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Z początkiem września rozpoczął się pierwszy etap nieinwazyjnych georadarowych badań płyty
bukowskiego rynku. Jestem
przekonany, że obserwują
Państwo te działania z zaciekawieniem. Namalowane farbą cyfry wyznaczają
siatkę geodezyjną, niezbędną do przeprowadzenia badań. Jednak z pierwszych analiz wynika,
iż pod powierzchnią gruntu zarysowują się
struktury obiektów, w tym prawdopodobnie
pozostałość po spalonym w XIX w ratuszu. Mam
nadzieję, że te przypuszczenia się potwierdzą. Po
zakończeniu analiz zapadnie decyzja powiatowego konserwatora zabytków w sprawie zakresu
kolejnych prac. Ustalenia ekspertów przeprowadzających to badanie potwierdzają nasze
przypuszczenia dotyczące lokalizacji spalonego
ratusza. Dziś już mogę powiedzieć z dużym zadowoleniem, że spełniam swoje przedwyborcze
obietnice i zapewniam, że rewitalizacja rynku
jest możliwa tylko po wcześniejszych pracach
archeologicznych. Przy projektowaniu nowej
aranżacji rynku należy uwzględnić zabytki znajdujące się pod jego powierzchnią i zastanowić
się nad atrakcyjnymi formami ekspozycji. Kto

Z obrad sesji

W dniu 24 września br. w Sali Miejskiej w Buku
odbyła się XI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XI sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Regulamin przeprowadzenia głosowania
w celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2020-2023.
2/ Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie
przez Miasto i Gminę Buk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Dobieżynie.
3/ Ustalenie sieci prowadzonych przez Miasto
i Gminę Buk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4/ Zmiana uchwały nr VII/49/2019 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
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wie, być może staną się one kolejną atrakcją
turystyczną Buku.
W ostatnim czasie obchodziliśmy jubileusze Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Był to niezwykle mile spędzony czas, pełen
rozmów i pomysłów. Wiele rzeczy zostało
zrobionych, ale wiele jeszcze pozostaje do
zrobienia. Po rozmowach z mieszkańcami
podjąłem decyzje i stosowne kroki. Na ostatniej
sesji przedstawiłem projekt uchwały, który radni jednogłośnie zaakceptowali. Od 1 stycznia
2020 r. ROD będą mogły ubiegać się o środki
w wysokości do 8 tys. zł w skali roku na cele
remontowo-inwestycyjne.
Rozpoczęła się jesień, a co za tym idzie stan
dróg nieutwardzonych zaczyna doskwierać ich
użytkownikom. Mamy za sobą pierwsze prace
remontowe, w tym np. w Dobieżynie na ulicy
Wodnej. Po raz pierwszy pojawiły się na terenie naszej gminy płyty drogowe. Traktujemy
to jako odcinek testowy, do którego podchodzę
z dużym zaciekawieniem. Jak to przetrwa nasz
jesienno-zimowy okres? W jakim stanie droga
ta będzie na wiosnę? Jeśli płyty drogowe się
sprawdzą to jest duże prawdopodobieństwo, że
to rozwiązanie będziemy stosować na drogach
nieutwardzonych.

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
5/ Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu.
6/ Określenie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Buk
na zadania służące tworzeniu warunków dla
rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
7/ Zmiana Uchwały Nr III/26/2018 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na
2019 rok.
8/ Rozpatrzenie skargi na działanie organu
wykonawczego gminy.

IV. Wybory ławników z Miasta i Gminy Buk do Sądu
Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego
w Grodzisku Wielkopolskim na kadencję 2020-2023.
1/ Odczytanie stanowiska Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników.
2/ Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
3/ Przeprowadzenie tajnego głosowania do
wyboru ławników:
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
- do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
4/ Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej
o wynikach wyborów.
5/ Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
V. Interpelacje i zapytania .
VI. Oświadczenia radnych.
VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VIII. Komunikaty.
IX. Zakończenie.

Kolejna ważna inwestycja, która dobiegła już
końca to otwarty kilka dni temu Wiejski Dom Kultury w Kalwach. Niezwykle cieszy mnie fakt, że
mieszkańcy tak licznie przybyli na to wydarzenie.
Inwestycja z dofinansowania unijnego została
już oddana do użytku. Przed nami jednak kolejne spore inwestycje, w tym remont Wiejskiego
Domu Kultury w Dobieżynie. Plac budowy został
już oddany. Więcej informacji nt. tych inwestycji
znajdą Państwo w tym numerze.
Jeszcze w okresie wakacyjnym odbyłem
spotkanie z przedstawicielami Fundacji Akces
Edukacja i przychylnie odniosłem się do ich oferty. Stąd jeszcze w tym miesiącu odbędą się w Sali
Miejskiej warsztaty LEGO Education dla rodziców
z dziećmi, na które serdecznie zapraszam. Osobiście miałem okazję doznać tego, co czeka na
Państwa i gwarantuję, że będzie to wyjątkowo
kreatywne spotkanie.
Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. Zachęcam, aby w niedzielę 13 października wybrać się
do lokali wyborczych i oddać swój głos. Pamiętajmy, że każdy głos ma znaczenie, a wybory to nie
tylko nasz obowiązek, ale i przywilej, z którego
powinniśmy skorzystać.
Paweł Adam
Burmistrz MiG Buk

Sensacja całkiem
spodziewana

W

dniu 4 września br. do Buku zawitała ekipa warszawskich archeologów, która przeprowadziła kilkugodzinne badania georadarowe głównego
placu miasta. Nieinwazyjne działania naukowców polegały na zeskanowaniu gruntu
znajdującego się pod dzisiejszą nawierzchnią Placu Przemysława. Do tej czynności
wykorzystano specjalistyczny georadar, za
pomocą którego wykonano mapę zaburzeń
struktur geologicznych na tym obszarze.
Posłuży ona Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków do wydania kolejnej decyzji
dotyczącej określenia zakresu klasycznych,
odkrywkowych, sondażowych badań archeologicznych. Już dziś możemy powiedzieć,
że badania wykazały ponad wszelką wątpliwość istnienie prostokątnego obiektu
architektonicznego o wymiarach 8x10m.
Znajduje się on na głębokości około 2 metrów. Z niecierpliwością i nadzieją, czekamy
na dalszy rozwój wypadków…
H.W.
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Wady prawne

Burmistrz Paweł Adam w czasie zatwierdzania porządku obrad zwrócił uwagę na wady
prawne projektu uchwały klubu radnych „Dla dobra gminy” w sprawie zasad wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci -„Ambasador Miasta i Gminy
Buk”. Prosił o opinię radcy prawnego Bartosza
Przewoźnego. – Przedłożony projekt zawiera
szereg błędów. Część tych błędów jest natury
ogólnej niezgodności z zasadami prawidłowej
legislacji – mówił Bartosz Przewoźny. Zwrócił
uwagę, że wskazano nieprawidłowe dzienniki
ustaw podstaw prawnych oraz że załącznik do
uchwały zawiera nieprecyzyjne sprecyzowanie
kręgu beneficjentów. Ponadto projekt zawiera
nieprawidłową numerację artykułów. Uchwała
zawiera też poważniejsze błędy dyskwalifikujące ją pod względem prawnym. Łączy kwestię
gminnego programu z zasadami przyznawania
stypendiów. Te kwestie wymagają rozdzielnego
uregulowania w dwóch odrębnych uchwałach
– takie jest ugruntowane stanowisko sądów administracyjnych. Podobnie ocena z zachowania
nie może być brana pod uwagę przy udzielaniu
stypendiów. Ustawodawca w ramach wskazanej
przez wnioskodawców podstawy prawnej nie zezwala na dofinansowanie osób innych niż mieszkańcy gminy. Wnioskodawca radny Tomasz Giełda
stwierdził, że na tej samej podstawie wcześniejsza
uchwała dotycząca stypendium „Bukowskie Sokoły” powinna być nieważna, a jednak obowiązuje.
Radca prawny odpowiedział, że radny nie dysponuje ostatecznym tekstem uchwały w sprawie
stypendiów „Bukowskie Sokoły”, a w jej tekście
nadzór prawny wojewody dokonał zmian już
po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Radny
Tomasz Plewa zwrócił uwagę, że na skutek zmian
w prawie proponowana uchwała zostanie uchylona przez wojewodę. Zachęcił radę do szukania
innych rozwiązań. Przewodniczący Piotr Goroński
stwierdził, że radni powinni przygotować takie
podstawy prawne, które umożliwią rzetelne
przygotowanie uchwały. Burmistrz Paweł Adam
powiedział, że środki publiczne muszą być celowe
i wydawane na legalnej podstawie prawnej. Klub
radnych „Dla dobra gminy” (przyp.red.) zgłosił ten
projekt uchwały w dniu komisji bez wcześniejszego sprawdzenia przez służby prawne. Burmistrz
apelował, żeby takie projekty zgłaszać wcześniej
i dać czas na odpowiednie dopracowanie. Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski stwierdził,
że o wiele lepiej byłoby gdyby tą sprawą zając się
na roboczo na komisji. Przychylił się do zdania
burmistrza, żeby projekty uchwał przechodziły
przez komisję. Andrzej Jankowski zaproponował
wycofanie tego punktu z porządku obrad i powrót do tematu na komisjach. Ostatecznie radni
w głosowaniu zdecydowali o zdjęciu projektu
uchwały z porządku obrad.

Jest wykonawca na remont WDK
w Dobieżynie

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że
w drugim przetargu został wyłoniony wykonawca
modernizacji budynku pałacu WDK w Dobieżynie.
Firma UB Szałata ma wykonać pracę za 2.933,234
zł. Burmistrz prosił przy tym radę sołecka, żeby
na miejscu przypilnowała tej inwestycji. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku remontu
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w Kalwach. Podziękował sołtysowi i całej radzie
sołeckiej za pomoc w przygotowaniu obiektu
do remontu.

Wiata Biesiadna w Niepruszewie

Burmistrz informował o wyłonieniu wykonawcy na budowę wiaty biesiadnej w Niepruszewie. Zwycięzcą okazało się Przedsiębiorstwo
Techniczne inżynier Stanisław Stela, która przeprowadzi tę inwestycję za 270.600 zł. zgodnie
z umową wiata powinna być gotowa nie później
niż do połowy kwietnia 2020 r.

Dodatkowe środki na drogi dojazdowe
do gruntów rolnych

Po zabiegach radnego Tomasza Plewy marszałek województwa przyznał gminie więcej niż
zakładano, bo ponad 170 tys. zł na drogę w Niepruszewie. W budżecie na ten cel zabezpieczono
300 tys., ale wszystko wskazuje na to, że uda się
te prace wykonać taniej. Burmistrz Paweł Adam
powiedział, że cieszy go to, że w przetargu na tę
usługę wystartował bukowski ZGK Sp. z o.o., bo
chociaż nie wygrał, to jego oferta była bardzo
konkurencyjna. Samo przygotowanie kosztorysu i wystąpienie w przetargu przez komunalną
spółkę jest bardzo dobrą wiadomością – podsumował burmistrz.

Oświetlenie na ścieżce
pieszo-rowerowej do Szewc

Część robót budowlanych przy instalacji
oświetlenia wykona firma Tar Drog przy okazji
budowy samej ścieżki. Nastąpi to jeszcze w tym
roku. Na ten cel gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu. Na pozostałe
prace gmina zleci osobny przetarg. Przy tej okazji
burmistrz podziękował za jak zawsze fachowe
podejście do sprawy wicestaroście Tomaszowi
Łubińskiemu.

Medycyna Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku w partnerstwie ze stowarzyszeniem Medycyna Polska,
złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pod
nazwą „Usługi społeczne i opieka medyczna dla
mieszkańców gminy Buk”. Wniosek jest obecnie
na etapie rozpatrywania. Jeśli się powiedzie, to
zadanie będzie realizowane w terminie kwiecień – grudzień 2020. Dotyczy on teleopieki oraz
usług asystenckich. Każdy z uczestników otrzyma
opaskę z przyciskiem „SOS”, łączącym w razie
zagrożenia życia z punktem opieki. Burmistrz
Paweł Adam podziękował przy tej okazji kierownik OPS Agnieszce Słaby za pochylenie się
nad tym zagadnieniem.

Hetman

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 25.04.2019 r. – dostarczoną do Urzędu
Miasta i Gminy w Buku 13 września 2019 r. (!!!),
uchyliło decyzję burmistrza Buku odmawiającą
lokalizacji zakładu produkcji olejów z tworzyw
sztucznych. Sprawa Hetmana została skierowana
do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji – powiedział Paweł Adam dopowiadając, że będzie się starał, żeby ponownie była to
decyzja na „NIE”. Tym bardziej, że pojawiają się
sprzymierzeńcy w postaci inwestorów zamierzających realizować budownictwo mieszkaniowe
w tej okolicy.

Nowy Sekretarz Miasta i Gminy Buk

W wyniku ogłoszonego konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze, na funkcję sekretarza
Miasta i Gminy Buk została powołana dotychczasowa zastępczyni burmistrza – Aleksandra
Wawrzyniak.

8 tys. zł dla Rodzinnych Ogrodów
Działkowych

Burmistrz rekomendował radnym podjęcie
uchwały dotyczącej wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy. Ogrody będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości
do 8 tys. zł. Z tych środków będzie możliwe m.in.
poprawienie ciągów komunikacyjnych, ogrodzeń
i remonty świetlic. Uchwała została podjęta.

Tunel pod torami

Radny Michał Korbas zauważył, że w mediach społecznościowych pojawiła się informacja
o zainicjowaniu prac dotyczących budowy tunelu
pod linię kolejową na drodze w kierunku Szewc.
– Czy to jest prawda, czy to jest efekt wyborów
zbliżających się? – pytał radny. Burmistrz Paweł Adam potwierdził wizytę posła Bartłomieja
Wróblewskiego i wspólną wizytę w tym miejscu.
Burmistrz stwierdził, że się z tym nie identyfikuje
nie jest to jego obietnica i trudno żeby brał za
nią odpowiedzialność, ale jeśli decydenci chcą
coś zaoferować dla gminy, to jest otwarty na
współpracę.

Wycinka drzew

Radny Tomasz Plewa pytał, czy wycinki
drzew w Parku Harcerza i na budowie ścieżki
rowerowej do Szewc są przemyślane? Czy topole
będą usuwane, gdzie się da? Prosił o zabezpieczenie pozyskanego drewna dla podopiecznych OPS.
Burmistrz odpowiedział, że wycinka jest tematem
trudnym. Była planowana wcześniej, w to miejsce
będą nowe nasadzenia. Pracownicy merytoryczni
zwracają uwagę, że z uwagi na bezpieczeństwo
w tym temacie jest wiele do zrobienia. Temat
niezbędnych wycinek powinien być tematem
komisji – powiedział burmistrz. Wycinka około
20 drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej była
zasadna, a nasadzenia zastępcze oszacowano na
134 drzewa. Jakakolwiek wycinka musi być zrekompensowana poprzez nasadzenia zastępcze.

Dzierżawa parku

Burmistrz wrócił do tematu parku przy ul.
Dworcowej. Zaproponował, żeby ten teren wydzierżawić od parafii, a pieniądze które poprzednia rada planowała przeznaczyć na zakup parku,
wydać na jego zagospodarowanie.

Interpelacje i zapytania

Radny Tomasz Plewa pytał o pomysły na zagospodarowanie wieży wodociągowej. Radna
Marcelina Drzymała złożyła interpelację dotyczącą gruntownej modernizacji drogi na Hubach
Otuskich. Radny Dariusz Pańczak interesował
się odtwarzaniem nawierzchni chodników po
układaniu światłowodów. Radny Michał Korbas
podzielił się informacją o legendzie o stawie na
Sznyfiniu. Radny Tomasz Giełda pytał, czy coś
się dzieje w kierunku organizacji komunikacji
gminnej. Radna Anna Kowalska interesowała się
planami dotyczącymi budowy ulic Grobelnego
i Górczaka w Buku.
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Rozwijamy infrastrukturę i kapitał ludzki
Rozmowa z Wojciechem Jankowiakiem – wicemarszałkiem województwa
wielkopolskiego, kandydatem w wyborach do Sejmu RP.
– Panie Marszałku budowa sygnalizacji świetlnej w Niepruszewie na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr
307 z Parkiem Przemysłowym Buk oraz
długo oczekiwane rondo na bukowskiej
obwodnicy na skrzyżowaniu z drogą na
Szewce, a także modernizacja drogi wojewódzkiej nr 306 – były wiodącymi tematami Pańskiej lipcowej wizyty w Buku.
Niemniej transport to nie wszystkie sprawy, którymi się Pan zajmuje w samorządzie województwa.
– Faktycznie wraz z wicestarostą Tomaszem Łubińskim, na zaproszenie burmistrza Pawła Adama odwiedziliśmy Buk
w kontekście planowanych wspólnych
przedsięwzięć komunikacyjnych. W samorządzie wojewódzkim odpowiadam jednak
nie tylko za transport, ale i za planowanie
przestrzenne, rynek pracy i Europejski Fundusz Społeczny.
Transport musimy rozdzielić na dwa,
a w zasadzie na trzy elementy. Jeśli mówimy
o drogach wojewódzkich, to trzeba również
powiedzieć o transporcie kolejowym, ale
także o lotnisku. Jak mówimy o drogach
wojewódzkich, których mamy 2700 km
w naszym zarządzaniu, te ostatnie lata to
są nakłady inwestycyjne rzędu 350 nawet
400 mln zł rocznie, co jest ewidentnym
ewenementem, bo bezpośrednio z budżetu
województwa nie byłoby nas na to stać. To
są środki po połowie unijne i nasze wojewódzkie. To powoduje, że wiele tematów
udało się podjąć. Jeśli mówimy o sprawach
modernizacji czy budowy nowych obiektów,
to mówimy o obwodnicach np. o obwodnicy Czarnkowa, Gostynia, Wronek-w trakcie
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realizacji itd. To powoduje, że stan dróg wojewódzkich ewidentnie się poprawia. Ale
potrzeby nadal istnieją. Przykładem jest
droga Buk-Stęszew, gdzie brak wykonawcy
powoduje, że nie ma jeszcze szczęśliwego
finału. Niemniej w najbliższym czasie będzie
to zrealizowane. Na razie jest taka sytuacja,
że poprawiamy tę drogę z własnych pieniędzy. Natomiast jest przygotowywany gruntowny remont. Przetargi, które teraz otwieramy są poniżej spodziewanych kwot, więc
będą pieniądze na drogę nr 306. W związku
z sytuacją, która zaistniała z uwagi na zejście
wykonawcy z placu budowy, odcinki, które
aktualnie naprawiamy na tej drodze robimy
w oparciu o zgłoszenie bez pozwolenia na
budowę, które wymagałoby opracowania
dokumentacji. Na pozostałe odcinki musimy
jednak opracować taką dokumentację i starać się o stosowne pozwolenie na budowę,
ponieważ będzie to większa modernizacja
wykraczająca poza aktualny pas drogowy.
Sprawa jest w toku i mogę obiecać, że doczeka się oczekiwanego przez wszystkich
szczęśliwego zakończenia.
Natomiast jeśli mówimy o transporcie
kolejowym, to tutaj postęp jest najbardziej
widoczny. Sprowadza się do zakupu nowych pociągów. Odbieraliśmy ostatnio kolejną partię nowych składów, dłuższych niż
kupowaliśmy dotychczas – pięcioczłonowych, których będzie docelowo 10. To jest
zamówienie pod 300 mln zł. To olbrzymie
przedsięwzięcie, a pozyskaliśmy jeszcze
dodatkowe pieniądze z programu Infrastruktura i Środowisko i stąd pięć kolejnych
zamówionych pociągów na rok 2020. Na
trasie do Buku też to widać.

– Mieszkańcy Buku skarżyli się, że
pociągi Kolei Wielkopolskich są za krótkie. Czy któryś z tych nowych, dłuższych
pociągów pojedzie do Buku?
– Tak, pojedzie. Te pociągi dopiero do
nas zjechały i muszą przejść stosowne próby, a maszyniści odbyć cykl szkoleń. Nowy
tabor będzie stopniowo wprowadzany do
eksploatacji, nie będziemy z tym czekać do
nowego rozkładu. Składy, które zakupiliśmy
to zupełnie nowy produkt bydgoskiej PESY,
w związku z tym musiały przejść nowe homologacje i dopuszczania oraz przejść szereg
prób. Maszyniści, z którymi rozmawiałem,
są zadowoleni. Dobrze się je prowadzi, ta
wersja jest już lepsza, bo wiadomo, że poprzednie składy mają już 5-6 lat. Nowoczesność wkracza na tory. Natomiast oprócz
tego poprawiamy infrastrukturę torową na
trasach, które nie są objęte priorytetem krajowym. I w tym przypadku nasza największa
tocząca się inwestycja to linia do Piły za 600
mln zł. Wcześniej wyremontowana linia do
Wągrowca, wyremontowana linia do Wolsztyna. To są rzeczy, które powodują zmianę
wizerunku kolei. Umożliwiają podróżowanie
tymi nowoczesnymi pociągami ze znaczną
prędkością 100 a nawet 120 km na godzinę,
co powoduje skrócenie czasu przejazdu.
Ważnym elementem modernizacji transportu kolejowego jest budowa punktów
przesiadkowych. Takie punkty traktowane
są nie tylko jako parkingi, ale i infrastruktura
dojazdowa. Dzieje się to w ramach WRPO
i poznańskiego ZIT, na te działania przeznaczono 120 mln zł! Jeden z tych punktów powstanie przy dworcu kolejowym w Buku,
a elementem całego projektu jest ścieżka
rowerowa do Szewc budowana przez powiat
poznański.
Trzeci element transportu jest często
zapominany, ale jako samorząd województwa jesteśmy współwłaścicielem lotniska
l PAŹDZIERNIK 2019

Ławica w Poznaniu. Lotniska, do którego
współwłaściciele niestety muszą dokładać
z uwagi na konieczne nakłady inwestycyjne.
To powoduje, że mamy port lotniczy na europejskim poziomie. Oczywiście chciałoby
się, żeby połączeń było jeszcze więcej. To
zależy jednak od przewoźnika, któremu
trzeba dosypać do kieszeni. Jednak wizerunek samego lotniska jest ze wszech miar
pozytywny.
– Dotknijmy teraz tematu opracowywanej strategii województwa. Wiem, że
nasza gmina konsultowała ten dokument
i zgłosiła postulat budowy dwóch obwodnic w Niepruszewie oraz drugiej w samym
Buku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306.
Czy realizacja tych postulatów jest realna?
– W strategii województwa tego typu
zapisów nie będzie, bo formalnie ich być
nie może. Będą ogólne zapisy dotyczące
priorytetów w zakresie dalszej modernizacji i rozbudowy dróg wojewódzkich i obwodnic, ale bez szczegółów. To jest sprawa
planu transportowego i później WRPO na
lata 2020-2027. Natomiast strategia jako
dokument ogólny , średniookresowy z horyzontem czasowym na 10-15 lat nie może tego
zawierać. Tutaj ważna będzie współpraca
z burmistrzem, żeby ten postulat dopisać do
planu transportowego województwa, bo to
będzie warunek żeby bukowskie postulaty
znalazły się na szerokiej liście priorytetów.
Będzie ona potem dostosowywana do zasobów finansowych. Na dzisiejszym etapie najważniejsze jest to, żeby zachować korytarze
w zakresie planistycznym. To działo już się

Nowa nawierzchnia
ul. Wodnej
w Dobieżynie

w przypadku Niepruszewa, ale z tego co się
orientuję w kontekście Buku nic takiego nie
było zaznaczone. Oczekiwania samorządu
województwa są takie, że te sprawy ureguluje gmina. Województwo przygotuje plan
transportowy, dokumentację i zabezpieczy
ewentualną finansowanie.
– Jakie działania podejmuje dziś
samorząd województwa w kontekście
rynku pracy?
– Wielkopolska była zawsze liderem
najniższego poziomu bezrobocia, nawet
w czasach gdy było ono dotkliwe. Natomiast
teraz od szeregu miesięcy tego bezrobocia
praktycznie nie ma. Aktywizujemy tych bezrobotnych, którzy jeszcze tam gdzieś się błąkają, to jest jedno zadanie. Natomiast drugie
zadanie to próba przemodelowania służb
zatrudnienia, która idzie w kierunku przygotowania kadr obcokrajowców, po to żeby
mogli być pełnowartościowymi graczami na
rynku pracy. Tutaj próba uruchamiania środków z Funduszu Pracy oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Cały EFS to
kwota 700 mln euro, czyli 2,5 mld zł, które
w tej perspektywie finansowej przeznaczane
są na różnego rodzaju formy interwencji na
rynku pracy. Począwszy od tego, że mówimy
o szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji czy
ich zmiany osób zagrożonych utratą pracy,
a skończywszy na bardzo szerokich formach
wsparcia rynku pracy jak chociażby budowa
żłobków, przedszkoli, żeby umożliwić rodzicom powrót na rynek pracy. To dotyczy
także zajęć pozalekcyjnych w szkołach i na
uczelniach. To obejmuje cały konglomerat

spraw, łącznie z tym, że z tych funduszy
realizowane są różne programy profilaktyczne i pro-zdrowotne oraz dla dzieci. Są
one finansowane z EFS, bo to jest rozumiane szeroko jako interwencja, działalność na
rzecz rynku pracy. Zdrowe społeczeństwo,
które ma możliwość zabezpieczyć sobie
opiekę nad dziećmi, nad młodym pokoleniem, może być aktywniejsze na rynku pracy.
Temu przyświeca ta ideologia, w praktyce
jest to działanie na rzecz rozwoju naszego
społeczeństwa, kapitału ludzkiego, po to
żebyśmy mogli żyć w lepszym standardzie
żyć. Te punkty ciężkości się przesuwa. Kiedyś
90% środków było kierowanych na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych,
a dziś większość środków przesuwa się na
bardziej wysublimowane działy interwencji
po to, żeby wesprzeć nas jako społeczeństwo
i podnosić standard życia.
– Ma pan już wcześniejsze doświadczenie rządowe. Teraz startuje pan do
Sejmu. Dlaczego?
Praca w samorządzie wojewódzkim wyczerpuje moje aspiracje zarówno zawodowe
jak i polityczne, tym nie mniej uważam że
mogę moje doświadczenie na poziomie regionalnym wykorzystywać w działalności
parlamentarnej. Przenosząc te doświadczenia, znając mankamenty w naszym prawodawstwie, czy potrzeby w tym zakresie
mogę być pomocny. Jeżeli taka byłaby wola
wyborców, to podejmę to wyzwanie.
Z wicemarszałkiem
Wojciechem Jankowiakiem
rozmawiał Hubert Wejmann

tażu (płyty skonstruowane są w sposób
zapobiegający zjawisku tzw. „klawiszowania”).

Wykonawcą tego odcinka drogi był
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Buku.
Ilona Dębska

N

a ulicy Wodnej w miejscowości Dobieżyn zakończyły się roboty przy
budowie drogi z płyt betonowych
w układzie dwurzędowym. Długość odcinka to 0,150 km. Odcinek ten jest odcinkiem
testowym. W przyszłym roku Gmina Buk
planuje wykonać kolejne inwestycje tego
typu, jeżeli wybudowana droga pomyśle
przejdzie testy.
Rozwiązanie takie w znaczący sposób
eliminuje dotychczasowe problemy z komunikacją do zabudowań, do których dojazd odbywa się drogami polnymi, nieprzejezdnymi w okresach deszczowych,
gdy koszt wykonania drogi asfaltowej lub
z kostki brukowej przekracza możliwości
finansowe gminy. Zaletą dróg z płyt betonowych typu „PDTP” jest niski koszt ich
wykonania oraz łatwość i szybkość monKOSYNIER BUKOWSKI l
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Poseł Bartłomiej Wróblewski
o wsparciu dla gminy
– Panie Pośle na sierpniowej sesji
Rady Miasta i Gminy Buk pan burmistrz
Paweł Adam poinformował, że zwrócił
się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kilku kwestii dotyczących naszej
gminy. Pierwsza sprawa to plany budowy
linii 400kV wzdłuż autostrady A2 oraz
ewentualnych rekompensat dla lokalnej
społeczności z tego tytułu. Padł wprost
postulat o uzyskanie z PSEE pomocy
finansowej na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Niepruszewie.
– Zadeklarowałem wsparcie w rozmowach z PSEE. Mogę powiedzieć, że mam
pewne doświadczenie, dlatego że w 2016
roku uczestniczyłem na prośbę władz gminy Kórnik z kolei w mediacji między PSEE,
a gminą Kórnik. Tam powstał spór związany z budową innego fragmentu tej trakcji i w pewnym momencie nawet wartość
sporu wynosiła 65 mln zł. Spór toczył się
w sądzie przez niemal dekadę. Udało się
tutaj doprowadzić do ugody i rozwiązania
możliwego do przyjęcia przez obie strony.
Później uczestniczyłem także w dyskusjach
dotyczących przebiegu linii 400kV Plewiska-Piła. Wszystkie te dyskusje oczywiście nie
są proste. Z jednej strony mamy konieczność
rozbudowy sieci energetycznej w Polsce,
a z drugiej strony zrozumiała niechęć osób
mieszkających w pobliżu trakcji. Wiem, że
w wielu sprawach można zawsze znaleźć
jakieś rozwiązanie kompromisowe tzn. dotyczące pewnych korekt przebiegu linii czy
wysokości słupów. Albo też jak mówił pan
burmistrz przekonywać do tego, że PSEE
powinno włożyć jakiś wkład w rozwój gminy w związku z uciążliwościami, które są
związane z inwestycją.
– Budowę linii zaplanowano na nielicznych terenach zielonych w naszej
gminie, będzie się to wiązało z konieczną
wycinką drzew, których w Buku brakuje.
- Jestem aktywny w sferze ochrony środowiska. Na prośbę mieszkańców Niepruszewa interpelowałem w sprawie strefy ciszy
i uprawiania sportów wodnych na Jeziorze
Niepruszewskim. Od 2018 r. intensywnie
uczestniczyłem w dyskusjach i promocji
rządowego programu „Czyste powietrze”,
w czasach kiedy program był konstruowany
przez pana ministra Piotra Woźnego. Teraz
Piotr Woźny został prezesem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i mam nadzieję na dobrą współpracę, m.in. w zakresie budowy oczyszczalni
i gospodarki ściekowej. Kilka miesięcy temu
wraz z prof. Zdzisławem Krasnodębskim
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uzyskaliśmy zgodę
i dofinansowanie
w zakresie budowy
zbiornika retencyjnego w Tulcach. Innymi
słowy sprawy ekologii
uważam za
bardo ważne.
Będę starał
się wesprzeć
tu gminę. Musimy iść w tym kierunku większej ochrony
środowiska, ale i związanego z tym większego komfortu mieszkańców.
– Kolejna sprawa, o której mówiono
na sesji to negatywne stanowisko Polskich Linii Kolejowych dotyczące budowy usprawnień dla niepełnosprawnych,
umożliwiających im dotarcie na perony
w Buku. Gmina zadeklarowała uczestniczenie w 50% kosztów montażu specjalnej platformy. Tymczasem odpowiedz
PLK jest głęboko niesatysfakcjonująca.
W kontekście planów budowy punktu
przesiadkowego sprawa wymaga pilnego rozwiązania. W mediach społecznościowych pojawiła się także informacja
o tunelu pod linią kolejową w kierunku
Szewc…
– Jeśli chodzi o usprawnienia dla niepełnosprawnych na dworcu w Buku jest to
temat dla mnie nowy, choć zajmowałem się
podobnym w Swarzędzu. Tam chodziło o budowę pochylni i Polskie Linie Kolejowe były
życzliwe. Obecnie jest przygotowywany projekt budowy pochylni. Także u nas w Buku
będę się starał pomóc w rozwiązaniu tego
problemu. Z kolei temat tunelu wydaje mi się
ważny, bo zwiększy i bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Wraz z radnym Pawłem
Ratajczakiem rozmawialiśmy o tym z burmistrzem Pawłem Adamem. Wydaje mi się, że
są dobre racje, żeby taki tunel powstał. PLK
chętnie dokładają się do takich inwestycji,
czego doświadczyłem przekonując do budowy tuneli w Pobiedziskach i Kostrzynie,
a ostatnio w Kobylnicy. We wszystkich trzech
przypadkach PLK albo dofinansowało albo
sfinansowało te inwestycje.
– Następna sprawa to prośba o pomoc
w pozyskaniu ciężkiego samochodu dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niepruszewie.
– Temat znam i zadeklarowałem druhom
z Niepruszewa pomoc. Nie jest to pierwsza
taka prośba. Skutecznie wsparłem pozyska-

nie używanych samochodów strażackich
wycofywanych z Państwowej Straży
Pożarnej dla jednostek OSP z terenu
powiatu poznańskiego w: Plewiskach,
Rakowni i Promnicach. I to jest jedna
możliwość otrzymania samochodu strażackiego. Można też, jeśli gmina miałaby
środki, ubiegać się o dofinansowanie na
zakupu nowego wozu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz
Komendy Głównej Straży Pożarnej. Ostatnio w ten sposób
nowe samochody otrzymały
m.in. OSP Rokietnica i OSP
Komorniki. Obie ścieżki są już utarte, wiemy
co robić. Nie jest to jedyna sprawa, w której
staram się wspierać ochotnicze straże pożarne. Byłem mocno zaangażowany w tworzenie programu wsparcia OSP z środków
Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2018r. też
wszystkie jednostki bukowskie otrzymały
po ponad 10 tyś. zł na sprzęt ratowniczy
i medyczny. A z kolei w tym roku mamy
też program bezpośredniego wsparcia OSP
kwotą 5 tyś. zł., z tym że tym razem przede
wszystkim na działania prewencyjne, szkoleniowe dla mieszkańców i strażaków. Chętnie
angażuję się w sprawy ochotniczych straży
pożarnych, bo wiem że odgrywają kluczową
rolę jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa,
ale ponadto są instytucjami, wokół których
koncentruje się życie terenów wiejskich.
– Na konwencji wyborczej Prawa
i Sprawiedliwości pojawiło się hasło „stu
obwodnic”. Co w tym kontekście z potrzebami naszej gminy? Przypomnę, że
od dawna mówi się o obwodnicy Niepruszewa oraz północno-zachodnim obejściu
Buku.
– Obie obwodnice są rzeczywiście ważne.
W sprawie obwodnicy Niepruszewa interweniowałem już zresztą w 2015r. kiedy byłem
radnym sejmiku województwa wielkopolskiego, by przekonać władze województwa
do budowy tej obwodnicy. Będę starał się
zbadać możliwości istniejące obecnie w tej
sprawie. Nie mogę wprawdzie zagwarantować, że Buk znajdzie się wśród miejscowości,
które znajdą się w rządowym programie.
Nawet jeśli jednak nie będzie możliwości
z tego programu, istnieje możliwość uzyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnę, że we wrześniowym
ogłoszeniu naboru do Funduszu rekordowe
ponad 40 mln zł trafiło na drogi gminne i powiatowe na terenie powiatu poznańskiego.
Będę wspierał gminę w tej sprawie.
Z posłem Bartłomiejem Wróblewskim
rozmawiał Hubert Wejmann
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W dniu 13 października 2019 roku w niedzielę odbędą się wybory do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk będą mogli oddać głosy w następujących lokalach wyborczych:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Akacjowa, Bohaterów Bukowskich, Browarna, Bukowa, Garncarska, Grodziska, Kazimierza Zenktelera, Kosynierów Bukowskich, Kościelna, Kpt. Witolda Wegnera, Lipowa, Łąkowa,
Mury, Andrzeja i Władysława Niegolewskich, Niepodległości,
Ojca Rafała Chylińskiego, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława
Reszki, Poprzeczna, Poznańska, Przykop, Ratuszowa, Rzeźnicka, Słoneczna, Smugi, Strumykowa, Strzelecka, Szewska, Topolowa, Tylna, Wąska, Wielkowiejska, Zakładowa, Zdrojowa

2

Adama Mickiewicza, Azaliowa, Basztowa, Brzozowa, bp. Jana
Lubrańskiego, Dobieżyńska, Dr. Kazimierza Wróblewskiego,
Dworcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Osiedle Przyjaźni, Orzechowa, Otuska, Powstańców Wlkp., Przemysłowa,
Rzemieślnicza, Sokoła, Sportowa, Stefana Czarnieckiego, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Rocha, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Wojtczaka

3

Miasto Buk ulice: Franciszka Górczaka, Józefa Grobelnego,
Kolejowa, Osiedle 700 - lecia Miasta, sołectwa: Otusz, Pawłówko-Wiktorowo, w tym wsie Pawłówko, Wiktorowo, sołectwo
Wielka Wieś, sołectwo Wysoczka-Żegowo, w tym wsie Wygoda, Wysoczka, Żegowo

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Kino „Wielkopolanin”,
Pl. Stanisława Reszki 29,
64-320 Buk
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Hala Sportowa,
ul. Szarych Szeregów 10,
64-320 Buk
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bukowskich,
ul. Szkolna 12, 64-320 Buk
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej, Niepruszewo
ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk

4

sołectwa: Cieśle, Kalwy, Niepruszewo

5

sołectwa: Dakowy Suche, Dobra-Sznyfin (w tym wsie Dobra,
Sznyfin), Szewce (w tym wsie Szewce, Szewce-Zgoda)

Strażnica OSP, Szewce
ul. Bukowska 143, 64-320 Buk

sołectwo Dobieżyn

Szkoła Podstawowa
im. o. Ignacego Cieślaka,
Dobieżyn ul. Powstańców
Wielkopolskich 3, 64-320 Buk

6

Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Do udziału w wyborach serdecznie zachęcamy.

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE w POZNANIU

OBWIESZCZENIE

S

amorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu — na podstawie przepisu 38w zw.
z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
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czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018
r, poz. 2081 ze zm.) - zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO.OŚ.405.102.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku uchylającej decyzję Burmistrza
Miasta i Gminy Buk z dnia 8 marcu 2019 roku
(IP.6220.20.2018) odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych
wraz z niezbędną infrastrukturą na nierucho-

mościach położonych w obrębie miasta Buk,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr 1041/8 i 1041/11 ark. 6, gmina Buk i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ I instancji.
Decyzję oraz dokumentację sprawy pozostawia się do wglądu dla stron postępowania
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, przez okres 14
dni od dnia podania do publicznej wiadomości,
pokój 21 w godzinach pracy Urzędu.
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Dzieje się, czyli kilka słów o inwestycjach
Otwarcie Wiejskiego Domu
Kultury w Kalwach
W dniu 27 września 2019 r. o godzinie
17.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach w obecności
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama,
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Buk Piotra Gorońskiego, Sołtysa Wsi Kalwy Damiana Boińskiego oraz wykonawcy
robót budowlano-remontowych Zakładu
Ogólnobudowlanego Władysław Hoffman.
Nie zabrakło również mieszkańców sołectwa, którzy tłumnie przybyli na otwarcie
„starej sali” w zupełnie nowej odsłonie.
Warto zaznaczyć, że Wiejski Dom Kultury
zyskał także nową zmywarkę, którą na ręce
sołtysa przekazał burmistrz.
W 2018 r. Miasto i Gmina Buk otrzymała
dofinansowanie unijne w wysokości 201 857
zł na realizację operacji pt. „Rozbudowa
Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz
z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem
wyposażenia” w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Po
przeprowadzeniu procedury przetargowej
i realizacji inwestycji okazało się, że jej całkowity koszt wyniósł 597.153,87 zł.
Projekt, jak sama nazwa mówi, przewidywał przebudowę świetlicy wiejskiej
w Kalwach, jej gruntowny remont, zarówno
wewnątrz obiektu - nowy wygląd otrzymała
sala, sanitariaty, zaplecze kuchenne, jak i rozbudowę poprzez dodanie wiaty, pomiesz-

czenia gospodarczego. Ponadto na obiekcie
zamontowano panele fotowoltaiczne, które
przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji WDK Kalwy jak i wpłyną na ochronę
środowiska.
Po realizacji operacji Miasto i Gmina Buk
we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem wsi
Kalwy zadba o pełne wykorzystanie obiektu
na cele społeczne i kulturalne.

Przebudowa budynku
Wiejskiego Domu Kultury
w Dobieżynie

Podkreślić należy, że operacja pt. „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach
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wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia” nie jest jedyną, którą
Miasto i Gmina Buk zrealizuje w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020. Kolejną dużą inwestycją
realizowaną w ramach tego programu jest
„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Dobieżynie”.
Na wykonanie tej inwestycji otrzymano
w ramach PROW kwotę 500.000,00 zł. Po
przeprowadzeniu procedury przetargowej
okazało się, że całkowity koszt inwestycji
wyniesie 2.933.234,94 zł.
W dniu 10 września 2019 r. podpisano
umowę z wykonawcą, a 23 września 2019 r.
przekazany został plac budowy – prace budowlano-remontowe już trwają.

Kolejne inwestycje przed nami
Po uroczystości nowego otwarcia WDK
Kalwy o godzinie 17.45 w Sali Miejskiej
w Buku podpisano dwie kolejne umowy
z unijnym dofinansowaniem w ramach
PROW na lata 2014-2020 na:
1. „Budowę ścieżki edukacyjnej Miasta
i Gminy Buk w Parku Harcerza przy ul.
Dobieżyńskiej w Buku” – dofinansowanie
w wysokości 38.114,00 zł oraz
2. „Rewitalizację boiska sportowego w Niepruszewie poprzez budowę Zestawu
sprawnościowego – Street Workout” – dofinansowanie w wysokości 36.846,00 zł.
Warto wspomnieć również o innym dofinansowaniu z budżetu Samorządu Wo-

Droga Szewce-Dobieżyn – umowa podpisana

jewództwa. W ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na inwestycje dotyczące
dróg dojazdowych do pól otrzymano niebagatelną kwotę dofinansowania w wysokości
176.350,00 zł.
Pamiętać również należy o wsparciu
udzielonym przez Marszałka na nasadzenia
drzew i krzewów miododajnych na działce
nr 146/4 we wsi Wysoczka oraz programie
„Szatnia na medal”, z którego otrzymano
wsparcie na remont szatni przy budynku
Hali Sportowej OSiR w Buku.
Burmistrz Paweł Adam podziękował Wicemarszałkowi Województwa za wsparcie
w realizacji inwestycji na terenie naszej
gminy.

Aktywizacji Gospodarczej i ułatwień dla
przedsiębiorców.
Ilona Dębska

Pani Minister dziś umowa na budowę
509 metrów drogi, kiedy reszta?

W

dniu 13 września 2019 r. w Sali
Miejskiej – dawnej synagodze
w Buku, Burmistrz Miasta i Gminy Buk - Paweł Adam wraz ze Skarbnikiem
Gminy – Aleksandrą Szajek w obecności
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
– Jadwigi Emilewicz podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce –
Dobieżyn Etap I. Kwota dofinansowania
wynosi 808 231 zł.
Koszt realizacji I etapu inwestycji zna-

ny będzie po rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego. Termin składania ofert mija
8 października br.
W ramach tego zadania planujemy przebudować 509 m drogi. Wykonana zostanie
nowa nakładka mineralno-asfaltowa na całej
szerokości i długości drogi poddanej przebudowie. Wykonane zostaną także zjazdy
do posesji oraz odtworzony zostanie rów
usytuowany wzdłuż drogi.
Po podpisaniu umowy burmistrz wraz
z minister Emilewicz omówili plany inwestycyjne na terenie gminy oraz rozwoju

– Fundusz Dróg Samorządowych jest
po to żeby takie luki komunikacyjne uzupełniać. Zaczynamy od projektu, który
jak słyszymy ma swoją już długą historię.
Zbudowanie tego montażu finansowego,
zwłaszcza w ostatnich latach było bardzo trudne. Trzy, czterokrotny wzrost cen
w sektorze budowlanym to jest poważna
uciążliwość dla tych, którzy planują takie
inwestycje z wieloletnim wyprzedzeniem.
Fundusz ma dzisiaj 6 mld zł, nie zamierzamy go obniżać, nie zamierzamy go skracać,
więc mam nadzieję, że kiedy gmina przygotuje kolejny wniosek, to będzie on również
pozytywnie rozpatrzony.

Jaka pula środków z Funduszu trafi do
gmin powiatu poznańskiego w 2019 r.?

– Już dzisiaj mamy kilkanaście projektów na łączną wartość drogi gminne, drogi
powiatowe 34 mln zł z całego powiatu poznańskiego. Nie zdążyłam policzyć i zobaczyć wszystkich potrzeb drogowych, jakie
czekają w kolejce do realizacji, ale z całą
pewnością równowartość tej kwoty w kolejnych latach jest możliwa żeby znalazła
się w powiecie.
Rozmawiał: H.W.
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Będą połączenia
PKS – porozumienie
podpisane

W

dniu 26 września 2019 r. Powiat
Poznański przejął rolę organizatora lokalnego transportu autobusowego. Starosta Jan Grabkowski podpisał
porozumienia z podpoznańskimi gminami,
powiatami i Poznaniem oraz spółką PKS na
utrzymanie linii autobusowych.

Przypomnijmy, że z początkiem tego roku
los połączeń PKS stanął pod dużym znakiem
zapytania. Jak wiemy, w naszej gminie jest
wiele miejscowości, które zostałyby kompletnie odcięte komunikacyjnie. Wystarczy
spojrzeć na wsie Niepruszewo czy Wygoda,
w których nie ma połączeń kolejowych, a od
najbliższego dworca PKP dzieli je znacząca
odległość. W marcu br. prezydent Poznania,
jako właściciel spółki PKS, poinformował
o zamiarze jej rozwiązania ze względu na
stałe ponoszenie strat. Od 1 lipca PKS miał
zlikwidować wszystkie połączenia.
Starosta poznański nie pozostał jednak
obojętny i wyszedł z inicjatywą ratowania

Środki na przedsiębiorczość rozdane

W

czerwcu 2019 roku odbył się nabór
wniosków na operacje w zakresie
poddziałania 19.2: Podejmowania
działalności gospodarczej oraz Rozwijania
działalności gospodarczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Wszyscy potencjalni wnioskodawcy
mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń
zorganizowanych przez pracowników biura
Stowarzyszenia, na których zostały omówione wymogi jakie muszą oni spełniać oraz
kryteria wyboru operacji. Spotkania odbyły
się kolejno w Strażnicy OSP w Buku, Urzędzie
Miejskim Gminy Stęszew oraz w Urzędzie
Gminy Dopiewo. Bardzo dziękujemy włoda-

rzom gmin oraz bukowskiej Straży Pożarnej
za nieodpłatne udostępnienie sal i możliwość
przeprowadzenia szkoleń.
Wnioski złożone podczas naboru zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia.
Wszystkim beneficjentom udało się zdobyć choć minimalną liczbę punktów, a ich
wnioski zmieściły się w limicie dostępnych
środków dla danych konkursów i zostały
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
gdzie dalej będą oceniane pod względem
formalnym i merytorycznym.
Tym razem szansę na dofinansowanie w ramach podejmowania działalności
gospodarczej wykorzystało dwóch be-

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Z

dniem 1 października 2019 r. weszły
w życie zapisy w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin
wielodzietnych.
Każda z rodzin będzie płacić tylko za
5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca
członkiem rodziny wielodzietnej, będzie
zwolniona z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zwolnienie w części z opłaty za gospo10

darowanie odpadami komunalnymi dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa
w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w przypadku, jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób
selektywny. Zwolnieniem w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
objęte są rodziny wielodzietne ponad kwotę
przekraczającą:
»» w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się

linii autobusowych, w efekcie czego zaczęto
mówić o powołaniu związku powiatowo-gminnego, który byłby odpowiedzialny za
przewozy PKS. Podpisanie porozumienia jest
poważnym krokiem w tym kierunku. Będzie
ono funkcjonować do końca 2020 roku i do
tego czasu ma powstać spółka powiatowo-gminna, która przejmie 100 procent udziałów PKS Poznań. W ramach zawartej umowy
Powiat Poznański przeznaczy na realizację
zadania 1,7 mln zł, samorządy – 4,5 mln zł,
co daje łącznie 6,2 mln zł na utrzymanie
linii autobusowych.
Monika Błaszczak-Mańkowska
Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
neficjentów z gmin Buk i Stęszew, natomiast w przypadku naboru na rozwijanie
działalności gospodarczej taką możliwość otrzymało trzech przedsiębiorców
z gminy Dopiewo.
Szczegółowe listy wszystkich wybranych
wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.lgdzrodlo.pl.
Kolejne nabory wniosków dla przedsiębiorców przewidziane są na rok 2020. Wnioskodawcami mogą być osoby prowadzące
działalność gospodarczą na obszarze gminy Buk, Dopiewo lub Stęszew. Działalność
gospodarcza musi być prowadzona przez
365 dni oraz mieć status mikro lub małego
przedsiębiorstwa.
Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania dofinansowania udziela
Biuro LGD „Źródło”. Zapraszamy do kontaktu.
Zuzanna Gorońska
Biuro LGD Źródło
więcej niż 4 lokale mieszkalne – 70,00 zł;
»» w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują
się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne
– 80,00 zł.
Do potwierdzenia zwolnienia potrzebne
będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po
złożeniu deklaracji.
W związku z powyższym od dnia 1
października 2019 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który jest dostępny na stronie
internetowej www.goap.org.pl.
l PAŹDZIERNIK 2019

Jubileuszowe
XX Literackie
Spotkanie
Odpustowe
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września w bukowskiej Sali Miejskiej
odbyło się jubileuszowe XX Literackie Spotkanie Odpustowe. Inicjatorem i pomysłodawcą tej ciekawej imprezy
był ponad 20 lat temu kustosz bukowskiego
Sanktuarium ks. prałat Andrzej Szczepaniak,
którego marzeniem było zorganizowanie
spotkania dla wielbicieli literatury pięknej,
ku chwale Matki Bożej Literackiej. 16 września 1999 r. w bukowskiej czytelni odbyło się
pierwsze Literackie Spotkanie Odpustowe,
gościem specjalnym był poeta Lech Konopiński. Przez lata tematyka spotkań była

różnorodna ale zawsze starała się dotykać
sfery duchowej człowieka i bolączek ludzkiego losu. Zapraszano wielu znanych poetów
ale również artystów, którzy wzbogacali spotkania zarówno pod względem wizualnym
jak i muzycznym. Tegoroczne XX Literackie
Spotkanie Odpustowe stało się doskonałą
okazją by wspomnieć miniony czas, twórców, którzy przez te lata prezentowali swoje
wiersze oraz wszystkich współorganizatorów w szczególności tych, których nie ma
już z nami – Joannę Szwarc i Janinę Teska.
Uczestników spotkania powitał p.o. dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk
Hubert Wejmann, nawiązał on do wcześniejszych spotkań oraz powitał zaproszonych
gości burmistrza MiG Buk Pawła Adama, ks.
prałata Andrzeja Szczepaniaka, przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego,
emerytowaną dyrektor Biblioteki i Kina MiG
Buk Lidię Targosz oraz wyjątkowego gościa,
główną bohaterkę spotkania poetkę, siostrę
Annę Mika, która zaprezentowała poezję z tomiku „Cztery pory życia”. Wiersze pełne przemyśleń, ale również niebywałego dowcipu
zachwyciły wszystkich obecnych i skłoniły
do dalszych rozważań oraz szeregu pytań
dotyczących początków twórczości oraz
„warsztatu tworzenia”. Siostra Anna Mika
zdobyła serca widzów swoim pogodnym
usposobieniem, poczuciem humoru i wyjąt-

kową wrażliwością na piękno otaczającego
ją świata. Czwartkowe popołudnie minęło
w szczególnej atmosferze, na zakończenie
każdy mógł spróbować wyśmienitego sernika i „placka na młodziach”, rozdano również
upominki – owoce z polskich sadów.
Katarzyna Duda
s. Anna Mika

BUKOWSKA
PANI LITERACKA
Ciszę przerwały
zwycięskie fanfary.
Zastyga czas…
Jawisz się oczom
Literacka Pani
jako wdzięku pełna
lilia śnieżnobiała
nieba błękitem otulona cała.
Piękna…
W królewskiej szacie i koronie,
patrząc uważnie,
słodko, tajemniczo,
alabastrową obejmujesz dłonią
Tego,
przed Którym
„prochem jest i niczem”
człowiek.
Drugą dłoń unosisz
na wysokość serca
i – wskazując Dziecię –
pytasz mnie
oczyma:
- Czy wierzysz głęboko,
gorąco i szczerze,
że ten mały Chłopiec,
mój Syn,
tak pokorny,
Królem jest wszechświata
i prawdziwym Bogiem?
Odpowiedz mi i…
sobie.
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Festiwal kultury
żydowskiej
zawitał do Buku

7

września 2019 r. w Sali Miejskiej w Buku
odbyło się wyjątkowe wydarzenie, nawiązujące do historii tego miejsca, którego organizatorem było Stowarzyszenie
Krotochwile, a współorganizatorem lokalnym Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk.
Simchat Chajim Festival to festiwal kultury
żydowskiej, który przyciągnął do bukowskiej
synagogi tłum uczestników.
Była to ósma edycja tego wydarzenia,
która odbyła się w trzech miastach, w tym
po raz pierwszy w naszej miejscowości. Festiwal trwał 7 dni, zaplanowano przeszło
20 wydarzeń, które odbyły się również
w Poznaniu i Koźminie Wielkopolskim. Nie
zabrakło koncertów, spektakli teatralnych,
warsztatów czy atrakcji dla dzieci.

Narodowe Czytanie

Ta ogólnopolska akcja po raz kolejny
zawitała również do Buku, jednak tym razem postanowiliśmy ją połączyć z festiwalem. Nie bez powodu Narodowe Czytanie
rozpoczęto od tekstu „Mój ojciec wstępuje
do strażaków” Brunona Schulza, gdyż jego
autor był żydowskiego pochodzenia. Tekst
ten wspólnie przeczytali p.o. dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk Hubert
Wejmann, Agnieszka Michalak-Hille oraz
Anna Maciejewska.
Drugi na scenie, w autorskiej interpretacji utworu „Sawa” Henryka Rzewuskiego,
pojawił się Michał Grudziński - aktor, który
w tym roku obchodzi 50-lecie swojej pracy
artystycznej. Nasz gość specjalny popisał się
doskonałym kunsztem i w mistrzowski sposób przedstawił tę zapomnianą i niezwykle
trudną nowele.
Kolejna lektura „Orka” Władysława Stanisława Reymonta została zaprezentowana
przez Pawła Adama – Burmistrza Miasta
i Gminy Buk oraz Lidię Targosz - emerytowaną dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku.
Ostatnią, wszystkim znaną nowelę „Katarynka” Bolesława Prusa, przeczytali Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr
Goroński oraz bibliotekarki z gminy Buk
– Irena Trzybińska, Krystyna Dziurzyńska,
Justyna Cicha oraz Anna Bogacz.

Warsztaty pisania po hebrajsku

Alfabet hebrajski – tak obcy i dla nas
niezrozumiały. Festiwal był idealną okazją do tego, aby poznać litery i sposób ich
zapisu. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w tej wcale nie łatwej sztuce
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i wiemy, że niektórym uczestnikom tak się to
spodobało, że deklarowali chęć powtórzenia
tego w domu! Warsztaty poprowadziło Koło
Naukowe Sznirere Perele z Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Budujemy dawny Buk

energia, która była obiecana w zapowiedzi
wydarzenia okazała się przepisem nie tylko
na sukces, ale również na niezapomniane
zakończenie Simchat Chajim Festival.
Monika Błaszczak-Mańkowska
Fot. Sławomir Obst / Hubert Wejmann

Dzisiaj dawny Buk możemy oglądać na
starych zdjęciach i pocztówkach. Warto zaznaczyć, że te są również dostępne na wystawie stałej, która znajduje się na babińcu
synagogi. Pocztówki z zeszłego stulecia już
podczas tegorocznej Nocy Muzeów cieszyły
się niesłabnącym powodzeniem. Jakie było
zdziwienie młodszego pokolenia, gdy na
Placu Reszki, w miejscu w którym dzisiaj
znajduje się Kino Wielkopolanin, zobaczyli
kościół ewangelicki? Tego nie da się opisać,
to trzeba sprawdzić samemu! I taką okazją do
odbudowania dawnego Buku były właśnie
warsztaty, podczas których dzieci stworzyły
przestrzenną makietę dawnego Buku.

Wykład o kulturze żydowskiej

Niezwykle ciekawe informacje dotyczące
kultury żydowskiej przybliżyła zebranym
Aleksandra Wilczura – historyczka i kulturoznawczyni. Była to fascynująca podróż,
podczas której poznaliśmy historię oraz
zwyczaje społeczności żydowskich.

Koncert Neoklez

Przyciemniona sala, wypełniona po brzegi, klimatyczne oświetlenie i oczekiwanie
na grupę NeoKlez. Muzycy pojawiają się na
scenie w asyście gromkich braw. Słyszymy
pierwsze dźwięki i już wiemy, że ten koncert
przejdzie do historii! Nie pomyliliśmy się.
Niezwykle energetyzujące brzmienia i charyzmatyczne osobowości na scenie szybko
sprawiły, że publiczność zerwała się z miejsc
i została porwana do zabawy. NeoKlez zaprezentowało nam nowe spojrzenie na muzykę
klezmerską, łącząc ją w niebanalny sposób
z popularną muzyką współczesną. Wielokrotnie dało się słyszeć pytania - skąd ja
to znam? Ich łobuzerski styl i wibrująca

l PAŹDZIERNIK 2019

„Wesołe jest
życie Seniora”

P

od taką nazwą bawili się Seniorzy
z Domu Dziennego „Pogodna Jesień”
na pikniku w Hali Sportowej w Buku.
To już 8 edycja pikniku. Został on zorganizowany 14 września 2019 r. w ramach integracji. Seniorzy zaprosili do wspólnej zabawy
Dzienny Dom z Pniew, Opalenicy, Grodziska
Wielkopolskiego, Senior Wigor z Zbąszynia,

Bal w operze

Klub Osiedlowy Seniora z Nowego Tomyśla,
a także władze miasta. Seniorzy mieli okazję
zaprezentować swoje aktywności i wystawiły własne reprezentacje w postaci zespołów
teatralnych. Impreza przebiegała więc pod
znakiem artystycznych zmagań i tanecznych
rytmów znanych przebojów. Te 200 osób,
które się zjawiły pokazują, że taka integracja
i spotkania są potrzebne. Integracja tego

środowiska jest fundamentem do tego żeby
ludziom starszym żyło się lepiej. Tu widać
uśmiechnięte twarze, widać, że im się to podoba. Wdzięczność Seniorów jest zapłatą
za wysiłek wielu osób, które przygotowały
ten piknik. Wszystkim tym osobom bardzo
dziękujemy.
Pogodna Jesień

„B

al w operze”, opera czy operetka,
która z nich większa kokietka? Na
to pytanie w niedzielne popołudnie
próbowali odpowiedzieć widzowie przybyli
na rozkołysany walcem koncert, zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Buku. Wspaniała muzyka, piękne
kobiety, eleganccy panowie oraz wytworne
kreacje to nieodzowne elementy balu, na
który zaprosili znakomici artyści – soliści
polskich scen. Zabrzmiały najpiękniejsze
melodie, m.in.: „Arie ze śmiechem”, „Twoim
jest serce me”, „Choć na świecie dziewcząt
mnóstwo”, „Brunetki, blondynki” oraz „Usta
milczą, dusza śpiewa” przeplecione pełną
wdzięku konferansjerką. Zaproszeni goście
chętnie włączali się do wspólnej zabawy
i śpiewu. Jednak odpowiedz na zadane na
wstępie pytanie czy lepsza jest OPERA czy
OPERETKA nie została podana. Bo jak tu
wybrać między operetką „Wesoła wdówka”
a operą „Carmen”. Tego nie da się zrobić.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Faktem jest, iż niedzielny spektakl pełen humoru, ciekawych dialogów, ale przede
wszystkim świetnej muzyki, był niezapomniany.
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Czas na seniora
w Buku

W

arsztaty „Czas na seniora w Buku”
to bezpłatne spotkania organizowane w ramach projektu pt. „Czas
na seniora w Metropolii Poznań i aglomeracji kalisko-ostrowskiej”, które odbyły się
w dniach 19-20 września 2019 r. w Kawiarni
przy Kinie Wielkopolanin. Organizatorem
szkolenia było Stowarzyszenie Metropolia
Poznań.
Celem warsztatów była aktywizacja
obywatelska seniorów, budowanie kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności
w zakresie planowania i realizowania inicjatyw senioralnych. Warsztaty składały się 5
modułów: mój potencjał na plus, warsztaty
multimedialne z komunikatywności, seniorzy działają wspólnie – seniorzy działają,
obywatelski senior oraz giełda usług dla
seniorów oraz doradztwo.
Pierwszego dnia seniorzy stworzyli
swoją mapę marzeń. Wzięli aktywny udział
w interaktywnym warsztacie z wykorzystaniem kamery cyfrowej, podczas którego
rozwijali umiejętności interpersonalne oraz

autoprezentacji.
W drugim dniu skupiono się na współpracy w grupie i prowadzeniu wspólnych inicjatyw, czego doskonałym przykładem były
zrealizowane projekty międzypokoleniowe.
Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział
w debacie, podczas której proponowali swoje
pomysły na aktywizację starszego pokolenia.
Podczas warsztatów seniorów odwiedził
burmistrz Paweł Adam, który podziękował
organizatorom i uczestnikom za inicjatywę
i podejmowane działania. Seniorzy, korzysta-

jąc z okazji, wystąpili do burmistrza z wnioskiem o założenie Rady Senioralnej w naszej
gminie. Paweł Adam przyjął tę propozycję
z dużą radością i przypomniał, że również
składał taką obietnicę wyborczą, co zostanie
w odpowiednim czasie zrealizowane.
„Czas dla seniora w Buku” - ta niezwykle
trafna nazwa warsztatów w pełni podsumowuje charakter tych spotkań. Był to czas,
w którym rodziły się pomysły i podejmowano ważne dla naszych seniorów tematy.
Monika Błaszczak-Mańkowska

Biblioteka i Kino w Buku z nowym sprzętem Zaręczyny w kinie
komputerowym dzięki wsparciu PSE!
Biblioteka oraz Kino Miasta i Gminy Buk zyskała pięć nowych zestawów
komputerowych. Ze sprzętu skorzystają pracownicy instytucji oraz miejscowi
czytelnicy. Projekt jest realizowany w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich
Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

G

łównym celem projektu była wymiana
starego sprzętu wykorzystywanego
do obsługi bibliotecznej w Buku.
Dzięki nowym komputerom możliwa będzie digitalizacja wszystkich zbiorów biblioteki oraz szybsza obsługa mieszkańców. Co ważne, projekt PSE oraz Biblioteki
i Kina w Buku zwiększy także dostępność
zasobów dla osób niedowidzących dzięki
usłudze „Czytak” – elektronicznej książce
w wersji mówionej.
Partnerami projektu są Izba Muzealna
przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Buku oraz placówki
oświatowe działające na terenie gminy.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie”
to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu
przesyłowego. Jego celem było wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz finansowe
wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na
terenie których jest zlokalizowana lub budo14

wana infrastruktura przesyłowa. Na terenie
gminy Buk PSE realizują projekt budowy linii
400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzięki tej
inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północnej-zachodniej Polsce
oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.
Lista wszystkich zwycięskich wielkopolskich projektów jest dostępna na stronie
www.wzmocnijotoczenie.pl.
Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie
raport.pse.pl

T

akie rzeczy tylko w „Wielkopolaninie”!
Filmowe zaręczyny w dniu 24 września br. zakończyły się sukcesem. Ewa
powiedziała „TAK”, a Maciej został najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Niech życie
napisze im szczęśliwy scenariusz! Gratulujemy!
Dyrekcja i pracownicy Biblioteki i Kina

Pracujące soboty
w październiku

W

październiku 2019 r. Biblioteka
będzie czynna w wyznaczone
soboty (5.10 i 9.10) w godzinach
od 8:00 do 13:30. Serdecznie zapraszamy.

l PAŹDZIERNIK 2019

Ogrody działkowe
„Przy Torach”
mają 65 lat!

D

nia 7 września 2019 r., w sobotnie
deszczowe popołudnie odbył się jubileusz 65-lecia ROD „Przy Torach”
w Buku. W spotkaniu wzięła udział większość działkowców wraz z rodzinami. Wśród
zaproszonych gości byli także burmistrz
Paweł Adam, przedstawiciel okręgowego
zarządu Józef Kasprzak oraz delegaci sąsiednich, zaprzyjaźnionych ogrodów z Buku. Podczas oficjalnego wystąpienia zostały wręczone odznaczenia i dyplomy dla działkowców
oraz zostali przywitani nowi działkowicze.
Odznaką „Za zasługi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego” wyróżniono długoletnią
księgową Halinę Kurek. Srebrną odznaką

„Zasłużony Działkowiec” uhonorowani
zostali Teresa Śliwińska i Wacław Offman,
którym to odznaki wręczali burmistrz Paweł
Adam oraz Józef Kasprzak. Brązową odznaką
,,Zasłużony Działkowiec” odznaczeni zostali:
Czesław Duda, Lech Dąbrowski, Sylwester
Rybicki, Leon Kożliński, Tadeusz Stelmach,
Zenon Jeliński, Mieczysław Nieznalski, Teresa Musiał i Aleksandra Kałużna.
Dyplomy za zaangażowanie i wzorowe
prowadzenie działki otrzymali: Małgorzata
i Ireneusz Białasowie, Stefania i Józef Szymankiewicz, Teresa i Andrzej Śliwińscy, Janina i Zdzisław Niklewscy, Julita i Tomasz
Olewiczowie, Mariola i Zdzisław Bartkowiakowie, Genowefa Bąkowska, Halina i Kazimierz Filipiakowie, Barbara i Krzysztof
Makowscy oraz Józef Palicki. Na koniec
burmistrz Paweł Adam, delegat OZP Józef
Kasprzak, obecny prezes ogrodu Rafał Kowalski i były prezes Józef Palicki dokonali
oficjalnego otwarcia biura zarządu.

Jubileusz 35-lecia Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. 700-lecia Buku

24

sierpnia 2019 r. miały miejsce
uroczystości okolicznościowe mianowicie swój jubileusz 35-lecia istnienia obchodziły Rodzinne Ogrody
Działkowe przy ulicy Niegolewskich.
ROD powstały w 1984 roku z inicjatywy
KOSYNIER BUKOWSKI l

FEWB „Metalplast”, Związku Nauczycielstwa
Polskiego oraz z innych zakładów pracy i organizacji.
Wśród zaproszonych gości między innymi byli Burmistrz MiG Buk Paweł Adam,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Po-

Po oficjalnym wystąpieniu odbyła się
biesiada przy własnych wyrobach cukierniczych i grochówce.
Rafał Kowalski

znańskiego Paweł Ratajczak, Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu
Jerzy Kucznerowicz oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych ROD. Każdy z nich wygłosił
ciepłe słowa.
Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie integracyjne działkowców. Uhonorowane zostały osoby, które posiadają najdłużej
działkę, otrzymały one dyplom, oznakę i legitymację działkowca.
Nie zabrakło również wspólnej zabawy. Wszyscy bawili się przy taktach muzyki,
częstowali się wyrobami z grilla i własnymi
wypiekami oraz pyszną grochówką
Dziękujemy za okazane gesty, pomoc,
a także prezenty, jakie otrzymaliśmy.
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Amazonki
nad Bałtykiem

D

zięki dotacji Starostwa Powiatu Poznańskiego, na przełomie sierpnia i września
spędziłyśmy tydzień w Kołobrzegu.
Poranne zabiegi, gimnastyka na przyrządach w parku nadmorskim, relaksacja przy
muzyce i niekończące się spacery brzegiem
morza – przy pięknej pogodzie – wypełniały
nam każdy dzień.
Wypoczęte i przepełnione dobrą aurą
tego pięknego uzdrowiska, wróciłyśmy do
swoich rodzin i codziennych obowiązków.
Dziękujemy!
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”

Święto Pieczonego
Ziemniaka
w Promyku

N

a zaproszenie prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński wziął
udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka,
które odbyło się 28 września br. w Otuszu.

Teleopieka i usługi asystenckie w Buku

N

a początku września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Medycyna
Polska podjęli wspólne działania i złożyli
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pt. Usługi społeczne
i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski. Wniosek jest obecnie na etapie
rozpatrywania. Planowany termin realizacji
projektu: 1.04.2020 r. - 31.12.1022 r.
Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców Wielkopolski, przede wszystkim
tych którzy są w trudnej sytuacji życiowej
spowodowanej niesamodzielnością lub niepełnosprawnością oraz samotnością.

zagrożenia bezpośrednio połączy się z Centrum Opieki działającym przez 24/365.
Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzymaniu sygnału skontaktuje się
z członkiem rodziny podopiecznego, a w
razie potrzeby ze służbami ratunkowymi.
Centrum Opieki wykonywać będzie również, tzw. połączenia zielone – aktywizujące (rozmowa z podopiecznym na każdy
temat, zapytania o samopoczucie, potrzeby,
oczekiwania, itp.). W ramach działania zaangażowani zostaną również Asystenci (AS),
którzy stworzą indywidualne plany opieki
i wsparcia, a następnie cyklicznie odwiedzać
będą seniorów w ich domach.

Każdy z uczestników projektu otrzyma
opaskę z przyciskiem życia SOS i w razie

Usługi asystenckie - wizyty domowe
u uczestników projektu. Częstotliwość
i charakter wizyt będzie dostosowany do

Projekt realizowany będzie w formie:
- Teleopieki
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- Usług asystenckich

Przesympatyczna atmosfera, pyszne potrawy z ziemniaków, konkursy, zabawy i liczne
atrakcje, które czekały na uczestników tego
wydarzenia. Radość gościła na twarzach
wszystkich podopiecznych Promyka.

potrzeb uczestników projektu w oparciu
o diagnozę i opracowany Indywidualny Plan
Opieki i Wsparcia. Przeprowadzanie i aktualizacja diagnozy pogłębionej zawartej
w Indywidualnej Karcie Informacyjnej oraz
ocena poziomu jakości życia i poczucia bezpieczeństwa – dokumenty będą wypełniane
on-line podczas wizyt domowych i automatycznie zapisywane w systemie, stając się
od razu widoczne dla poszczególnych osób
zaangażowanych w system opieki. Dla osób
uczestniczących w projekcie prowadzona
będzie edukacja i profilaktyka zdrowotna,
wsparcie psychospołeczne, działania aktywizacyjne, pomoc w poprawie trudnej sytuacji
życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności. Koordynacja współpracy z sąsiadem posiadającym dostęp do mieszkania
oraz pracownikami socjalnymi z OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
będzie informował o kolejnych etapach
rozpatrywania projektu.
Red.
l PAŹDZIERNIK 2019

Pożegnanie z Gimnazjum w Buku

23

sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie pożegnalne pracowników
Gimnazjum im. płk. Kazimierza
Zenktelera w Buku - po 20 latach jego istnienia.
Wysłaliśmy zaproszenia do obecnych
władz Miasta i Gminy Buk oraz do wszystkich
pracowników szkoły, którzy przewinęli się
przez Gimnazjum, w ciągu 20 lat. Na uroczystość przybyli: wiceburmistrz MiG Buk
Aleksandra Wawrzyniak, przewodniczący
RMiG Buk Piotr Goroński, pierwszy dyrektor Gimnazjum Aleksandra Walkowiak oraz
drugi - Jarosław Sznycer. Przybyło ponad 60
osób: nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi, emeryci, którzy mieli przyjemność
pracować w naszym Gimnazjum.
Spotkaliśmy się…, bo tak potoczyły się
losy gimnazjów, że po 20 latach funkcjonowania - przestają istnieć. W przypadku
naszego Gimnazjum, o tyle bardziej jest to
smutne, że nie zostaliśmy przekształceni
w szkołę podstawową, o co zabiegaliśmy
trzy lata temu. Decyzja ówczesnej rady
gminy była jednak inna i tym sposobem
jesteśmy likwidowani. Kilka osób z grona
pedagogicznego, w tym ja, jesteśmy absolwentami dawnej Szkoły Podstawowej nr
1 i dlatego z tym większym sentymentem
myślimy o tym gmachu. Spotkaliśmy się,
bo nie chcieliśmy tak po prostu zniknąć ze
społeczności bukowskiej. 20 lat - to kilka
pokoleń młodych ludzi, którzy przewinęli
się przez to Gimnazjum. Pierwszy rocznik
uczniów, który przyszedł 1 września 1999 r.,
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gdy Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność, ma obecnie 33 lata.
27 grudnia 2001 r. zostały sprowadzone
do Buku prochy patrona - Kazimierza Zenktelera i złożone w grobowcu na cmentarzu
św. Rocha. We wrześniu 2002 r. odbyło się
uroczyste oddanie do użytku nowej części
budynku gimnazjum oraz wręczenie sztandaru szkoły. Na wystawie, przy Gabinecie
Historii Szkoły, można było zobaczyć zdjęcia z budowy nowego gmachu. Były to lata
2000 – 2002. W 2004 r. – odbyły się obchody 100-lecia budynku szkoły, a Gimnazjum
otrzymało wyróżnienie nadawane przez
redakcję Kosyniera Bukowskiego - ZŁOTĄ
KOSĘ.
Teraz trochę statystyki: w ciągu 20 lat
w Gimnazjum pracowało 178 osób, przewinęło się 2 777 uczniów, rodzicom zdolnych
uczniów zostało wręczonych 946 Listów
Gratulacyjnych, tytuł PRYMUSA szkoły
otrzymało 114 absolwentów.
W Gimnazjum bardzo dużo się działo.
Uczniowie angażując się w te działania,
rozwijali swoje zdolności i umiejętności,
a to przynosiło owoce w dalszej edukacji.
Duże projekty i konkursy proekologiczne,
za które szkoła została nagrodzona przez
Marszałka Woj. Wielkopolskiego kwotami
w wys. 20.000 zł. to:
»» SZKOŁA I GMINA BEZ ŚMIECI – 2003 r.,
»» NA POMOC KASZTANOWCOM – 2004 r.,
»» EDUKUJEMY I SEGREGUJEMY- 2006 r.,
»» I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ ZMIANOM
KLIMATU – 2009 r.

W 2005 r. Gimnazjum zostało Laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego
PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU pod patronatem
prezydenta RP A. Kwaśniewskiego i otrzymało tytuł PROMOTOR EKOLOGII oraz
kwotę 50.000 zł.
Coroczne działania z okazji DNIA ZIEMI: SEGREGUJ ODPADY, RATUJMY ZIEMIĘ,
DZIEŃ BEZ PAPIEROSA, CHRONIMY PRZYRODĘ, BOCIANY, POKAZ MODY Z ODPADÓW-RECYKLING, DRZEWA I KRZEWY (sadzenie
drzew na terenie gminy), udział w akcjach
sprzątanie świata. Projekty innego typu:
DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ, TYDZIEŃ UE,
TYDZIEŃ EKOLOGICZNY, WIELKOPOLSKA –
REGION, W KTÓRYM MIESZKASZ, SPOTKANIA Z EUROPĄ, SZKOŁA DIALOGU – projekt
poświęcony bukowskim Żydom, EKO-JUNKI – międzyszkolny turniej ekologiczny.
Odbywające się cyklicznie: PROFILAKTYKA RAKA PIERSI, NIE DAJ SZANSY AIDS,
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – wyjazdy
do Ośrodka w Charcicach, ZDROWY STYL
ŻYCIA. Projekty unijne, trwające cały rok
szkolny: ZAGRAJMY O SUKCES oraz UCZEŃ
Z PASJĄ, a także projekt SZKOLNY KLUB
SPORTOWY.
Akcje charytatywne: Zbiórka żywności
dla polskich dzieci z Kamienia Podolskiego
na Ukrainie, wsparcie finansowe dla Domu
Dziecka w Kórniku, Szlachetna Paczka, Gimnazjalna Paczka – co roku na święta Bożego
Narodzenia, zbiórki różnego typ: tonery, baterie, płyty, komórki, puszki, makulatura.
WOLONTARIAT: ADOPCJA SERCA – dwo17

je dzieci w Afryce, działalność wolontariuszy
w Domu Opieki dla Kobiet - Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia w Buku, zbiórka nakrętek
– na wózek dla niepełnosprawnego dziecka,
działania w Przytulisku dla psów w Buku.
Przez wszystkie lata sprawowaliśmy opiekę
nad grobami zasłużonych Bukowian. Każda
klasa miała przypisane do opieki groby na
cmentarzu św. Rocha.
APELE z okazji różnych uroczystości
i okolicznościowe. Duże imprezy szkolne
to: wizyta młodzieży z Niemiec, zawody Mikołajkowe klas specjalnych, łańcuch czystych
serc – z dala od narkotyków, przyjmowanie
uczniów klas I w poczet gimnazjalistów, wyjazdy integracyjne do Rybojedzka, Imprezy
czytelnicze: dzień lektur szkolnych, czytanie
przedszkolakom, konkurs pięknego czytania,
czytam bo lubię, potyczki frazeologiczne.
Występy młodzieży gimnazjalnej na uroczystościach środowiskowych dla mieszkańców Buku i gminy, zarówno teatralne,
jak i muzyczne i śpiewacze.

Bardzo dużo sukcesów sportowych,
zwłaszcza w piłce ręcznej. Przy Gimnazjum działał UKS „Bukowia”. Nie jestem
w stanie wymienić wszystkich osiągnięć
naszych uczniów. Przypomnę tylko niektóre w piłce ręcznej: 1 miejsce w turnieju
w Danii w 2003 r., wielokrotnie 1 miejsca
w województwie w Gimnazjadach, 10 miejsce w Polsce w 2015 r. i 3 miejsce w Polsce
w 2018 r. w piłce ręcznej dziewcząt.
Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i nie tylko: 3 m w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie „Promocji Zdrowego Stylu Życia”, 1 m w Wielkopolsce „Ja i mój region
w Zjednoczonej Europie”. Laureaci i finaliści
konkursów przedmiotowych: czworo laureatów z matematyki i fizyki, dwoje z chemii
i biologii, po jednym z geografii, informatyki
i jęz. polskiego. Finaliści: po jednym z jęz.
angielskiego, jęz. polskiego, matematyki,
geografii, dwoje z fizyki i czworo z historii.
Obecnie w salach znajdują się komputery,
projektory multimedialne, kilka tablic inte-

Zwiedzanie dawnej synagogi
przez dzieci z Przedszkola Sióstr
Miłosierdzia w Buku

raktywnych oraz białe tablice na pisaki. Duży
udział finansowy w tych zakupach miała
Rada Rodziców. W klasopracowniach zmodernizowane zostały biurka nauczycielskie.
Powstał nowy gabinet psychologa wraz z poczekalnią oraz gabinet pielęgniarki szkolnej.
Nowa szatnia wychowania fizycznego dla
dziewcząt. Uruchomiliśmy dla młodzieży,
podczas przerw, możliwość korzystania ze
stołów do gry w warcaby i szachy, piłkarzyki,
grę w tenisa stołowego czy też w siatkówkę
– na boisku szkolnym.
W ostatnim roku działalności szkoły, po
wielkich staraniach o wykonawcę zarówno
projektu jak i remontu dachu, udało nam
się całkowicie wymienić zaciekający dach.
Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, których działania przyczyniły się do
modernizacji Gimnazjum i rozwoju uczniów.
Mirosława Zimna
– ostatni dyrektor Gimnazjum w Buku

na dawnych fotografiach oraz pocztówkach. Z wielkim zainteresowaniem oglądały różne eksponaty znajdujące się na antresoli Sali
Miejskiej, m.in.: fragment drewnianej sieci wodociągowej, żelazny
miecz rycerski, stare monety czy fragmenty Koranu.
Przedszkolaki poszerzyły wiedzę historyczną o swoim mieście.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony nam czas. Bardzo dziękujemy!
Siostry Miłosierdzia

D

nia 16 września 2019 r. dzięki uprzejmości Moniki Błaszczak-Mańkowskiej dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
w Buku mogły zwiedzić dawną synagogę.
Przedszkolaki na początku obejrzały ciekawy film przedstawiający legendę „O drzewie bukowym i księciu Mieszku I”. Następnie
dzieci rozpoznawały charakterystyczne miejsca dla naszego miasta
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Pielgrzymka
emerytów LeśniówCzęstochowa
w dniach
16-17.09.2019 r.

Z

arząd Rejonowy PZERiI w Buku zaprosił wszystkich chętnych z miasta i wiosek na wspólny wyjazd do Leśniowa
i Częstochowy. Pierwszym miejscem było
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – patronki rodzin, której opiekunami są Paulini.
Historia Sanktuarium jest związana z legendą z 1382 r. – książę Władysław Opolczyk
wiózł ze sobą ikonę Matki Boskiej do Częstochowy oraz figurkę Maryi z dzieciątkiem
na ręku.Wędrowcy nie mieli picia, modlili
się o siłę na drogę. Nagle stał się cud, bo
rzeźba Maryi jakby złotą łuną się okryła i z
miejsca wskazanego ręką Dzieciątka, spod
omszałego kamienia wybiła krystaliczna
struga wody mieniąca się w słońcu srebrem
i błękitem. Znużeni odzyskali siły, a przemyte
rany wodą natychmiast się goiły, chorzy odzyskali zdrowie. Wdzięczni Maryi zostawili
w małym kościółku drewnianym w Leśnio-

Wakacje
w Kołobrzegu

wie tę figurkę. Po wybudowaniu nowego
kościoła w głównym ołtarzu umieszczono
cudowną figurkę, którą koronowali kardynał
Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła.
Następnym miejscem naszej pielgrzymki
była Częstochowa – Jasna Góra. Każdy z nas
czekał na apel w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a następnego
dnia w naszej intencji, wspólnie z innymi
pielgrzymami, była odprawiona Msza św.

Każdy z nas jedzie do Matki Bożej z nadzieją,
że prośby nasze zostaną wysłuchane – ale
też mamy za co dziękować. Nazwa Jasna
Góra jest w dokumentach od roku 1388,
a nazwę tę nadali zakonnicy Paulini. Obraz
Matki Bożej do Częstochowy oddał książę
Opolczyk w opiekę Paulinom.
Pogoda słoneczna i mnóstwo wrażeń,
więc wracaliśmy szczęśliwi do domu.
Z/R Buk

Chętni zwiedzali meleksem okolice. Są to
wakacje, aby odpocząć poprzez spacery
brzegiem morza, ze zwiedzaniem zakątków
Kołobrzegu. Panie z Z/R dodatkowo przygotowały, na terenie Ośrodka gdzie byliśmy
zakwaterowani, kawę i pyszne placki. Były
wspólne tańce i śpiew, było nam razem przyjemnie i wesoło. Wieczorem chodziliśmy na
tańce do „Muszelki” – była to okazja do inte-

growania się z innymi uczestnikami. Takie
wyjazdy to okazja, aby móc porozmawiać
na różne tematy, wymienić swoje poglądy
czy wypić wspólnie kawę. W niedzielę mieliśmy w Ośrodku mszę św. w intencji naszej
i naszych rodzin. Wracaliśmy naładowani
pozytywną energią i wypoczęci. Pogoda nas
rozpieszczała.
Z/R Buk

Z

arząd Rejonowy PZERiI w Buku zorganizował wakacje w Kołobrzegu
w dniach od 2 do 8.09.19 r. Uczestnikami byli mieszkańcy Buku, Szewc, Otusza,
Niepruszewa, Dakowych Suchych. Aby umilić czas mieliśmy dwa wyjazdy do Ustronia
Morskiego i do Mrzeżyna. Każdy miał czas
dla siebie, jedni zwiedzali, inni się opalali.

KOSYNIER BUKOWSKI l
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Nowatorski sposób pieczenia pyrów
na grillu okazał się strzałem w dziesiątkę

XIX

Powiatowy Rajd Turystyczny pn. „Pieczona Pyra” Niepruszewo 2019 w sobotę
21 września udał się nam nadzwyczajnie
z różnych powodów: pogoda jak na zamówienie w Wyższej Instancji, ponad 330
uczestników, wiele konkursów, wspaniali
DJe, placki ziemniaczane, pyry z gzikiem,
grochówka, pomidorowa ze świderkami,
chleb ze smalcem, o ogórkach samokisach
nie wspomnę. Ponadto rewelacyjne pyry pieczone na grillu – mistrzostwo świata (proszę
nie zdradzać tajnego, autorskiego przepisu),
a do tego, zaprzyjaźniona z nami była sołtys
Niepruszewa poczęstowała organizatorów
świeżo upieczonymi plackami ze śliwkami,
jeden był jeszcze gorący, więc za zdrowie
pani Krystyny i z rozsądku (podobno nie
je się gorącego ciasta) zjedliśmy je dopiero
w Buku. Serdecznie dziękujemy. Na mecie
rajdu zostały rozegrane następujące konkursy: wiersz o pyrze (jeden rewelacyjny),
rzut pyrą do kosza (górowało Niepruszewo wspólnie z Szewcami), slalom z pyrą,
ile pyr w worku (nikt nie trafił, rozbieżność
11 sztuk ponad i 16 mniej niż było, a było
139 sztuk) i na najdłuższą obierkę, gdzie
zwycięzcą okazał się chłopak z Komornik
(chyba idealny kandydat na męża). Wszystkie te konkursy przeprowadziła przemiła
i sympatyczna kadra pedagogiczna z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie
z dyrektor placówki na czele. Serdecznie
dziękujemy. Dwa konkursy: na najciekawszą
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i najcięższą pyrę przeprowadzili członkowie Oddziału PTTK w Buku, ubolewając,
że przyniesionych na konkurs pyr było bardzo mało, ale nagrody trafiły w dobre ręce.
Najcięższą pyrę dostarczył uczeń ze Szkoły
Podstawowej w Szewcach, a najciekawszą
uczennica z ZSP w Niepruszewie. Dlaczego
było tak mało ziemniaków przyniesionych
na konkurs? Może lato za suche? Jednak
podróżując po naszym pięknym kraju,
utwierdzam się w przekonaniu, że my jemy
tylko popcorn, na całe kilometry zasianej
kukurydzy tylko gdzie niegdzie zdarza się
poletko ziemniaków, więc może stąd wziął
się brak poznańskich pyr w konkursach.
Nagrodziliśmy piłkami pierwszą zgłoszoną drużynę na rajd ze Szkoły Podstawowej
z Komornik, najliczniejszą reprezentację
szkoły ze Szkoły Podstawowej w Luboniu
oraz przemiłych gospodarzy – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepruszewie. Na mecie
można było zweryfikować punkty na odznaki OTP, weryfikatorom bardzo dziękujemy.
Najserdeczniej, jak tylko potrafimy, dziękujemy druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niepruszewie, którzy zaprezentowali nam
pierwszą pomoc przedmedyczną: w scence
pierwszej z osobą nieprzytomną, w scence
drugiej z osobą przytomną pokazując jakie
powinno się przedsięwziąć działania do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Wszystkie
czynności, krok po kroku, tłumaczył strażak
ratownik Sebastian Migdałek. Starsze pokolenie, niemające częstej styczności z in-

struktażem pierwszej pomocy, było pod
ogromnym wrażeniem. Mamy nadzieję, że
jeszcze będziemy mieli możliwość skorzystania z głębokiej wiedzy druhów z OSP
Niepruszewo.
Bardzo dziękujemy Przewodniczącemu
Rady Miasta i Gminy Piotrowi Gorońskiemu, który w imieniu Burmistrza MiG Buk
obdarowywał kolarzy przybyłych na metę
rajdu kamizelkami odblaskowymi służącymi
bezpieczeństwu cyklistów. Dziękujemy za
obecność na mecie dyrektorowi Biblioteki
i Kina, a także redaktorowi naczelnemu „Kosyniera Bukowskiego” Hubertowi Wejmannowi, licząc (z lekką prywatą) na pochlebną
opinię dotyczącą organizacji imprezy. Na
koniec (powinno być na początku) z wdzięcznością dziękujemy naszym darczyńcom –
współorganizatorom imprezy: Starostwu
Powiatu Poznańskiego, Urzędowi Miasta
i Gminy w Buku, Sołectwu Niepruszewo,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Buku,
MGOK w Buku i Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Niepruszewie, jednocześnie
zapraszając na 40 Jubileuszowy Jesienny
Rajd – Porażyn 2019.
PTTK O/Buk aka
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Górol czy gazda, zawsze motojazda

III

Rajd Motocyklowy miał miejsce 7
września 2019 r. w Dobieżynie. Organizatorem rajdu była Bukowska
Grupa Motocyklowa, która tym razem
obiecała uczestnikom prawdziwy góralski
klimat w sercu Wielkopolski, co im się udało
perfekcyjnie! Tegoroczna edycja imprezy
odbyła się pod hasłem „Górol czy gazda,
zawsze motojazda”. Przypomnijmy, że poprzednie wydarzenia również były tematyczne: pierwsza edycja – „Wsi spokojna, wsi
wesoła”, a motywem przewodnim drugiej
był dziki zachód. Tym razem organizatorzy zafundowali nam góralski klimat, nie
zabrakło zatem strojów góralskich, pysznej
kwaśnicy, oscypka czy owiec, które czekały
na najmłodszych! O godzinie 18:00 rozpoczął
się koncert kapeli góralskiej, która porwała
uczestników do tańca oraz koncert zespołu
rockowego Za-ćma.
W rajdzie wzięło udział blisko 50 osób,
co przy fatalnej pogodzie należy uznać za
ogromny sukces, zwłaszcza, że spora grupa
przyjechała bez wcześniejszych zapisów. Jednak jak to skomentowali uczestnicy - „Nie ma
złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści”.
Na uczestników czekały dwie trasy
- szutrowa i asfaltowa oraz trzy zadania
punktowane. Obie prowadziły przez naszą
gminę i gminy sąsiadujące. Motocykliści mieli
okazję jechać przez Skrzynki, Żarnowiec,
Niepruszewo, Cieśle, Żegowo, Wysoczkę,
Grodziszczko, Wilkowo, Grodzisk WielkopolKOSYNIER BUKOWSKI l

ski i wrócić przez Szewce. Na 126 km trasy
szutrowej było tylko 9 km dróg dojazdowych
asfaltowych, co sprawiło wszystkim wiele
frajdy. Jakie zadania przygotowano w tym
roku? „Pierwsze zadanie to ubijanie jajek na
czas tradycyjną trzepaczką, drugie - rzut toporem góralskim do beli z drewna, a trzecie
to wcielenie się w rolę bacy i przeniesienie
owcy z miejsca A do miejsca B” – wymienia
Błażej Batura, organizator rajdu.
Nowością, której nie było na żadnym
innym rajdzie motocyklowym w Polsce było
zbieranie pieczątek. Na każdej trasie, w różnych miejscach, czekało na motocyklistów
5 pieczątek. Na mapie zaznaczono miejsce
orientacyjne, w których dana pieczątka się
znajduje i podpowiedź, która miała do niej
doprowadzić. „Towar podaje sprzedawca” – ta podpowiedź kierowała do sklepu,
„przesyłka do odbioru na poczcie” – ta wisiała na skrzynce pocztowej, z kolei inna
była umieszczona na tylnej części tablicy
informacyjnej w danej wsi i podpowiedzią
było „informacja na odwrocie”. Uczestnik
sam musiał dojść do tego, gdzie pieczątki
się znajdują, większości się to udało.
Wszystkie zadania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, jak podsumowuje
organizator: „Mężczyźni najbardziej cieszyli
się z ubijania jajek. Były też panie, co bardzo
miło nas zaskoczyło - uczestniczyły jako motocyklistki, nie jako pasażerowie, co zdarza
się niezwykle rzadko. Jedna z nich jechała

w trasie szutrowej, druga w asfaltowej.
Wszystkie zadania wzbudzały zainteresowanie i wiele emocji. I co najważniejsze,
uczestnikom bardzo podobała się trasa”.
III Rajd Motocyklowy w Dobieżynie był
częścią Pierwszego Turystycznego Motocyklowego Pucharu Polski Amatorów zorganizowanego przy współpracy z Rajdem
Łokietka i największym rajdem w Polsce
Pałuk – co jak podkreśla Bukowska Grupa
Motocyklowa – zaproszenie do współpracy przy tym pucharze było dla nich dużym
zaszczytem. W Dobieżynie miało miejsce
podsumowanie klasyfikacji generalnej i są
plany, aby na przyszły rok to kontynuować.
Jak rajd oceniają organizatorzy? ”Staramy się, żeby to było z roku na rok co raz
lepsze, żeby to było kontynuowane. Jesteśmy
mocno jesteśmy rozpoznawalni w świecie
motocyklowym, ale nie tylko, bo każdy z motocyklistów ma swoje życie prywatne, pracę
i rodzinę. I oni o nas też opowiadają - fajnie
jesteśmy postrzegani jako gmina, jako miasto
i sołectwo. Mieliśmy już taką sytuację, że
pojechaliśmy na drugi koniec Polski, ktoś
nas zatrzymał i patrząc na moją koszulkę
mówi - Ty jesteś z Dobieżyna? Zdziwiony zapytałem czy wie, gdzie to jest. Odpowiedział,
że tam gdzie rajd motocyklowy – koło Buku.
A odnośnie oceny uczestników po rajdzie?
Najczęściej padające słowa to, że trasa była
świetna. Jak się żegnali to życzyli nam, aby
starczyło nam zapału na przyszły rok, bo na
pewno przyjadą” – wspomina Błażej Batura.
Niezwykle cieszy fakt, że impreza, która
z powodzeniem jest organizowana przez
Bukowską Grupę Motocyklową jest rozpoznawana w środowisku motocyklowym
w całej Polsce. Organizatorom gratuluję
świetnych pomysłów i jeszcze lepszej organizacji.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Pierwsze
punkty
Patrii
w V lidze

N

ie tak wyobrażali sobie
początek rozgrywek zawodnicy
bukowskiej Patrii.
Zespół Łukasza
Wojciechowskiego po 7 kolejkach zajmuje 15
miejsce w tabeli, mając na koncie 4 punkty.
Remis wywalczony w III kolejce na trudnym
terenie w Gostyniu miał być trampoliną do
następnych zdobyczy punktowych. Tak się
jednak nie stało, na kolejne Patria musiała
trochę poczekać. IV kolejka to wyjazd do
Stęszewa, miejscowe Lipno z byłymi Lechitami w składzie: Michałem Golińskim
oraz Maciejem Scherfchenem było drużyną
dużo bardziej doświadczoną i wyrachowaną,
wykorzystującą każdy błąd bukowian. Mecz
zakończony wynikiem 3-1 może przypominać kibicom spotkanie w Baranowie z Akademią Reissa, gdzie rozstrzygnięcie wyniku
mogło być zupełnie inne. Debiut na własnym
boisku odbył się w V kolejce z AGRO-TOM
Lew Pogorzela - zespołem, z którym Patria
powinna zdobyć punkty, ale demony z poprzednich meczy nie dały o sobie zapomnieć.
Rywale skorzystali z gościnności bukowian
i wrócili do domu z 3 punktami. Następnie
w ramach VI kolejki MKS udał się do Piasek, z miejscową Koroną Patria rozegrała jak
na razie swój najgorszy mecz. Proste błędy,
bramka stracona na początku i czerwona
kartka szybko zweryfikowały plany trenera
Wojciechowskiego na ten mecz. Pomimo
walki seniorzy stracili 5 bramek i jak się
okazało szybko wymazali z głów to spotkanie. Przełamanie nastąpiło w kolejnym
meczu z drużyną Gromu Plewiska - pierwsze zwycięstwo w sezonie 2019/2010 stało
się faktem. Między innymi o tym spotkaniu
opowiedział w wywiadzie kapitan drużyny
Maciej Pierzyński.
M.T.: Gratuluje sobotniego zwycięstwa!
Co przesądziło o rozstrzygnięciu meczu na
korzyść Patrii?
M.P.: Dziękuję! Moim zdaniem złożyło sie
na to zwycięstwo kilka czynników. Jednym
z nich i chyba najważniejszym było zaangażowanie i włożone serce w każdy przebiegnięty metr na boisku. Kolejne to dobra
postawa w każdej formacji oraz konsekwencja w defensywie i ofensywie, co przełożyło
sie na 1 gola straconego i aż 3 strzelone.
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M.T.: 4 punkty, przedostatnie miejsce,
dotychczasowe wyniki sugerują wysoki
i wyrównany poziom drużyn.
M.P.: Tak. Można tak powiedzieć, aczkolwiek wiedzieliśmy juz przed startem
rozgrywek, że poziom będzie bardziej wymagający. Myślę, że punktów mogłoby być
więcej, ale w niektórych meczach zabrakło
szczęścia. Ostatni mecz ligowy z Gromem
od 30 minuty graliśmy w osłabieniu, mimo
tego potrafiliśmy wbić rywalom 2 bramki.
Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie strzelać
gole i wygrywać z każdą drużyną przy odpowiednim poziomie zaangażowania.
M.T.: Jak oceniasz indywidualne umiejętności rywali w V lidze?
M.P.: Jak w każdej lidze, są tutaj lepsi
oraz słabsi zawodnicy. Jak juz wspomniałem
liga jest wymagająca, nie wybacza błędów
i można niekiedy bardzo szybko stracić gola.
Naszym zadaniem jest nie oglądanie sie na
rywali, tylko skupienie sie na naszych mocnych stronach. Po każdym meczu musimy
wyciągać wnioski i starać się być lepszym
z meczu na mecz. W drużynie z Buku drzemie
duży potencjał – trzeba go wykorzystywać
w dalszej części sezonu i grać zawsze o 3
punkty.

Wyniki i składy:

III kolejka 24.08.2019 MKS Kania GostyńMKS Patria Buk 0-0
Skład: Błaszczyk - Tonder J., Jędrzejczak,
Ślotała, Kubiak - Zięta, Syniachenko, Juchacz
(79’ Garczarek), Pierzyński, Stepanchenko Witczak M. (46’ Burzyński 60’ Klamecki T.).
Ławka rezerwowych: Nowak, Burzyński, Klamecki, Garczarek, Kosicki, Prugar,
Witczak K.
IV kolejka 31.08.2019 Lipno Stęszew- MKS
Patria Buk 3-1
Skład: Błaszczyk - Burzyński (40’ Cieślak), Jędrzejczak (67’ Wojciechowski),
Ślotała, Kubiak - Zięta (50’ Rokus), Syniachenko, Pierzyński, Tonder J., Stepanchenko
- Prugar (80’ Klamecki B.).
Bramki Patrii: gol samobójczy 19’.

Ławka rezerwowych: Nowak, Klamecki
B., Cieślak, Witczak, Wojciechowski, Kosicki,
Rokus.

V kolejka 07.09.2019 MKS Patria BukAGRO-TOM Lew Pogorzela 2-4
Skład: Błaszczyk - Rokus (48’ Tonder J.),
Ślotała, Syniachenko, Kubiak - Witczak K.,Juchacz (79’ Klamecki B.), Cieślak, Pierzyński,
Stepanchenko (84’ Kosicki) - Prugar.
Bramki Patrii: 58’ Cieślak, 87’ Kosicki.
Ławka rezerwowych: Nowak, Kosicki,
Piaskowski, Garczarek, Klamecki T., Klamecki
B., Tonder J.
VI kolejka 14.09.2019 Korona Piaski- MKS
Patria Buk 0-5
Skład: Błaszczyk - Tonder J., Ślotała, Jędzejczak, Kubiak - Syniachenko, Wojciechowski (75’ Witczak M.), Juchacz, Stepanchenko
(60’Klamecki B.), Prugar - Pierzyński.
Ławka rezerwowych: Nowak, Klamecki
B., Witczak M.

VII kolejka 21.09.2019 Patria Buk- Grom
Plewiska 3-1
Skład: Błaszczyk - Kubiak, Ślotała, Zięta,
Rokus (88’Klamecki) - Witczak K., Juchacz
(65’ Kowalak), Stepanchenko, Pierzyński
(90’Kosicki), Prugar - Cieślak (85’ Witczak
M).
Bramki Patrii: 2’, 45’, 84’ Cieślak.
Ławka rezerwowych: Nowak, Kosicki,
Witczak M., Klamecki B., Kowalak, Piaskowski.
Zapraszamy wszystkich sympatyków
klubu na najbliższe mecze rozgrywane
w Buku:
»» Patria Buk - Wiara Lecha Poznań - sobota
5 października, godz. 14:00.
»» Patria Buk - Promień Krzywiń - sobota
19 października, godz. 15:00.
»» Patria Buk - Orkan Chorzemin - sobota
2 listopada, godz. 14:00.
Marcin Tonder
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Klub
Sportowy
Patria

Koduj z LEGO® Education

We wrześniu młodzi adepci futbolu
osiągnęli następujące wyniki:
Juniorzy:
Spójnia Strykowo – Patria 0:7
Patria – Korona Zakrzewo 3:6
AP Reissa – Patria 0:1
Trampkarz:
Patria – Korona Zakrzewo 6:2
Patria – Orły Komorniki 4:3
Młodzik starszy:
Piast Jabłonna – Patria 5:2
GSP Sątopy – Patria 4:2
Patria – Obra Zbąszyń 3:2
Orzeł Granowo – Patria 3:0
Młodzik młodszy:
Canarinhos Skórzewo – Patria 2:5
Patria – UKS Grodzisk Wlkp. 1:1
AP Reissa – Patria 13:0
Patria – Kotwica Kórnik 4:2
Orlik:
Promień Opalenica – Patria 0:6
Okoń Sapowice – Patria 0:18
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z początkiem
września do rozgrywek ligowych wróciły młodzi piłkarze
Patrii. Aż sześć zespołów reprezentuje MKS
w piłkarskich rozgrywkach dzieci i młodzieży, które organizuje Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej. W nowym sezonie regularnie
grają i trenują zespoły: Żaków(7-8 lat), Orlików (9-10 lat), Młodzików (11-12 lat),
Trampkarzy (13 lat) oraz Juniorów (14-15
lat). Choć jeszcze nie uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach, to na co dzień trenuje
także grupa Skrzatów (5-6 lat). W sumie
w Miejskim Klubie Sportowym szkoli się
ponad 130 chłopców.

PRZ
EDSZKOLE
Kodowanie i programowanie

WeDo 2.0

Coding
Express

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
„Jak rozwijać kompetencje kluczowe z LEGO® Education”
26.10.2019
10:00–12:00 – dzieci w wieku 4–6 lat
12:30–14:30 – dzieci w wieku 7–10 lat

Sala Miejska w Buku
(Dawna Synagoga)

www.alenauczanie.edu.pl/koduj
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Patria Buk – Orkan Konarzewo 6:2
Żak:
Turniej w Konarzewie:
Patria – Lecha Poznań 1:3
Patria – Orkan Konarzewo 4:1

Patria – Wielkopolska Komorniki 1:6
Turniej w Poznaniu:
Patria – Lecha Poznań 0:3
Patria – Orkan Konarzewo 5:1
Patria – Wielkopolska Komorniki 1:5

kompletu wchodzą trzy urządzenia siłowni
zew., stół do gry w warcaby/szachy pole do
gry w kółko i krzyżyk oraz zestaw ławek.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej
gminy oraz użytkowników plaży do skorzystania z nowych urządzeń.

Siłownia zewnętrzna na plaży w Niepruszewie

O

d 5 września można korzystać z nowych urządzeń siłowni zewnętrznej
zlokalizowanej na plaży w Niepruszewie. Nowe trenażery powstały
dzięki programowi Ministerstwa
Sportu i Turystyki pn. Otwarte Strefy
Aktywności (OSA). Jest to program
mający na celu rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym.
Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych
rodzin. W skład Niepruszewskiego
KOSYNIER BUKOWSKI l
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UKS Spartakus Buk
na międzynarodowym turnieju

K

olejny raz UKS Spartakus Buk zorganizował wyjazd na międzynarodowy turniej.
Tym razem na zaproszenie Portugalczyków z Mai wyruszyliśmy w długą podróż
w stronę oceanu. Nasi zawodnicy spędzili
mnóstwo godzin w autobusie, pokonując
łącznie 7000 km. Trasa była podzielona na
kilka etapów. Pierwszym z nich był Paryż.
Zwiedzanie Paryża autobusem nocą, wieży
Eiffla, Luwru, spacer przy Sekwanie. Następnie trafiliśmy do Barcelony gdzie korzystaliśmy z uroków pięknej pogody. Mieszkaliśmy
praktycznie przy plaży. Zwiedziliśmy stadion
Camp Nou, Oceanarium, port i Sagradę Familię. Kolejny i najważniejszy etap to turniej
w Mai. Tam spotkaliśmy na swojej drodze
Brazylijczyków, Kanadyjczyków, Hiszpanów,
Francuzów i jeszcze kolejne zespoły z innych państw. Graliśmy zarówno na boiskach

trawiastych jak i halach sportowych. Przy
okazji zwiedzaliśmy Porto oraz wybraliśmy
się nad Ocean Atlantycki.
Mecze naszych zespołów dostarczały
wielu wrażeń. Drużyny ostatecznie uplasowały się w czołówce turnieju. Drużyna
Marcina Kaczmarka zajęła 2 miejsce, Pawła
Korytowskiego 4 miejsce i Grzegorza Klimczaka 7 miejsce. Najlepszymi zawodnikami
w swojej kategorii zostali Łukasz Hemmerling i Kacper Napierała.
Znów nabraliśmy doświadczenia grając
z wieloma świetnymi drużynami. Uczestniczyliśmy aktywnie w wydarzeniach kulturalnych, które odbywały się przy okazji turnieju.
Po turnieju ruszyliśmy w długą trasę
powrotną, po drodze zaliczając nocleg pod
Paryżem.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie

Srebrny medal dla branżowej szkoły w Buku

W

środę 25 września 2019 roku
uczniowie Branżowej Szkoły
I Stopnia w Buku uczestniczyli
w Turnieju piłki ręcznej szkół ponadpodstawowych o puchar Starosty powiatu poznańskiego, który odbył się w Zespole Szkół
w Swarzędzu. W zawodach brało udział 8
24

drużyn, które rozegrały mecze systemem
„każdy z każdym”. Niezwykle wyrównany
poziom spotkań sprawił, że do ostatniego
gwizdka ważyły się miejsca na podium. Nasi
wspaniali piłkarze ręczni zagrali z ogromną
wolą walki i na bardzo wysokim poziomie,
walcząc o każdą piłkę. Ostatecznie przypa-

kolejnego naszego świetnego wyjazdu i za
wrażenia, które przeżyli chłopcy naszego
klubu. Każdy kolejny wyjazd buduje naszą
motywację i zaangażowanie na kolejne lata.
Wynika to z naszych pozytywnych relacji
z zagranicznymi zespołami, które również
budujemy na tych turniejach. Nasi przeciwnicy chętnie szukają na mapie naszej gminy,
szczególnie jeśli dostają od nas lanie! :)
Zapraszamy wszystkich na nasze mecze
w nowym sezonie do hali OSiR w Buku.

dło im w udziale II miejsce i srebrny medal.
Warto podkreślić, że decydujące spotkanie
nasi zawodnicy przegrali 1 bramką. Podczas
zawodów przyznawane zostały także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem
turnieju został zawodnik bukowskiej drużyny - Dawid Dybizbański.
Skład naszej „srebrnej” reprezentacji:
Piaskowski Dawid, Przybylak Albert (bramkarz), Dybizbański Dawid (bramkarz), Jęch
Jakub, Lulkiewicz Karol, Bekas Marcel, Hulalka Kacper, Dziwak Jakub, Koza Błażej, Oszmałek Jan, Osiński Jakub, Stefaniak Jarosław,
Siemieniak Stanisław, Szczukocki Bartosz.
Składamy wielkie gratulacje dla całej
drużyny!
K.W.
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Wycieczka KŻR

W

dniach od 13 do 15 wrzęśnia 2019 r.
KluB Żołnierzy Rezerwy zorganizował wycieczkę do Bornego Sulinowa. Miasto położone jest nad jeziorem Pile
W latach 30. XX wieku na miejscu wsi Lipie
zbudowano niemiecki garnizon wojskowy.
W 1945 przejęła go Armia Czerwona i użytkowała do października 1992. W tym okresie
miasto było wyłączone spod administracji
polskiej. 5 czerwca 1993 nastąpiło uroczyste otwarcie miasta, a 1 października Borne
Sulinowo otrzymało prawa miejskie. Bardzo
ciekawe miasto z bogatą historią. W sobotę
po śniadaniu zwiedzaliśmy miasto i ciekawe
miejsca w okolicy z kustoszem prywatnego
muzeum. Z dużym zainteresowaniem słu-

chaliśmy przewodnika, który posiada dużą
wiedzę na temat histori miasta. Po powrocie
do miejsca zakwaterowania odbyło się strzelanie parami z broni pneumatycznej. Suma
punktów pary wyłoniła zwycięzców i tak

40 strzelanie o Miano Króla Kurkowego

W

dniu 7 września 2019 r. na strzelnicy w Parku Sokoła odbyło się 40
strzelanie o Miano Króla Kurkowego. Polegało ono na tym, że każdy oddał jeden
strzał do ozdobnej tarczy w określony punkt
wyznaczony przez ubiegłorocznego Króla
Kurkowego i fundatora tarczy Jerzego Woźniaka który też opracował regulamin, według którego strzelaliśmy. Najcelniej strzelił
i tym samym tytuł Króla Kurkowego zdobył

Zawody wędkarskie

I miejsce zdobyli Anna i Marek Dakowscy
wystrzeliwując 31 pkt. II miejsce Justyna
i Janusz Krzyżańscy 31 pkt. i III Katarzyna
i Leszek Szała 27 pkt.
H.R.

Eugeniusz Kowalski.
I Wicekrólem Kurkowym został kol.
Szymon Soroczyński.
II Wicekrólem Kurkowym kol. Paweł
Kaseja.
Następnie odbył się pojedynek strzelecki
w którym zwyciężyła Anna Dakowska.
II miejsce zdobył Romuald Radny i III
miejsce Szymon Soroczyński.
H.R.

K

olejne w tym sezonie zawody, dla członków koła wędkarskiego PZW Baszta
w Buku, odbyły się w dniu 11 sierpnia
2019 na łowisku w Kuźnicy Zbąskiej. Były to
zawody gruntowe, których celem było wyłonienie Mistrza w tej specjalizacji. Zawody
te co roku cieszą się dużą popularnością, co
przyczyniło się do tego, że na starcie stanęło
24 zawodników. Punktualnie o godzinie 7:00
zawodników przywitał Prezes Koła Andrzej
Lebiotkowski i przystąpiono do rozlosowania stanowisk. Zawodnicy udali się na
swoje miejsca i rozpoczęli przygotowania
do zawodów. Czas wędkowania określono
na 5 godzin od 8:00 do 13:00. Metoda jak
wspomniano wcześniej gruntowa, jednocześnie można było łowić na dwie wędki.
Słoneczna pogoda sprzyjała braniom, a do
siatek co rusz trafiały ryby, najczęściej karasie i karpie. Byli również koledzy, którzy
mogli pochwalić się ładnymi amurami. Po
upłynięciu wyznaczonego czasu, nadszedł
czas na ważenie złowionych ryb. Łącznie
do siatek trafiło aż 105,65kg ryb i nikt nie
ukończył zawodów z zerowym dorobkiem.
Ustalona czołowa klasyfikacja zawodów preKOSYNIER BUKOWSKI l

zentowała się następująco:
1 miejsce - Marcin Wieczorek - 12,00 kg
2 miejsce - Rafał Jarmużkiewicz - 10,75 kg
3 miejsce - Przemysław Czubek - 10,25 kg
4 miejsce - Mateusz Łukaszyk - 7,80 kg
5 miejsce - Dionizy Łukaszyk - 6,70 kg
6 miejsce - Marek Baranowski - 6,50 kg
Gratulacje dla zwycięzców.
Teraz bukowskich wędkarzy czeka mała
przerwa od zawodów, gdyż kolejne odbędą
się dopiero w październiku. Będzie to I tura
zawodów spinningowych.
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Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15

października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Choroba ta jest najczęstszym
w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań
na nowotwory złośliwe). Stanowi główną
przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób
nowotworowych (13% wszystkich zgonów
pacjentek onkologicznych). Każdego roku
około 18000 kobiet słyszy z ust lekarza diagnozę ,,rak piersi”, a co roku prawie 6000
z nich umiera z powodu tego nowotworu.
Często zastanawiamy się, jakie są przyczyny
zachorowań. Specjaliści uważają, że sprzyja
temu:
»» Wiek 50-69
»» Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa
z chorą osobą)
»» Mutacje stwierdzone w genach BRCA
1 lub BRCA 2
»» Wczesna pierwsza miesiączka przed 12
rokiem życia
»» Późna menopauza po 55 roku życia
»» Urodzenie dziecka po 35 roku życia
»» Bezdzietność
»» Poprzednie leczenie z powodu raka
piersi
»» Leczenie z powodu innych schorzeń
piersi.
Obserwując swoje piersi należy zwrócić
uwagę na następujące objawy, które powinny
zaniepokoić:
»» zmieniony kształt piersi,
»» wyczuwalny guzek lub stwardnienie,
»» na skórze piersi występują zmarszczenia,
wciągnięcia, zmiana koloru,
»» brodawka jest wciągnięta, zaczerwieniona lub ma owrzodzenie,
»» z brodawki wydobywa się wydzielina.
W przypadku stwierdzenia takich objawów, należy udać się niezwłocznie do
lekarza, ponieważ wczesne wykrycie raka
prowadzi do bardziej efektywnego leczenia we wczesnej fazie rozwoju każdy nowotwór
może być całkowicie uleczalny. Profilaktyka
26

raka piersi polega na systematycznym wykonywaniu odpowiednich badań:

1. Samobadanie:

Samobadanie piersi jest podstawowym,
bardzo ważnym elementem w procesie
wczesnego wykrywania raka piersi. Składa
się z dwóch etapów: oglądania stanu piersi
oraz badania dotykowego, tzw. palpacji. By
odróżnić cykliczne zmiany od chorobowych
piersiom należy uważnie się przyglądać,
systematycznie powinna je badać każda
kobieta, która ukończyła 20 lat. Pozwoli to
na wczesne wykrycie potencjalnych zmian
i skuteczne leczenie.
Samodzielne badanie piersi należy wykonywać systematycznie, najlepiej w tej samej fazie cyklu miesiączkowego, tj. 2-3 dni
po miesiączce, by wykluczyć nadwrażliwość
brodawek i bolesność piersi, a w przypadku
kobiet niemiesiączkujących raz w miesiącu
np. w dniu urodzin. Podczas badania kobieta
powinna zwracać uwagę na występujące
na piersiach:
»» brodawki i pieprzyki, przebarwienia –
czy się nie powiększają, nie zmieniają
koloru,
»» wycieki z brodawki,
»» otoczkę wokół brodawki – może zmienić
swój dotychczasowy regularny kształt,
»» zmianę kształtu lub wielkości piersi,
»» obrzęki węzłów chłonnych pod pachą,
»» guzki i zgrubienia wyczuwalne na piersi,
wokół sutka i pod pachą.
W przypadku wykrycia guzka w piersi konieczne jest równoczesne zbadanie
tego samego fragmentu drugiej piersi. Jeżeli kobieta zaobserwuje podobną
zmianę to zazwyczaj nie jest ona groźna
(może być uwarunkowana genetycznie), ale wymaga konsultacji lekarza.
W pozostałych przypadkach powinna koniecznie skontaktować się z lekarzem i podzielić się swoimi wątpliwościami.

2. USG piersi:

USG piersi jest to metoda obrazowa
badania z użyciem ultradźwięków. Prze-

prowadzane jest ono w celu wspomagania
i uzupełnienia badania mammograficznego,
szczególnie w diagnostyce sutków gruczołowych. USG skutecznie wykrywa łagodne oraz
rakowe zmiany w piersi. Zalecane jest kobietom między 20 a 40 rokiem życia, jak również
pacjentkom powyżej 40 roku życia, z tego
względu, że USG pomaga wykrywać zmiany,
których nie wykaże badanie mammograficzne. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna
i całkowicie bezpieczna (można ją stosować również u kobiet w ciąży i karmiących).
Profilaktycznie USG piersi należy robić raz
w roku. Wskazaniem do badania mogą być
różnego rodzaju stwardnienia, których wcześniej nie było – np. guzki, czy tzw. zaciągnięcie skóry, nietypowy wyciek z sutka u kobiet,
które nie są w ciąży ani nie karmią, zmiany
w brodawce lub guzki w dołach pachowych.
Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania, najlepiej wykonać je w pierwszej
połowie cyklu miesiączkowego.

3. Mammografia:

Mammografia to rentgenowskie badanie
piersi, które jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Pozwala rozpoznać
wczesne zmiany, jak również te, które nie
dają się wyczuć podczas badania palpacyjnego, wielkości 2-3 mm. Ucisk stosowany
w czasie mammografii nie uszkadza piersi;
jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie
dawki promieniowania rentgenowskiego.
Mammografia pozwala wcześnie wykrywać
90-95 % zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju każdy nowotwór może
być całkowicie uleczalny.
Mieszkanki Miasta i Gminy Buk mają
możliwość wykonania mammografii na
miejscu, ponieważ kilka razy w roku do
miasta przyjeżdżają mammobusy.
Kobiety, które przebyły leczenie raka
piersi mogą korzystać z pomocy Bukowskiego Towarzystwa AMAZONKI, które organizuje różne formy rehabilitacji psychofizycznej
w postaci masażu limfatycznego, wyjazdów
na pływalnię, zajęć z psychologiem. Ponadto
istnieje możliwość udziału w wyjazdach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. W bieżącym
roku amazonki były w Kołobrzegu, Mielnie.
Każdego roku w październiku bukowskie
amazonki biorą także udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę,
aby pokłonić się Matce Bożej i podziękować
za otrzymane błogosławieństwa i duchową
pomoc. Amazonki wspierają się wzajemnie
w pokonywaniu skutków choroby, a ich spotkania odbywają się w wesołej i życzliwej
atmosferze.
Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI
(Grażyna Kwaśniewska)
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Niebezpieczne drzewa

Oświadczenie z poranka 30 września br.
W dniach 21 i 28 września 2019 roku na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku, w Parku Harcerza prowadzona została
wycinka drzew. Na wniosek Agnieszki Skałeckiej p. o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 23 maja 2019 roku wszczęto
postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
chorych i zagrażających bezpieczeństwu. W czerwcu bieżącego roku
dokonano lustracji w terenie, w obecności pracownika Urzędu Miasta
i Gminy Buk, gdzie stwierdzono liczne ubytki w postaci zgnilizn,
dziupli itp. na dużej ilości drzew z gatunku topole, klony i robinie
akacjowe. Drzewa, które zostały zgłoszone do wycinki zagrażały
bezpieczeństwu. Całkowicie suche drzewa i te ze znacznie zachwianą
statyką oraz z obłamywującymi się konarami w koronach drzew
stwarzały realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników Parku
Harcerza i mieszczącego się na tym terenie placu zabaw.
W pierwszej kolejności przystąpiono do wycinki starych topoli,
które w tym wieku stają się kruche i podczas porywistych wiatrów
dochodzi do tzw. wiatrołamów. W ostatnich latach nasilają się na
naszym terenie różnego rodzaju anomalie pogodowe. Jedną z nich
są niezwykle silne wichury, po których w Parku Harcerza leży wiele
dużych konarów .
W drugiej kolejności planuje się przystąpić do wycinki drzew
gatunku robinia akacjowa i klon, których stan na chwilę obecną
jest również bardzo zły.
Dbając o nasze wspólne dobro i przestrzeń zieloną , w następnej
kolejności planuje się liczne nasadzenia drzew, które są szlachetnymi gatunkami, ale również takie, które mają szybki przyrost tak
jak topola.
Nasze działania są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników parku: dzieci, seniorów, młodzieży szkolnej,
bo te grupy w sposób szczególny korzystają z naszego terenu.
Ścieżka Edukacyjna, która niebawem powstanie w Parku Harcerza
nie ma nic wspólnego z w/w działaniem. To właśnie działając dla naszych mieszkańców pragniemy wzbogacić Park o dodatkowe atrakcje.
Agnieszka Skałecka
p. o. Dyrektora – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Zdjęcia: Widok Parku Harcerza
po wichurze z wieczoru 30 września br.
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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. J. Twardowski

Składamy serdeczne podziękowania
ks. prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi,
ks. kanonikowi Tadeuszowi Osińskiemu,
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
delegacjom, wychowankom oraz wszystkim,
którzy tak licznie uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu naszej ukochanej

V Ś.P. Jadwigi Gawron
dzieląc z nami smutek rozstania
i okazując modlitewne wsparcie.
Dziękujemy za udział w modlitwie różańcowej,
ofiarowane komunie i zamówione Msze Św.
Mąż i córki z rodzinami
28
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OPTYK
Black & White

Nie
przepłacaj
za okulary!

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
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Oferty pracy
ZGK Sp. z o. o.
w Buku
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BUK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. w Buku

W związku z ciągłym rozwojem Spółki poszukujemy
młodych, ambitnych pracowników na stanowiska:

Operator urządzeń wodociągowych Konserwator Stacji Uzdatniania Wody

Miejsce pracy: gmina Buk (Stacje Uzdatniania Wody:
m. Kalwy, Dakowy Suche, Szewce, Dobieżyn, Buk)

Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych
Kontakt:

Jakub Piętka tel. 61 83-59-497
Ewelina Szczęśniak – Borowska 61 8359-492
e-mail: biuro@zgk-buk.pl

Kierowca kat. C
(kierowca wozu asenizacyjnego)

Kontakt: Ireneusz Głuszek tel. 61 8359-499
e-mail: biuro@zgk-buk.pl
Szczegóły oferty pracy dla osób zainteresowanych
prezentujemy na naszej stronie internetowej
www.zgk-buk.pl

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

GABINET KOSMETYCZNY
CZAS DLA CIEBIE s.c.
Wilkowska Angelika, Joanna Żok

Buk-Wielkawieś, ul.Storczykowa 37

ZAPRASZAMY:
PONIEDZIAŁEK 12-19 | WTOREK-PIĄTEK 9-19
SOBOTA 9-13

tel. 732 436 444
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
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