Podczas tegorocznych warsztatów
uczestnicy zmierzyli się z piosenkami największych kompozytorów polskich. Oprócz
pracy nad repertuarem pracowali również
nad emisją głosu, dykcją, ruchem scenicznym, poznawali tajniki aparatu głosowego,
a przede wszystkim odkrywali ile radości
przynosi rozwijanie swojej pasji w gronie
rówieśników. Tegoroczna grupa liczyła 12
osób, a wśród nich najmłodsza była siedmioletnia uczestniczka. Owoce tej kilkudniowej
wspólnej pracy można było podziwiać na

Dla dzieci i ich rodziców przygotowano
wiele atrakcji, konkursów i animacji, które
przez cały czas trwania imprezy prowadzili
Klaun Ruphert i Rico. Licznie przybyłe dzieci
wraz ze swoimi rodzicami chętnie uczestniczyły we wszystkich zabawach. Były tańce,
wesoły śpiew oraz zawody sprawnościowe.
Jak zwykle nie zabrakło dmuchanej zjeżdżalni, na której wszyscy mogli zjeżdżać ,
wspinać się i skakać, a przede wszystkim
doskonale się bawić.
Każdy z uczestników miał możliwość pomalowania włosów na tęczowe kolory - czym
dzieci były zachwycone. Nawet chwilowe
załamanie pogody nie zniechęciło do dalszego uczestnictwa i wszyscy z uśmiechem na
twarzy bawili się do samego końca.
Ewa Szurkowska

koncercie, który odbył się 9 sierpnia w kinie
„Wielkopolanin”. Na scenie rozbrzmiewały
utwory m.in Krzysztofa Komedy, Czesława
Niemena w aranżacjach prof. Piotra Kałużnego. Każdy uczestnik wykonał piosenkę
przygotowywaną indywidualnie, a magię
wspólnego śpiewania pokazał finałowy
utwór „Pamiętajcie o ogrodach”.
Serdeczne podziękowania kierujemy
w stronę prowadzących warsztaty oraz
współorganizatorów: Miejsko-gminnego
Ośrodka Kultury, Studia Piosenki i Ogniska
Muzycznego oraz Kina „Wielkopolanin”.
Z pewnością każdy z uczestników przeżył
wspaniały czas obcowania z muzyką, poznawania swojego głosu oraz zawiązywania nowych przyjaźni. Mamy nadzieję, że
podczas kolejnych wakacji również będzie
w naszym mieście okazja do tak aktywnego
rozwijania muzycznej pasji.
Katarzyna Starosta
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Seniorzy
w Świnoujściu

Z

arząd Rejonowy PZERiI w Buku wraz
ze swoimi członkami i sympatykami
dotarł nad Bałtyk w dniu 5 sierpnia br.
W jednodniowym wyjeździe udział wzięli
wszyscy zainteresowani, którym siły pozwalały na taką wyprawę. Miasto nad Świną
zwiedzali indywidualnie lub w małych grupach, na pokładzie elektrycznych meleksów.
Gołym okiem dostrzegali pozytywne zmiany
jakie zachodzą w Świnoujściu. Dzięki wspaniałej pogodzie seniorzy skorzystali z kąpieli

Harcerze
w Kosarzyskach

Z

a nami kolejny obóz, tym razem wywiało nas aż do województwa małopolskiego - Kosarzyska 4-17.07.2019
r. Piękna malownicza miejscowość, w której
wspólnie spędziliśmy dwa tygodnie.
Dzieki dofinansowaniu z Miasta i Gminy
Buk moglismy zrealizować swoje plany. Har-

ZAPROSZENIE
NA BADANIA

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
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słonecznych, skosztowali także symboliczne
rybki i gofry na deser. Do Buku wrócili jak

zwykle zadowoleni, wypoczęci i ciekawi
kolejnych podróży.
Red.

cerze i Zuchy realizowali osobne programy,
najmłodsi przenieśli się w świat Janosika
a starsi zwiedzali kontynenty.
Dodatkowo zdobywaliśmy sprawności,
jedną z nich był kuchcik. Urządziliśmy wspólnie Harcerski „Master Chef”, zbudowaliśmy
kuchnię polową oraz poznaliśmy kilka zasad
savoir vivre.
Udało nam się również zwiedzić okolicz-

ne miejscowości, poznać parę ciekawostek
z tej części Polski.
Pogoda na całe szczęście nam dopisała
i mogliśmy się nią cieszyć przez całe dwa
tygodnie. Nie zabrakło górskich wędrówek
jak i pięknych widoków.
Wszyscy wrociliśmy z bagażem nowych
doświadczeń i znajomości.
D.S.

»» profilaktyki raka szyjki macicy obejmującej 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
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 wrzesień - 4,25; październik - 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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UKS Bukowia na
obozie w Brodnicy

W

dniach 19-26 sierpnia br. odbył się
obóz sportowo-rekreacyjny drużyny UKS BUKOWIA BUK rocznika
2008, 2009 i młodszego w Brodnicy. W programie znalazły się obowiązkowe treningi,
mające na celu przygotowanie dziewcząt
do nadchodzącego sezonu, plażowanie nad
jeziorem oraz zwiedzanie miasta i okolic.
Zawodniczki zwiedziły zamek w Golubiu
-Dobrzyniu, toruńską Starówkę i przespacerowały się po promenadzie nad Wisłą.
Dodatkowo bukowianki rozegrały sparingi
z drużyną EKS Start Elbląg. Opiekunowie
grupy trenerzy Dariusz Pańczak i Paweł
Kempa uważają obóz za udaną propozycję
spędzenia wakacyjnego czasu, integracji
drużyny oraz podniesienia kondycji i umiejętności zawodniczek przed czekającymi je
turniejami.
Paweł Kempa

Najlepsi uczniowie bukowskiej podstawówki 2018/2019

W

ostatnim numerze „Kosyniera” nie zmieściliśmy wykazu
najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bukowskich. Tym razem publikujemy wykaz uczniów
wyróżnionych, czyli uczniów o średniej 4,75 i więcej oraz zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym. Najwyższą średnią w szkole
(6,00) oraz tytuł Primus inter pares zdobyła Monika Hanyż z kl. 6b,
zaś najlepszą absolwentką ze średnią ocen 5,83 została Kornelia
Rychlik z kl. 8d.
Red.
klasa 8a
»» Rygas Anna
»» Wawrzyniak Gabriela
»» Fischbock Inga
»» Pierzyńska Aleksandra

KOSYNIER BUKOWSKI l

»» Giełda Maja
»» Piotrowska Lidia
»» Jarosińska Weronika
»» Jujka Zuzanna

klasa 8b
»» Paluszak Kornelia
»» Sołtysiak Zuzanna
»» Bednarek Paulina
»» Maćkowiak Agnieszka
»» Rataj Konrad
»» Bartkowiak Zofia
klasa 8c
»» Połczyk Julia
»» Chrząstek Nina
»» Kozak Zofia
»» Marchewka Adrianna
»» Łukanowski Mikołaj

klasa 8d
»» Rychlik Kornelia
»» Janik Emilia
»» Andraszyk Mikołaj
»» Jurkowski Igor
»» Chojnowska Amelia
»» Pluskota Olga
»» Konieczna Katarzyna
»» Nowak Małgorzata
»» Skibińska Jagoda
»» Stopierzyńska
»» Kokot Julia
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MKS Patria Buk w Kołobrzegu

W

dniach 19-26 lipca 2019 r. młodzi
piłkarze MKS Patria Buk przebywali na obozie sportowym w Kołobrzegu. Po raz drugi z rzędu trenerzy
Paweł Prugar i Szymon Szymczak udali się
wraz ze swoimi grupami nad polskie morze,
aby tam przygotować się do nowego sezonu piłkarskiego. Drużyna zakwaterowana
była w szkole podstawowej nr 7, natomiast
codzienne treningi odbywały się na obiektach III-ligowej Kotwicy Kołobrzeg. Zajęcia
treningowe odbywały się trzy razy dziennie,
a ich urozmaiceniem były wyjścia na pobliską plażę. Podczas obozu młodzi bukowanie udali się do parku rozrywki Pomerania
w Pyszce, by tam na chwilę zapomnieć o trudach treningu i świetnie się bawić. Żaden
obóz nie odbyłby się bez gier kontrolnych.
Także i na tym wyjeździe MKS rozgrywał
sparingi. W tym roku trenerom udało się
zaprosić do wspólnych gier TAF Toruń, który

Nawadnianie boiska piłkarskiego
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również przebywał na obozie sportowym.
Każdy dzień obozu kończył się zajęciami
wieczornymi, które były bardzo różnorodne.
Podczas tych zajęć chłopcy integrowali się
podczas różnych zabaw i gier ruchowych,
grali w gry planszowe, czy oglądali mecze
polskich drużyn w TV.
Paweł Prugar

6

sierpnia 2019 r. została ukończona
i oddana do użytku instalacja automatycznego systemu nawadniania płyty
głównej boiska piłkarskiego na stadionie
miejskim w Buku. Trawa na boisku już od
pewnego czasu nabiera kolorów i po pracach
oraz zniszczonej murawie nie ma już śladów.
Boisko w tym roku przeszło gruntowny remont. Wokół boiska utworzono kompleks
lekkoatletyczny na czele z 400 metrową
bieżnią tartanową, na boisku pojawił się
nowy profesjonalny komplet bramek na stałe
umieszczonych w podłożu oraz ustawione
zostały piłkochwyty. Zwieńczeniem wszystkich prac była instalacja nawodnienia, która
wzniesie boisko w Buku na wyższy poziom
i pozwoli w komfortowych warunkach rozgrywać mecze piłkarskie. Do końca sierpnia
OSiR planuje także zainstalowanie nowych
kabin dla zawodników rezerwowych.
l WRZESIEŃ 2019

Nowe wyzwania seniorów bukowskiej Patrii

P

o bardzo udanym poprzednim sezonie , zakończonym 1 miejscem w tabeli oraz awansem do V ligi wszystkie osoby związane
z klubem miały czas na chwilę odpoczynku i wytchnienia od
ligowych zmagań. Przerwa urlopowa, czas na ładowanie akumulatorów nie trwał długo- już 16 lipca zawodnicy Patrii stawili się na
pierwszym treningu. W trakcie krótkiego, ale intensywnego okresu
przygotowawczego seniorzy rozegrali 4 sparingi, które zakończyły
się następującymi rozstrzygnięciami:
»» Patria Buk - Przemysław Poznań 3:2 (Maciej Pierzyński x2, Mikołaj Witczak)
»» Patria Buk - Canarinhos Skórzewo 4:3 (Mikołaj Witczak x2,
Kuba Tonder i Jacek Jędrzejczak.)
»» Patria Buk - Lider Swarzędz 0:5
»» Patria Buk - Sokół Duszniki 5:1 (Jacek Jędrzejczak, Maksym
Syniachenko, Krystian Witczak, Maciej Pierzyński i Krzysztof
Burzyński)
Na inaugurację rozgrywek zespół Patrii udał się 10 sierpnia
do Przyprostyni, miejscowy Płomień postawił wysoko poprzeczkę
i miało to odzwierciedlenie w końcowym wyniku- mecz zakończył
się przegraną 3-1.
Skład Patrii: Tonder M. , Burzyński, Jędrzejczak, Ślotała, Kubiak,
T.Klamecki, Syniachenko, Witczak, Zięta, B.Klamecki i Pierzyński (k).
Ławka rezerwowych: Nowak, Garczarek i Kosicki.
Kolejny spotkanie Patria rozegrała na sztucznej nawierzchni
w Baranowie, gdzie swoje mecze rozgrywa Akademia Piłkarska
Reissa. Rywal jak najbardziej w zasięgu Bukowian, lecz zabrakło
skuteczności, aby pokrzyżować plany gospodarzom na ten meczpo 90 minutach jest 2:0.
Skład Patrii: Błaszczyk, Burzyński, Jędrzejczak, Ślotała, Kubiak,
Tonder J. ,Syniachenko, Juchacz, Zięta, Prugar, Witczak.
Ławka rezerwowych: Nowak, Klamecki B., Kosicki, Garczarek,

gospodarze, jednak to oni cieszyli się z 3 punktów. Żeby wygrywać
na tym poziomie to musimy grać na maksimum swoich umiejętności,
być skoncentrowanym przez całe spotkanie, a przede wszystkim
do meczu przystępować w optymalnym składzie, a z tym w każdym meczu mamy spory problem, ponieważ zawsze brakuje kilku
ważnych zawodników. Błędy które popełnialiśmy klasę niżej często
uchodziły nam płazem , tutaj są bezlitośnie wykorzystywane- to
też powoduje , że zawodnicy czują się mniej pewnie. Mam jednak
nadzieję , że z każdym następnym meczem nauczymy się tej ligi
i pokażemy na co nas stać.
M.T. Jaki cel postawił trener sobie oraz drużynie przed historycznym sezonem w V lidze?
Ł.W. Cel jaki sobie postawiliśmy na pierwszą rundę, to środek
tabeli. V liga i jej zespoły są dla nas dużą niewiadomą, dlatego po
rundzie jesiennej zobaczymy w jakim jesteśmy miejscu i na co nas
stać na wiosnę. Przed sezonem byłem pewien, że przy solidnie
przepracowanym okresie przygotowawczym i w pełnym składzie
jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli,
jednak życie pokazuje coś innego i na razie boisko mocno nas zweryfikowało. Jednak to dopiero początek sezonu i w dalszym ciągu
jestem dobrej myśli i ja wierzę w tych chłopaków że jeszcze nie raz
dadzą dużo radości kibicom z Buku.
Zapraszamy wszystkich sympatyków klubu na najbliższe mecze
rozgrywane w Buku:
»» Patria Buk- Agro-Tom Lew Pogorzela- sobota 7 września godz.
16:00.
»» Patria Buk - Grom Plewiska - sobota 21 września godz. 16:00.
»» Patria Buk - Wiara Lecha Poznań - sobota 5 października godz.
16:00.
Marcin Tonder

Wywiad z trenerem Łukaszem Wojciechowskim
o przygotowaniach, planach oraz trudnych
początkach sezonu.

M.T. Jak podsumuje trener przygotowania do nowego sezonu, jak
zmieniła się kadra i z kogo głownie się składa?
Ł.W. Przygotowania do sezonu zaczęliśmy 16.07 i trenowaliśmy 3 razy w tygodniu na swoich obiektach, rozegraliśmy w tym
czasie 4 gry kontrolne z drużynami z klasy okręgowej , trzy z nich
wygrywając, a raz schodziliśmy pokonani. Jak zwykle frekwencja
w okresie wakacyjnym nie była najlepsza na treningach i również
sparingi graliśmy w mocno okrojonym składzie dlatego ten okres
nie przebiegał tak, jak to sobie zakładałem... Jeśli chodzi o kadrę, to
właściwie jest taka sama jak w poprzednim sezonie, a więc składająca
się z zawodników z Buku i najbliższej okolicy, wyjątki to bramkarz
wypożyczony z Kotwicy Kórnik Mateusz Błaszczyk oraz Maksym
Syniachenko który z nami jest już trzeci rok. Do zespołu dołączyli:
Hubert Kosicki z Sokoła Duszniki, Ukrainiec Jehor Stepanchenko
i Brajan Wieczorek ostatnio reprezentujący zespół Arki Gdynia (CLJ).
M.T. Dwa pierwsze mecze sezonu już za nami... Zabrakło szczęścia, czy może rywale okazali się poza naszym zasięgiem? Proszę
o komentarz
Ł.W. Obydwa mecze rozegraliśmy na wyjeździe z drużynami,
które w poprzednim sezonie były w czołówce tej ligi. Zarówno
z Płomieniem jak i AP Reissa mogliśmy pokusić się o lepsze wyniki,
jednak zabrakło doświadczenia na tym poziomie i szczęścia, szczególnie w tym drugim spotkaniu, gdzie mieliśmy więcej sytuacji niż
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Zajęcia sportowe w OSiR

W

dniach 12-16 sierpnia Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Buku zorganizował Zajęcia Sportowe w ramach
akcji Lato w mieście. Zajęcia cieszyły się
dobrym zainteresowaniem i każdego dnia
przyciągały od 10 do 20 uczestników. Organizatorzy starali się zaktywizować bukowską
młodzież proponując różnego rodzaju gry

i zabawy sportowo-rekreacyjne oraz organizując dwa aktywne wyjazdy do Jump Areny
i Niku Bowling Poznań. Codzienne zabawy
miały charakter wszechstronny, nie było
ukierunkowania na jedną dyscyplinę sportu.
W zajęciach mogły uczestniczyć zarówno
dziewczynki jak i chłopcy w wieku szkolnym.
Podczas akcji Lato w mieście dzieciaki bawiły

się w takie zabawy jak: kamień-papier-nożyce, kółko i krzyżyk – wszystko w wersji
ruchowej. Były także bardziej znane gry
jak palant czy mini piłka ręczna. Największą jednak frajdę sprawiała dzieciom gra
w balonową siatkówkę. Balony napełnione
wodą i sprzyjająca, gorąca pogoda tworzyły
doskonałe warunki do wspaniałej zabawy
w gronie rówieśników. Ostatniego dnia instruktorzy zainteresowali dzieci rywalizacją. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił
w rzucie piłeczką tenisową, limbo, spacerze
farmera, czy skokach na skakance. Dopełnieniem całego tygodnia były dwa aktywne
wyjazdy. Pierwszym z nich była wycieczka
do Jump Areny Rataje. Ponad 30 osobowa
grupa dzieci bawiła się świetnie. Wielu
zawitało tutaj pierwszy raz, ale sądząc po
radości jaką sprawiała im ta zabawa nie był
to ostatni wypad. Drugie wyjazdowe popołudnie spędziliśmy w kręgielni. Grupa 23
dzieci w różnym wieku udała się do Niku
Bowling Poznań, gdzie także bardzo miło
i aktywnie spędziła czas. Paweł Prugar

Zagrała na mistrzostwach Europy
Mieszkanka Buku, Aleksandra Hypka wraz z reprezentacją Polski juniorek wywalczyła
brązowy medal mistrzostw Europy U-17 kobiet dywizji B, które odbywały się we
Włoszech.

D

rużyna wróciła właśnie z włoskiego
Lignano Sabbadioro, gdzie od 2 do
12 sierpnia rozgrywane były zawody, w których wzięło udział 10 drużyn.
Polki zaczęły turniej od porażki z drużyną
gospodarzy, potem było już znacznie lepiej.
Pewnie pokonały Azerbejdżan, Białoruś
i Macedonię Północną.
Fazę grupową zakończyły na pierwszym
miejscu. Ulegając w walce o finał drużynie
z Islandii, ponowie spotkały się z Włoszkami
w meczu o trzecie miejsce. Tym razem pewnie pokonały włoską reprezentację różnicą
dwunastu bramek!
Wychowanka klubu UKS Bukowia Buk od
dwóch lat powoływana jest na zgrupowania
kadry narodowej.
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Dla siedemnastolatki z Buku to pierwsza
impreza tak dużej rangi. Wcześniej zdobywała już medale na międzynarodowej arenie, wygrywając turniej na Litwie, zdobyła
srebrny medal na Węgrzech w turnieju
Nadziei Olimpijskich. Na turnieju w rosyjskim Astrachaniu otrzymała wyróżnienie
indywidualne.
Aleksandra Hypka gra w piłkę ręczną od
8 roku życia na pozycji bramkarza.
Z klubem UKS Bukowia Buk zdobyła
wicemistrzostwo Polski, wielokrotnie wygrywała z drużyną turnieje ogólnopolskie,
wicemistrzostwo jako drużyna szkoły podstawowej, trzecie miejsce w kraju z gimnazjum w Buku. Obecnie jest zawodniczką
klubu Pantery Dopiewo i w minionym sezo-

nie wywalczyła z drużyną tytuł wicemistrza
Polski juniorek młodszych.
Anna Krzemińska
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Dołożę wszelkich starań,
żeby boks miał się dobrze
w naszym mieście
Tomasz Szaj – bokser, trener i założyciel klubu Junek Boks.
Pasjonat sportów walki i lokalny patriota, który działa na
lokalnym rynku.
Skąd zamiłowanie do sportów walki?
Nie pamiętam kiedy dokładnie się to zaczęło. Mam wrażenie,
że zawsze się tym interesowałem, już od najmłodszych lat. Koledzy
w moim wieku pasjonowali się samochodami lub piłką nożną, a ja
wolałem oglądać w domu filmy z Van Dammem.
Gdzie rozwijałeś pasję?
Z tym rozwijaniem pasji wcale nie było tak łatwo, ponieważ
najbliższe kluby mieściły się w Poznaniu. Pierwszy raz na salę trafiłem w wieku 16 lat, byłem już wtedy na tyle dorosły, żeby samemu
dojeżdżać na treningi do Poznania. Zaczynałem od zajęć taekwondo,
później był kick boxing i w końcu boks w klubie Boks Poznań. Ten
ostatni pasuje mi najbardziej.
Uprawiasz boks zawodowo?
Wkładam 100% siebie w treningi i tyle samo pracy wkładam
w prowadzenie zajęć. Jednak wszystkie walki, które stoczyłem to
były walki amatorskie. Nigdy nie chciałem i nie planuję przejść na
zawodowstwo. Dodam, że pracuję na etacie. Lubię sport, trenuję,
startuję w zawodach z różnym skutkiem. Taki jest sport. W zeszłym
roku startowałem na 3 galach sportów walk – w Opalenicy, Śremie
i Nowym Tomyślu. Wszystkie trzy walki wygrałem. Myślę, że moim
największym osiągnięciem jest to, że w tym roku kończę 34 lata,
a trenowanie sportów walki nadal sprawia mi ogromną przyjemność. Oby ta pasja trwała do końca mojego życia.
Dlaczego zostałeś trenerem?
Sporty walki to dla mnie najlepsza forma aktywności i chcę
zarazić nią jak najwięcej osób. Uważam, że bardzo pozytywnie
kształtują charakter człowieka. Uczą pokory, szacunku, a wbrew
temu co niektórzy myślą, boks to sport dla inteligentnych. Po drugie
zawsze brakowało w naszym mieście tego rodzaju aktywności, więc
wziąłem sobie za cel to zmienić.
Treningi w Buku - jak to było za Twoich czasów i co się
zmieniło?
Za moich czasów [śmiech]. Kiedy miałem naście lat nie było
w Buku takich klubów. Parę razy ktoś próbował coś rozkręcić, ale
nic się nie utrzymało dłużej niż pół roku. Ja to zmienię!
Junek Boks – nazwa zakorzeniona w Buku
Chciałem , żeby nazwa klubu była kojarzona z moim rodzinnym
miastem, a co lepiej się kojarzy z miastem Buk jak nie Junki!
Jak narodził się klub Junek Boks?
Pierwsze zajęcia odbyły się kilka lat temu. Zaczęło się od spotkań
na sali z kolegami, ale tak naprawdę formalnie jako klub istniejemy
od zeszłego roku. Również w zeszłym roku pierwszy raz wystartowaliśmy na zawodach jako Junek Boks. Wzięliśmy udział w siedmiu
imprezach sportowych i stoczyliśmy łącznie dwanaście pojedynków,
z czego większość na naszą korzyść. Myślę, że to dobry start jak na
debiutujący klub. Podziękowania należą się zawodnikom, którzy
reprezentowali nasz bukowski klub: Krzysztofowi Prokopowi, Dominikowi Koniecznemu i Gracjanowi Rutkowskiemu.
Jak wyglądają treningi?
Odpowiem w ten sposób - boks rozwija koordynację, zwiększa
siłę i kondycję ćwiczących. Sposób na osiągniecie tego celu i ćwiczenia to temat na osobną książkę.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Gala boksu i K-1 w Buku - przełom? Jak to postrzegasz?
Zdecydowanie TAK! Jeszcze kilka lat temu nikt nie powiedziałby,
że będzie w Buku klub sportów walki, a tu proszę - zawodowa gala
z zawodnikami z Buku!
Czy zainteresowanie sportami walki rośnie?
Kolejne zdecydowane TAK! Coraz więcej osób uprawia sporty
walki i to nie tylko mężczyźni - także kobiety! Nie jest to już taki
niszowy sport jak chociażby kilka lat temu. Jeśli chodzi o boks to
dołożę wszelkich starań, żeby miał się dobrze w naszym mieście.
Dziękuję za rozmowę i zachęcam do spotkania się z Tomkiem
na treningach.
Monika Błaszczak
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Biblioteka Publiczna w Buku poleca:
Dla dzieci
Dla dorosłych
Zwierzaki
podróżniczki
Gosi. Polska
doktor Dolittle

Chłopak,
który otworzył
drzwi do
wszechświata

Małgorzata
Zdziechowska

Preston Norton

„Ta książka, kochani, jest zaproszeniem do mojego
świata. Świata pełnego niezwykłych stworzeń, które pozwoliły mi zblizyć się do siebie
na przekór własnym zwyczajom i dzikiej
naturze” - Małgorzata Zdziechowska, autorka Polska dr Dolittle, zaklinaczka zwierząt
- takie słowa można usłyszeć o autorce, która
w tej wyjątkowej książce dzieli się z czytelnikami swoimi podróżami, spotkaniami
z dziką przyrodą i niezwykłym darem, który
posiada - rozumieniem zwierząt.
W książce oprócz pełnych pasji opowieści i fantastycznych fotografii czytelnicy
znajdą wiele faktów i ciekawostek z życia
dzikich zwierząt, odwiedzą niezwykłe miejsca i poznają zasady wolontariatu.
Zapraszamy do lektury!

Najwyższa
góra świata

Anna
Onichimowska
To jest dla tych
małych i trochę
większych, którym
czasem jest smutno
i którym nie zawsze
układa się tak, jak
by chcieli. Czyli, myślę sobie, że Najwyższa
góra świata jest dla Was wszystkich. Bo
nigdy nie jest tak, żeby zawsze, w każdej
chwili, wszystko układało się dokładnie tak
jak trzeba.
A jeśli nawet są wśród was tacy szczęśliwcy, to na pewno znacie innych, którzy
miewają kłopoty. Bo nie chcę Was oszukiwać,
że można się bez nich obyć. Ale trzeba się
nauczyć z nimi żyć. I przezwyciężać różne
smutki: zarówno wielkie, jak i malutkie.
Życzę Wam, żebyście ich mieli jak najmniej!
Anna Onichimowska
Zbiór opowiadań dla wszystkich, którzy
muszą czasem zmierzyć się ze smutkiem
i problemami. Każda opisana tu historia niesie ze sobą mądre i głęboko humanistyczne
przesłanie, dotyczące nie tylko świata dzieci,
ale także ich rodziców, dziadków, przyjaciół…
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Cliff Hubbard
to ofiara losu. Dosłownie. W liceum
w Happy Valley
nazywają go Neandertalczykiem, bo jest wyjątkowo wysoki
i masywny. Nie ma przyjaciół, mieszka na
osiedlu przyczep kempingowych, a jego życie znacznie pogorszyło się po samobójczej
śmierci brata.
Najbardziej na świecie nienawidzi uwielbianego przez wszystkich rozgrywającego
szkolnej drużyny, Aarona Zimmermana, który wraca do szkoły po otarciu się o śmierć
i zachęca wszystkich, by ich szkoła stała się
przyjaznym miejscem. A pomóc w tym może
mu tylko Neandertalczyk.
Ku własnemu zdziwieniu Cliff zgadza
się współpracować. Kiedy chłopcy skreślają
kolejne zadania z listy, Cliff czuje, że bierze
udział w czymś znaczącym. Naprawienie
relacji w szkole nie jest jednak łatwe, a kiedy
Neandertalczykowi wydaje się, że dopiął
swego, uświadamia sobie, że misja była
ważniejsza, niż mu się wydawało.

23 kilometr

Krzysztof
Nowakowski
„23 kilometr” to
pierwsza w Polsce
książka napisana
przez maszera,
Krzysztofa Nowakowskiego. Jest
opowieścią o podróży przez życie psim zaprzęgiem, o pasji,
miłości i rodzinie, która wbrew przeciwnościom losu konsekwentnie dąży do realizacji
obranych celów i marzeń. O szukaniu siły
w sobie, by podnieść się po niezliczonej
ilości upadków i niepowodzeń, i oczywiście o psach - wspaniałych przyjaciołach na
wspólnej ścieżce życia. To historia naszego
życia z ponad trzydziestką psów zaprzęgowych.
Fragmenty książki:
„Jazda psim zaprzęgiem to jeden z najlepszych sposobów obcowania z dziką przyrodą.
Konkurować z nią może jedynie człowiek
poruszający się pieszo, czy na nartach. Czuje

on śnieg, lód, skałę, swoimi stopami. Jednak
mamy nad nim przewagę, my mamy swoje
stopy i cztery łapy każdego z psów, mamy
swoją parę oczu i tyle par oczu jeszcze, ile
w naszym zaprzęgu biegnie psów, tak samo
mamy swój nos i wiele nosów psich. Jesteśmy
człowiekiem i psami zarazem. Jednością,
stadem, w którym każdy jest niezbędny.
To bardzo pierwotne uczucie. Kiedy jeden
z psów zobaczy renifera, czy ptaka, zobaczy
go całe stado, także my. To właśnie stanowi
magię psiego zaprzęgu.”

Kurier wolności

Jan Nowak
Jeziorański
Jan Nowak,
„Legendarny Kurier z Warszawy”
– przylgnęło do
Zdzisława Jeziorańskiego na wieki
wieków. Zrobiony
ostatnio w konwencji wojennego thrillera
film „Kurier” Władysława Pasikowskiego
tylko ów stereotyp pogłębia. Tymczasem Nowak zasłynął nie tylko kurierskimi misjami.
Przez 24 lata był nie mniej legendarnym
dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna
Europa, a w trzeciej ćwiartce swego życia
osiadł nad Potomakiem. W Waszyngtonie
Nowak stał się instytucją, jednoosobowym
ambasadorem spraw polskich. Doczekał niepodległości, wprowadzał Polskę do NATO,
triumfalnie powrócił do kraju na stałe po
57 latach wygnania, orędował za naszym
członkostwem w UE.
Nowak, kurier, radiowiec, dziennikarz
i publicysta, z żelazną konsekwencją trzymał się faktów. I właśnie fakty warto przypomnieć. To książka o człowieku, który
z działalności publicznej czerpał osobiste
szczęście. Jako powojenny emigrant mógł
przecież kontynuować karierę naukową, jak
Jan Karski, czy zająć się nauką i biznesem,
jak inny kurier Jerzy Lerski. Dokonał świadomego wyboru i jak mówił mi słabym już
głosem – był z tego wyboru rad.
Przed śmiercią powtarzał, że największym niebezpieczeństwem dla Polaków są
sami Polacy. Mówił: – Boję się polskiego
indywidualizmu, tego, że każdy Polak to
minister bez teki. Przecież dlatego straciliśmy niepodległość, że szlachta nie chciała
płacić podatków na obronę! Boję się naszego charakteru, który wolność zamienia
w anarchię, i anarchii, która doprowadza do
upadku państwa. Największą moją troską
jest, by Polacy wytrzymali własny sukces,
by odnieśli zwycięstwo nad samymi sobą!
l WRZESIEŃ 2019

„Czas dla seniora w Buku”

B

urmistrz Miasta i Gminy Buk wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Buku realizować będzie spotkania warsztatowe:
„Czas dla seniora w Buku”.
Serdecznie zapraszamy seniorów Miasta i Gminy Buk do
uczestniczenia w tych wydarzeniach w dniach 19 i 20 wrzesień 2019 roku. Zajęcia odbędą się w Kawiarni przy Kinie
Wielkopolanin w Buku Pl. Stanisława Reszki 29 w godzinach
od 13:00 do 16:00.
Osoby chętne mogą zgłaszać swój udział telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 789 410 967 do Ośrodka Pomocy Społecznej
Buk ul. Ratuszowa 1, pokój nr 9.
Działania realizowane będą w ramach projektu pt. „CZAS
NA SENIORA W METROPOLII POZNAŃ I AGLOMERACJI KALISKO
-OSTROWSKIEJ”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 (ASOS).

KOSYNIER BUKOWSKI l
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„Wiek nie chroni przed śmiercią.
Ta przychodzi zawsze niepożądana.
Nic nie łagodzi zadanego przez nią bólu
jak świadomość, że nie zostaje się samemu”.

Serdeczne podziękowania dla bukowskiego
Pogotowia Ratunkowego, które tak długo
walczyło o życie mojego męża

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

składa
żona

V Śp. Piotra Drozda

V Śp. Piotra Drozda
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali
wiele serca i życzliwości, za współczucie,
modlitewne wsparcie,
intencje mszalne, ofiarowane komunie
św., odprowadzenie na miejsce wiecznego
spoczynku, złożone wieńce i kwiaty
Serdeczne Bóg zapłać
składa
Żona z rodziną
26
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Chcesz zorganizować swoją uroczystość
w wyjątkowym miejscu? A może przygotować
profesjonalne spotkanie? Biblioteka i Kino w Buku
polecają salę kawiarni do wynajęcia.

Zadzwoń lub napisz:
61 814 07 61   kino@bibliotekabuk.pl

Mieszkanie
do wynajęcia
Wynajmę mieszkanie jednopokojowe
35 m2 w Buku (osiedle za stadionem).
Niezależne wejście, pełen komfort,
wszystkie media. Z możliwością
wynajęcia na czas nieokreślony.
Tylko poważne oferty przyjmujemy
pod telefonem: 517 879 918

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

Zatrudnię pracownika
na stanowisku blacharz,
mechanik samochodowy
Więcej informacji
pod numerem tel.
501 566 569

KOSYNIER BUKOWSKI l
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
28
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ENGLISH FOR EVERYONE
JĘZYK ANGIELSKI DLA KAŻDEGO

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia, dorośli

Promocja!
-25%
-30%

Oprawki dziecięce i młodzieżowe
Markowe okulary przeciwsłoneczne

ZAPRASZAMY:
PN. CZW. PT. 10.00-17.00 | WT. ŚR. 10.00-19.00
ul. Przykop 10, Buk (w poradni Vilax, I piętro)

Optyk: 730 707 880

KOSYNIER BUKOWSKI l
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Okulista: 665 177 179

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
ANGIELSKI SKUTECZNY
przełamanie barier w mówieniu, rozwijanie umiejętności komunikacji,
przygotowanie do egzaminów końcowych: ósmoklasisty i maturalnego

Wini
Katarzyna Winiarska
Buk, ul. F. Górczaka 1
tel: 501756548
email: k.wini@o2.pl

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019-2020 !!!
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PROMOCJE JESIENNE
PROMOCJE
JESIENNE
W BOSCH
SERVICE
W BOSCH SERVICE
Kontrola zbieżności - 29zł

Przegląd
Przegląd
jesienny
jesienny
Gdy nadchodzi jesień, musisz mieć pewność,
Gdy nadchodzi jesień, musisz mieć pewność,
że jesteście
bezpieczni
w waszym
samochodzie.
że jesteście
bezpieczni
w waszym
samochodzie.
Wykorzystując sprzęt diagnostyczny marki Bosch, nasi specjaliści
Wykorzystując sprzęt diagnostyczny marki Bosch, nasi specjaliści
sprawdzą i przetestują wszystkie systemy w Twoim samochodzie,
sprawdzą i przetestują wszystkie systemy w Twoim samochodzie,
które związane są z bezpieczeństwem jazdy. Bez względu na to, co
które związane są z bezpieczeństwem jazdy. Bez względu na to, co
przyniesie pogoda,
mieć pełną
ochronę
na drodze.
przyniesiebędziecie
pogoda, będziecie
mieć pełną
ochronę
na drodze.
ZapraszamyZapraszamy
do sieci autoryzowanych
serwisów
do sieci autoryzowanych
serwisów
samochodowych
Bosch Car
Service
na akcję
samochodowych
Bosch
Car Service
na akcję
#PrzeglądJesienny
#PrzeglądJesienny

www.bosch-service.pl
www.bosch-service.pl
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Kontrola zbieżności - 29zł
Kontrola zawieszenia - 20zł
Kontrola zawieszenia - 20zł
Kontrola i ustawienie świateł - 10zł
Kontrola i ustawienie świateł - 10zł
Test akumulatora - GRATIS
Test akumulatora - GRATIS
Test ładowania - GRATIS
Test ładowania - GRATIS

Czyszczenie klimatyzacji
Czyszczenie klimatyzacji
Ozonowanie
+ odświeżacz – 30zł
Ozonowanie + odświeżacz – 30zł
Wymiana filtra kabinowego – Gratis*
Wymiana filtra kabinowego – Gratis*
Diagnostyka komputerowa
Diagnostyka komputerowa
z wydrukiem
z wydrukiem
- 50zł - 50zł

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
LAKIERNICTWO
SAMOCHODOWE
LAKIERNICTWO
SAMOCHODOWE
(KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE)
(KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE)

* -zakupiony
w firmie
Wojtanowscy
* -zakupiony
w firmie
BoschBosch
ServiceService
Wojtanowscy
filtra
1987432397/Audi,Seat,Skoda,VW/
- 38zł; 1987432097/Audi,Seat,Skoda,VW/
- 27zł;
(nr(nr
filtra
1987432397/Audi,Seat,Skoda,VW/
- 38zł; 1987432097/Audi,Seat,Skoda,VW/
- 27zł;
filtra
1987432004/Opel/
NrNr
filtra
1987432004/Opel/
- 40zł) - 40zł)

Bosch
Service
Wojtanowscy
Bosch
Service
Wojtanowscy
ul.
67,67,
Wielka
WieśWieś
ul.Otuska
Otuska
Wielka
64-320
Buk,
tel.tel.
506506
58 99589999 99
64-320
Buk,
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Tylko we wrześniu
SZKŁA PROGRESYWNE
WSZYSTKIE

OPRAWKI

-50%

-20%

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

OKULARY

NA RATY

bez zaświadczenia z pracy

-50%

0%

3 października, godz. 18:00 – Kino Wielkopolanin,
pl. Reszki 30, Buk. Bilety do nabycia w kasie
kina, tel.: 61 814 03 70. Zamówienia grupowe –
tel.: 881 080 286 lub na www.kupbilecik.pl
KOSYNIER BUKOWSKI l
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