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Szanowni
Państwo,
W dniu 16 października br. obchodziliśmy
41. rocznicę wyboru
kardynała Karola
Wojtyły na papieża.
Dla nas był to również kulminacyjny moment wyjazdu do Rzymu śladami Stanisława
Reszki z Buku. Podczas audiencji generalnej
na placu św. Piotra Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił kopię cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej,
przywiezioną przez pielgrzymów naszego
Sanktuarium. Wizerunek bukowskiej Madonny został umieszczony w polskim kościele św. Stanisława BiM w Rzymie. Fundatorem
i budowniczym tej świątyni był właśnie
Stanisław Reszka. W tych dniach mocnym,
bukowskim akcentem w wiecznym mieście
były koncerty Zespołu Kameralnego "Amici
Canti" w rzymskich bazylikach i świątyniach.
W naszej pamięci na zawsze pozostanie wy-

Z obrad sesji

W dniu 29 października br. w Sali Miejskiej w Buku
odbyła się XII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XII sesji Rady Miasta i Gminy
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
z dnia 24 września 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/ Określenie wysokości stawek podatku

Budowa drogi Dobieżyn-Szewce

Do końca roku ma zostać rozliczona
budowa półkilometrowego odcinka drogi
pomiędzy Szewcami a Dobieżynem. Zwycięzcą przetargu okazała się firma Infrakom
z Kościana, która zadeklarowała wykonanie
inwestycji za kwotę 1 mln 388 tys. zł.

Gmina zbiega o środki
zewnętrzne

Burmistrz Paweł Adam poinformował,
że w dniu 25 października gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie w ramach PROW
2014-2020 projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa
i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody
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stęp dla Polonii w kościele polskim oraz
muzyczna oprawa Mszy św. przy grobie
św. Jana Pawła II. Z całego serca pragnę
podziękować ks. prałatowi Andrzejowi
Szczepaniakowi za pomoc w aranżacji
trasy koncertowej oraz organizację
zbiegającej się z nią w czasie pielgrzymki parafialnej.
Z bieżących tematów inwestycyjnych w ostatnim miesiącu zakończyliśmy
prace związane z budową drogi „Wierzbowej” w Niepruszewie. Jest to inwestycja,
która była długo wyczekiwana. W ostatnim tygodniu utwardzono także odcinek
ok. 350 m drogi prowadzącej przez Józefowo
do Otusza. To dopiero początek inwestycji.
W związku z rozpoczętymi pracami na ul.
Lipowej w Niepruszewie przepraszamy za
utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Liczymy, że te okresowe niedogodności zostaną zrekompensowane znacznie lepszym
standardem drogi, gdy ta zostanie oddana
do użytku.
W tym miesiącu doszły do nas niepokojące informacje. Prawdopodobnie z począt-

od nieruchomości na rok 2020.
2/ Wprowadzenie zwolnień w podatku od
nieruchomości w 2020 roku.
3/ Opłata targowa w roku 2020.
4/ Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2020 rok.
5/ Określenie wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2020 rok.
6/ Stwierdzenie zakończenia działalności
Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera
w Buku.
7/ Nadanie nazwy ulica Zacisze w Buku.
8/ 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.

w Dakowych Suchych”. Projektem w Wielkiej Wsi objęte są ulice: Rolna, Ogrodowa,
Boczna oraz część ul. Smugi. Całkowity koszt
tego projektu został oszacowany na 4 mln zł,
a wysokość dofinansowania może wynieść
do 2 mln zł. W dniu 28 października wraz
z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, gmina złożyła wniosek do WRPO
2014-2020, na dofinansowanie utworzenia
Domu Dziennej Opieki Medycznej dla Seniorów w Buku. – Taki podmiot leczniczy
posiadałby pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
niesamodzielnych osób starszych. Łączny
koszt projektu opiewa na kwotę 5 mln zł –
mówił burmistrz. Radny Tomasz Plewa pytał,
kto jest inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Burmistrz przypomniał, że obiecywał ta-

kiem przyszłego roku nie będzie świadczona
nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Dopiewie, którą objęci są również mieszkańcy naszej gminy. Przyjąłem to z wielkimi
obawami, gdyż mam świadomość, że z tej
formy pomocy medycznej korzysta wielu
mieszkańców naszej gminy, a w szczególności tych najmłodszych. Wsłuchując się
w głos mieszkańców jestem przekonany,
że placówka ta powinna dalej kontynuować
swoją działalność. Niestety pomimo prób
i starań przedstawicieli władz samorządowych nie udało się skłonić NFZ do zwiększenia poziomu finansowania dopiewskiej
placówki medycznej. Będąc zatroskanym
o potrzeby zdrowotne mieszkańców naszej
gminy zwróciłem się z oficjalnym pismem do
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu oraz Posłów na Sejm RP o zwiększenie
finansowania świadczeń w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanych przez NZOZ PRIMA-MED w Dopiewie.
Paweł Adam
Burmistrz MiG Buk
9/ Zmiana uchwały Nr III/25/2018 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata
2019-2026
10/ Uchwalenie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk:
a/ rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu studium,
b/ podjęcie uchwały.
IV. Interpelacje i zapytania .
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

kie działania w trakcie kampanii wyborczej.
Zabiegała o to także pani Zofia Koźmińska.
Z usług placówki będzie mogło korzystać 25
osób w cyklu trzymiesięcznym. Gmina będzie
zobowiązana zabezpieczyć miejsce, w którym takie usługi byłyby świadczone. W tej
chwili są prowadzone rozmowy dotyczące
pozyskania takiego lokalu. Radna Elżbieta
Batura podziękowała za przystąpienie do
tego projektu. Pytała o zakres opieki oraz
godzinową dostępność obiektu. Burmistrz
odpowiedział, że jest za wcześnie na takie
informacje, trzeba czekać na rozstrzygnięcie
konkursu.

Programy zdrowotne

Zgodnie z literą prawa, gmina wystąpiła
do Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji o ocenę projektów programów
l LISTOPAD 2019

zdrowotnych. Przy tej okazji burmistrz podziękował paniom radnym Elżbiecie Baturze
i Annie Kowalskiej za ich zaangażowanie
i doświadczenie, którym podzieliły się
przy okazji przygotowywania propozycji
programów. Po pozytywnej opinii Agencji
programy zostaną uchwalone przez Radę
Miasta i Gminy Buk.

Pomoc doraźna

Burmistrz poinformował, że placówka
z Dopiewa, która świadczyła medyczną
pomoc doraźną w godzinach nocnych i w
dniach świątecznych dla mieszkańców gmin:
Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew, wypowiedziała umowę w NFZ. Burmistrz skierował apel do Wielkopolskiego Oddziału NFZ
o rewaloryzację kwot zapisanych w kontrakcie lub szybkie znalezienie placówki zastępczej, która obsługiwałaby mieszkańców
naszej gminy. Radna Anna Kowalska pytała,
czy gmina miałaby jakikolwiek wpływ na wybór ewentualnej nowej placówki? Burmistrz
odpowiedział, że kryterium decydującym
o wyborze oferenta będzie cena. Gmina nie
będzie miała wpływu na NFZ w sprawie wyboru miejsca świadczenia pomocy doraźnej.

Trafne kosztorysy

Czy kosztorysy inwestycji przygotowywane przez gminę są teraz bardziej trafione,
czy też spadły cenny usług? – dopytywał
radny Tomasz Plewa. Burmistrz odpowiedział, że po części wszystkie te czynniki mają
zastosowanie. Zmienia się rynek, kończy się
bieżący okres dofinansowania inwestycji
ze środków unijnych, a sam urząd został
kadrowo wzmocniony. Przy tej okazji burmistrz przedstawił nową kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Ilonę Dębską.
Odpowiada ona za realizacje inwestycji, a w
tym przygotowanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami, ale najważniejszą
sprawą jest jej częsta obecność na terenach
inwestycji. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością wykonania robót w terenie ma
kluczowe znaczenie.

Dron

Radny Wojciech Dutkiewicz pytał, czy
został już dokonany zakup drona? – Dron
jest zakupiony. Pracownicy czekają na świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami
VLOS UAC < 5kg, które są wydawane przez
Urząd Lotnictwa Cywilnego. Świadectwa te
są potwierdzeniem nadanych im uprawnień
do sterowania dronami. Egzaminy zdali –
mówił burmistrz. Dodał, że zamierza walczyć ze smogiem w gminie. Działania będą
realizowane konsekwentnie, krok po kroku.
Trzeba to dobrze zaplanować i wdrażać –
mówił burmistrz.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
W trakcie sesji radny podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Studium.
Burmistrz podziękował radzie, za przyjęcie nowego ładu przestrzennego oraz pracownikom urzędu biorącym udział w jego
przygotowaniu. Paweł Adam zauważył, że
w Studium zapisano przeznaczenie dużych
terenów pod rekreację i kulturę fizyczną.
Gmina będzie starała się przejąć na ten cel
nieruchomości od Skarbu Państwa, zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa m.in. na terenie sołectw: Cieśle,
Niepruszewo i Kalwy. Radny Tomasz Plewa
podsumował, że mając ten dokument gmina
będzie mogła się rozwijać. Burmistrz Paweł Adam dodał, że ten dokument umożliwi
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczających
niepożądane inwestycje. Sprawa wiąże się
m.in. z planami budowy wieży telefonii komórkowej przy ul. Bohaterów Bukowskich
w Wielkiej Wsi.

Interpelacje i zapytania

Radny Tomasz Giełda złożył interpelacje w sprawie: uruchomienia na terenie
gminy transportu zbiorowego, odpowiedniego doświetlenia przejść dla pieszych,
ograniczenia degradacji Jeziora Niepruszewskiego na skutek obniżenia poziomu
lustra wody, budowy boiska piłkarskiego
w Parku Harcerza.
Burmistrz odpowiedział, że działania
w sprawie poprawy stanu Jeziora Niepruszewskiego to wielomilionowe działania.
Należy zacząć je od siebie. Burmistrz zwrócił
radnemu uwagę, że wielu mieszkańców oburza, że mimo zakazu wprowadzania psów na
teren plaży zwierzęta korzystają z kąpieliska
podczas „morsowania”. W sprawie parku
burmistrz odpowiedział, że stosowniejszym
miejscem na budowę boiska jest teren za
halą sportową.
Radny Tomasz Plewa podziękował za
wyrównanie nawierzchni przy peronach
kolejowych w Buku. Zapytał przy okazji
jaki jest klucz podłączania do światłowodu
na terenie gminy? Radny zwrócił uwagę, że
wbrew zapowiedziom dotyczącym częstotliwości kursowania Kolei Metropolitalnej,
w rozkładzie jazdy jest dwugodzinna luka.
Radna Daniela Kalemba podziękowała wicestaroście poznańskiemu Tomaszowi Łubińskiemu za interwencję w sprawie chodnika
na ul. Starowiejskiej w Niepruszewie. Radny
Wojciech Dutkiewicz zwrócił się w sprawie
odbudowy wału ziemnego oddzielającego ul.
Orzechową od obwodnicy oraz oświetlenia
przy obwodnicy. Poruszył temat zaniechania

prac nad ustaleniem zasad działania budżetu
obywatelskiego. Pytał o zakup samochodu
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy. Radny
Michał Korbas dziękował za usunięcie słupka telekomunikacyjnego na ul. Czarnieckiego
w Buku oraz wyrównanie drogi z Dobrej do
Daków Suchych. Radny Mirosław Adamczak
dziękował za wyrównanie drogi na Michalinie. Zgłosił, że oświetlenie na ul. Ogrodowej w Dobieżynie jeszcze nie działa, prosił
o ustawienie kilku koszy na śmieci w Dobieżynie. Wicestarosta Tomasz Łubiński odpowiadając w temacie kolei metropolitalnej
stwierdził, że już od samego początku planowano, że kolej zwiększy swoją częstotliwość
tylko w godzinach szczytu komunikacyjnego. Zauważył, że w ostatnim roku przybyło
2 mln pasażerów, a zakup nowego taboru
opóźnił się o 7 miesięcy. Nie wszystkie składy są przepełnione - zauważył wicestarosta. Prosił o informacje, o które konkretnie
kursy chodzi. Jego zdaniem pojawiające się
problemy wynikają ze zwiększonej popularności przejazdów koleją i są doskonałym
potwierdzeniem celowości wydatków inwestycyjnych w tym zakresie. Radny Tomasz
Plewa zauważył, że opóźnienia pociągów
wynikają z wydłużonego czasu wsiadania
i wysiadania pasażerów z przepełnionych
pociągów. Wicestarosta odpowiedział, że
jest to po części efekt tzw. „podwójnego
rocznika” związanego z reformą oświaty.
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski
zauważył, że problemy z przepełnieniem
pociągu zdarzają się także w soboty. Problemem jest także brak kursów w godzinach
18:00-20:00. Sołtys Marian Kocik z Daków
Suchych pytał kiedy wrócą kursy autobusów
PKS. Tomasz Łubiński odpowiedział, że są
chęci natomiast nie wszystkie samorządy leżące na trasie przejazdu autobusu są zainteresowane współfinansowaniem. Burmistrz
Paweł Adam odpowiedział, że w budżecie
są zabezpieczone środki na komunikację
zbiorową. Gmina pracuje nad rozwiązaniem
tej sprawy. Zauważył, że w przygotowanej
w poprzedniej kadencji koncepcji budowy
punktu przesiadkowego w Buku nie przewidziano nawet zatoki przystankowej dla
autobusu, z góry zakładając, że będzie ona
niepotrzebna. Teraz to się zmienia.

Kalendarz imprez

Przewodniczący rady Piotr Goroński
zwrócił uwagę na konieczność opracowania gminnego kalendarza imprez, tak żeby
wydarzenia się nawzajem nie pokrywały. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom
uczestnictwa we wszystkich inicjatywach.
Do apelu dołączył burmistrz Paweł Adam,
prosząc sołtysów o większą koordynację
w tym zakresie.
red.
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Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Niepruszewie

Z

akończono prace związane z długo wyczekiwaną budową drogi „Wierzbowej”
w Niepruszewie.
Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W ramach prac przebudowano niecały 1 km
drogi, który utwardzony został kruszywem

Powstaje wiata
biesiadna
w Niepruszewie

łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm. Koszt
inwestycji wyniósł niecałe 200 tys. zł.

Ul. Lipowa w Niepruszewie

Rozpoczęto prace związane z budową
ul. Lipowej w Niepruszewie. Utrudnienia
w ruchu potrwają do końca roku, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Wy-

konawcą zadania jest firma IZBRUK Maciej
Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą
w m. Dziedzice.
Wybudowana droga - ul. Lipowa będzie
drogą dwukierunkową o długości ok. 280 m
i szerokości jezdni 5,00-6,00 m. Wyposażona
zostanie w 23 miejsca postojowe usytuowane równolegle względem jezdni oraz chodnik
na całej długości drogi.
Zgodnie z zawartą umową koszt inwestycji wyniesie prawie 700 tys zł.
Ilona Dębska

pływającym, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, której powstanie było możliwe
dzięki ministerialnemu programowi „Otwarte Strefy Aktywności”.

Wiata przystankowa
w Wygodzie

W
I

nwestycja powinna zostać oddana do
użytku w listopadzie 2019 r. Jest to kolejna
inwestycja realizowana na terenie kąpieliska w Niepruszewie po nowym pomoście

Kąciki dziecięce
w Gminie

sierpniu/wrześniu br. Miasto i Gmina Buk przy współpracy z sołtysem
wsi Żegowo-Wysoczka-Wygoda Tadeuszem Łysiakiem oraz właścicielem gruntu – Krzysztofem Patykiem, zamontowała
wiatę przystankową dla dzieci oczekujących
na autobus szkolny we wsi Wygoda. Koszt inwestycji wyniósł 6300 zł. Mamy nadzieję, że
inwestycja ta będzie służyła mieszkańcom.

W

październiku oddano do użytku wyremontowaną część
urzędu, w której znajduje
się obecnie Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
oraz Urząd Stanu Cywilnego. Od teraz
sprawy najczęściej załatwiane przez
mieszkańców gminy będzie można
załatwić na parterze urzędu. Co więcej, dla
najmłodszych mieszkańców przygotowano
kącik dziecięcy, w którym czekają na naszych
gości kolorowanki związane z naszą gminą
oraz zabawki edukacyjne.
Kącik edukacyjny powstał także w Kawiarni przy Kinie Wielkopolanin. Nie za4

brakło tam basenu z kulkami, książek (jak
na bibliotekę przystało!), różnorodnych
zabawek oraz wystawy prac naszych małych artystów. Dodatkowo dzieci mają swoją
wydzieloną przestrzeń, dzięki czemu rodzice
mogą delektować się kawą i świeżym ciastem, jednocześnie spoglądając na swoje

pociechy. Zapraszamy rodziców z dziećmi
do spędzenia czasu w bukowskiej kawiarni,
każdy z nich znajdzie tam coś dla siebie, a jak
widać na załączonych zdjęciach - pierwsi
użytkownicy nowych kącików są bardzo
zadowoleni!
Monika Błaszczak-Mańkowska
l LISTOPAD 2019

Jak przebiegły wybory do sejmu i senatu
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października br. odbyły się wybory do sejmu i do senatu. Atmosferę
wyborczą podgrzewały informacje
medialne o rekordowej jak dotychczas liczbie
wyborców, którzy udali się do lokali wyborczych, by oddać swój głos i zadecydować, kto
przez najbliższe cztery lata będzie zasiadał
w ławach poselskich i senatorskich.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk głosowali w sześciu lokalach wyborczych.
Uprawnionych do głosowania było 9 666
osób, a do urn wyborczych udało się 6 358
osób, co stanowiło 65,76%. Dla porównania w wyborach do Sejmu i do Senaty RP
przeprowadzonych w 2015 r. frekwencja
wyniosła 51,87%.
W 6 obwodowych komisjach wyborczych,
składających się z przedstawicieli komitetów
wyborczych oraz z wyborców, którzy indywidualnie zgłosili chęć pracy w komisjach
pracowało 57 osób. Każda komisja miała
zapewnioną obsługę informatyczną, dzięki
której za pomocą systemu teleinformatycznego sprawnie przekazywano meldunki o frekwencji, a przede wszystkim sporządzono
i przesłano do Okręgowej Komisji Wyborczej
w Poznaniu protokoły z wyników głosowania w obwodach. Jednak zanim to zostało
zrealizowane, wszyscy członkowie komisji
wykonali ciężką pracę związaną z udziałem
w szkoleniu, sprawdzeniem liczby przekazanych kart do głosowania, pełnieniem dyżurów
w lokalu w dniu głosowania, a także ręcznym
policzeniu i sprawdzeniu każdego głosu. Nad
sprawnością prac obwodowych komisji wyborczych czuwał zespół pracowników Urzędu
Miasta i Gminy oraz urzędnik wyborczy. Nie
było żadnych incydentów i zdarzeń, które
mogły by zakłócić, bądź wstrzymać działania
obwodowych komisji wyborczych. Wszystkie komisje sprawnie i bezbłędnie dokonały obliczeń wyników głosowania w swoich
obwodach. Około godziny trzeciej ostania

Informacja o wykazie
nieruchomości
przeznaczonych
do sprzedaży

W

oparciu o art. 35, ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r., poz.2204 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Buk informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk został wywieszony
na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2019 r.
do dnia 6.11.2019 r. wykaz nieruchomości
KOSYNIER BUKOWSKI l

komisja dotarła do Urzędu Miasta i Gminy, by
pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu przekazać papierowe wersje protokołów z wyników głosownia. Około
godziny piątej Okręgowa Komisja Wyborcza
potwierdziła, że wszystkie dostarczone jej
protokoły z wyników głosowania z terenu
Miasta i Gminy Buk są prawidłowo sporządzone i nie zawierają żadnych błędów.
Wszystkim osobom, które wniosły jakikolwiek wkład pracy w przygotowanie
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
i do Senatu należą się słowa podziękowania i uznania. Wymienić tu należy osoby,
które przygotowały lokale wyborcze, spisy uprawnionych do głosowania i wszelkie
dokumenty do realizacji zadań wyborczych,
operatorów informatycznej obsługi, a przede
wszystkim członków obwodowych komisji
wyborczych.
Pełne wyniki wyborów, a w tym protokoły głosowania znajdują się na stronie
internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www. pkw.gov.pl. Poniżej
prezentujemy wyniki wyborów w Mieście
i Gminie Buk.
Wyniki wyborów do sejmu RP z podziałem na liczbę oddanych głosów w MiG Buk
na zarejestrowane komitety wyborcze:
Komitet Wyborczy PSL – 791 głosów,
KW Prawo i Sprawiedliwość – 2250, KW
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 719, KW
Konfederacja Wolność i Niepodległość –
415, KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL
ZIELONI – 2078.
Wyniki wyborów do senatu RP z podziałem na liczbę oddanych głosów w MiG Buk
na zgłoszonych kandydatów:
Pucek Jarosław (zgłoszony przez KW
Prawo i Sprawiedliwość) – 2430 głosów,
Rotnicka Jadwiga Kazimiera (zgłoszona
przez KWW Koalicja Obywatelska PO.N IPL
ZIELONI) – 3690.
przeznaczonych do sprzedaży:
1. Obręb Buk, działka nr 1041/16
o pow. 1,1325 ha, zapisana w KW
Nr PO1S/00033874/3, cena netto
750.000,00 zł + 23 % VAT, przeznaczona jako teren działalności produkcyjnej,
składów, magazynów oraz zabudowy
usługowej.
2. Obręb Buk, działka nr 1041/18
o pow. 0,6102 ha, zapisana w KW
Nr PO1S/00033874/3, cena netto
410.000,00 zł + 23 % VAT, przeznaczona jako teren działalności produkcyjnej,
składów, magazynów oraz zabudowy
usługowej.
3. Obręb Dobieżyn, działka nr 400/16

Zestawienie kandydatów, którzy uzyskali
najwięcej głosów w MiG Buk:
1. Bartłomiej Wróblewski - KW Prawo
i Sprawiedliwość – uzyskał 849 głosów.
2. Adam Szłapka - KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI – uzyskał 643
głosy.
3. Jadwiga Emilewicz - KW Prawo i Sprawiedliwość - uzyskała 582 głosy.
4. Joanna Jaśkowiak - KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI – uzyskała
505 głosów.
5. Wojciech Jankowiak – KW PSL – uzyskał
453 głosy.

Nagrody
dla dyrektorów
i nauczycieli
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października 2019 r. z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w siedzibie
urzędu nagrodzono dyrektorów
i nauczycieli nagrodą Burmistrza Miasta
i Gminy Buk. Nagrody wręczyła Aleksandra Wawrzyniak, dziękując jednocześnie
nauczycielom za trud włożony w ich pracę.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Karolina
Wawrzyniak, Marlena Kwiecińska-Kańduła,
Anna Jurga-Pawlik, Joanna Christop, Małgorzata Zeuschner, Katarzyna Kłak, Kamila
Kaseja, Anna Krzemińska, Halina Kryger,
Danuta Śniecińska, Justyna Cieślak oraz Waldemar Świdurski. Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy!
Monika Błaszczak-Mańkowska
o pow. 0,0991 ha, zapisana w KW Nr
PO1S/00000952/4, cena netto 65.000,00
zł + 23 % VAT, działka budowlana.
4. Obręb Dobieżyn, działka nr 400/17
o pow. 0,1031 ha, zapisana w KW Nr
PO1S/00000952/4, cena netto 68.000,00
zł + 23 % VAT, działka budowlana.
5. Obręb Dobieżyn, działka nr 400/16
o pow. 0,1445 ha, zapisana w KW Nr
PO1S/00000952/4, cena netto 92.500,00
zł + 23 % VAT, działka budowlana.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, pokój nr 19,
tel. 618884416 i 618884416 lub na stronie
internetowej www.buk.gmina.pl
5

Tydzień Seniora w Buku
i zaprzyjaźnionej Kłodawie
Jak co roku zaprosiliśmy najstarszych mieszkańców naszej gminy do udziału
w trwających prawie tydzień rozmaitych działaniach. Współorganizatorem było Kino
Wielkopolanin, partnerem – gmina Kłodawa, a patronat medialny objęli Kosynier
Bukowski oraz Nasz Głos Poznański.

T

egoroczny program obfitował w wydarzenia z różnych dziedzin, rozłożonych
w czasie od 30 września do 4 października. Seniorzy mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów, a także wziąć udział
w warsztatach. Niewątpliwą „perełką” była
wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie. Jak
wyglądał szczegółowy program?
Tydzień Seniora rozpoczął się w bukowskim Kinie Wielkopolanin spotkaniem
i pokazem filmu „Na bank się uda”. Drugie
wydarzenie tego dnia poświęcone było
otwarciu wystawy gminnego rękodzieła
w Sali Miejskiej - dawnej synagodze oraz
spotkaniu z lokalnymi twórcami – Jolantą
Konopską i Barbarą Kostrzewską. Z gośćmi
rozmawialiśmy o renesansie rękodzielnictwa, o kultywowaniu tradycji haftu i innych
pasjach związanych z folklorem. Na specjalne
zaproszenie przybyła z Sulechowa artystka
Ewa Lipnicka, której obrazy powstają nie
tylko na tradycyjnym płótnie, lecz na wyjątkowo oryginalnym nośniku, jakim są specjalnie preparowane liście. Dla miłośników
malarstwa to niewątpliwie gratka!
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Wtorkowe spotkania oscylowały wokół
poradnictwa. Wykład z zakresu nieuczciwych umów przedstawił radca prawny Jakub Horn. Popołudniowe spotkanie „Senior
z fasonem” dotyczyło kreowania własnego
wizerunku. Basia Józefiak (TwojaPesa)
udowodniła, że moda nie zna wieku i zainspirowała do przełamywania własnych
schematów w kwestii ubioru.

Następnego dnia seniorzy odbyli podróż
do wnętrza ziemi. Zwiedzili niewątpliwą perełkę Wielkopolski – Kopalnię Soli w Kłodawie. Partnerem całej wyprawy był Urząd
Miasta i Gminy w Kłodawie, na czele z wiceburmistrz Katarzyną Hamigą, a także Dom
Górnika, w którym wspólne świętowano
lokalny Dzień Seniora, wzbogacony o występy artystyczne. Zapowiada się początek
ciekawej współpracy!
Na czwarty dzień zaplanowano dwa
warsztaty. Pierwszy, poprowadzony przez
psycholog Zofię Kęsy-Kurek, dotyczył trenowania pamięci i pobudzania mózgu do
intensywnej pracy. Przekaz z warsztatów
pamięci płynął taki, że im więcej gimnastykujemy i dobrze odżywiamy mózg, tym efektywniej możemy z niego korzystać. Z kolei
zajęcia popołudniowe „Zdrowo, zmysłowo
i ekologicznie” pobudziły emocje i zmysły.
Specjalistka od zapachów, senselier Marta
Siembab, zaprosiła uczestników na spacer
po historii zapachów, od starożytności, przez
cesarstwo rzymskie, wodę kolońską, którą
popijał Napoleon, zapachy lat 90-tych, aż
po zapachy współczesne. Była nawet okazja
poczuć, jak pachniała Kleopatra, która stosowała mieszankę jaśminu, akacji i żywicy
zielonej. Drugą część spotkania poprowadziła Ania Wyzuj-Rogalska, właścicielka
bukowskiego sklepu Naturania z kosmetykami naturalnymi. Opowiedziała o tym,
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dlaczego postawiła na naturalną pielęgnację
ciała i jaka siła tkwi w produktach o jak
najkrótszej liście składników. Co więcej,
seniorzy mieli okazję przekonać się o ich
działaniu na własnej skórze. Było przy tym
wiele zabawy, a Sala Miejska zamieniła się
w prawdziwe spa!
Zakończenie Tygodnia Seniora świętowano tłumnie w Sali Miejskiej. Wydarzenia

podsumowali podczas finalnej uroczystości
burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam
oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Goroński, dziękując za bardzo duże zaangażowanie seniorów we wszystkie wydarzenia
i entuzjastyczne przyjęcie zaproponowanego programu imprez. Wieczór uświetnił
koncert chóru kameralnego Poznańskie
Senioritki na czele z Ewą Wodzyńską. Chór

tworzą panie w wieku 60+, których pasją jest
śpiew rozrywkowy. Entourage koncertowy
zachwycił, a to za sprawą pozytywnej więzi
wytworzonej między wykonawcami a publiką, a także dzięki wizerunkowi scenicznemu
Senioritek, zmienianemu niemal do każdej
piosenki. Do tego gra świateł i znakomite
brzmienie głosów. Mówiąc w skrócie – chór
skradł serca publiczności! Ostatnim punktem programu był pokaz w wykonaniu grupy
Swing Craze, który podniósł uczestników
z krzeseł do nauki tańca. Całość wydarzenia
zakończyła się wspólną potańcówką z DJ’em.
Tydzień Seniora na stałe wpisze się w kalendarz imprez gminnych. Jak zapewniają
seniorzy, był to dla nich czas pełen wrażeń,
ciekawych doświadczeń i nowych znajomości. Jako organizatorom zależy nam bardzo
na tym, by program co roku rozbudowywać
i trafiać precyzyjniej w potrzeby naszych
gminnych seniorów. Dlatego będziemy
wdzięczni za wszelkie sugestie i propozycje od Państwa a konto przyszłorocznych
obchodów Tygodnia Seniora. Wiadomości
prosimy kierować na adres: promocja@
buk.gmina.pl lub telefonicznie 61 888 44
61. Z przyjemnością porozmawiamy także z Państwem w siedzibie urzędu miasta
w pokoju nr 40.
Zuzanna Skibińska,
Monika Błaszczak-Mańkowska

razem pyszny obiad. Nie zabrakło również
słodkości i dobrej kawy przy której rozmów
nie było końca. Przewodniczący Związków
Zawodowych Budowlani Pan Adam Małynicz
z piękną wiązanką kwiatów złożył życzenia

wszystkim zebranym. Przedstawił bieżące
sprawy Zakładu oraz zapewnił , że Emeryci
zawsze mogą liczyć na pomoc socjalną. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Maria Mądra

Wavinowski
Dzień Seniora

W

dniu 17 października 2019r Zarząd Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów „JESIEŃ” przy Wavin Polska SA zaprosił wszystkich swoich
członków na doroczne Święto Seniora do
Restauracji Parkowa. Gości zaproszonych
powitała Przewodnicząca Stowarzyszenia
Maria Mądra. Złożyła wszystkim życzenia
zdrowia , pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Za spotkanie wzniesiono toast
lampką szampana. Potem był uroczysty a zaKOSYNIER BUKOWSKI l
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Bukowskie Sokoły i Złote Pióra przyznane

C

oroczną tradycją w gminie Buk jest
wręczanie statuetek „Złote pióra dla
najlepszych” i stypendiów „Bukowskie
Sokoły” młodym mieszkańcom. Te drugie
rozdawane są w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Buk. Należą do nich osoby szczególnie uzdolnione, osiągające najwyższą średnią

ocen i zdobywające nagrody w dziedzinach
artystycznych i naukowych. Celem programu
jest stymulowanie aktywności młodych ludzi
w procesie pozyskiwania wiedzy oraz wspieranie ich rozwoju, uzdolnień, zainteresowań
i kreatywności. Podczas wydarzenia nagrodzona została także uczennica bukowskiej
szkoły podstawowej za udział w konkursie
plastyczno-literackim „JA ZA 20 LAT”, w ra-

Październik – Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo w Buku

P

aździernik 2019 został ustanowiony
nadzwyczajnym miesiącem misyjnym
przez Papieża Franciszka. Z tej okazji
w naszym przedszkolu zostało zorganizowane wiele przedsięwzięć, które miały przybliżyć dzieciom i ich rodzicom znaczenie misji
dla całego kościoła oraz świata. Codziennie
przedszkolaki pamiętały o misjach i misjonarzach w porannej modlitwie – odmawiając dziesiątkę różańca, specjalną modlitwę
ułożoną na ten miesiąc oraz na modlitwie
o godz. 15:00 - Koronce do Bożego Miłosierdzia w kaplicy siostrzanej. Do naszego
przedszkola przybyli też goście z dalekiego
kontynentu Afryki.
8 października br. odwiedził nas o.
Zdzisław – pallotyn, misjonarz na co dzień
posługujący w Rwandzie. Podczas spot
kania przybliżył
nam na czym polega
praca misjonarza,
a zarazem jak ważne jest jej znaczenie
w szerzeniu wiary
w dalekich krajach.
Ojciec ciekawie opowiadał nam o kraju
i jego mieszkańcach,
8

obowiązkach i zabawach dzieci oraz pracy
misjonarzy. Pokazał też kilka ciekawych
przedmiotów z Afryki: sandały z opon, instrumenty muzyczne, kartki.
Następnego dnia odwiedzili nas ks. Tomasz Łukaszyk SDB – salezjanin, zastępca
dyrektora do Spraw Misji w Zgromadzeniu
Salezjanów oraz świecki misjonarz – Mateusz. Ksiądz posługiwał 8 lat na Madagas
karze, gdzie służył jako ksiądz oraz uczył
języka francuskiego. Mateusz przebywał na
misjach przez rok w Zambii. Podczas spot
kania misjonarze opowiadali nam o swoich krajach misyjnych. Przedszkolaki miały
możliwość zobaczenia ziemi zambijskiej,
flagi, charakterystycznych strojów dla tego
regionu, instrumentów, zdjęć, a nawet kil-

mach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
corocznie organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
z Poznania.
Podczas tegorocznej edycji, 10 października, wyróżnienia wręczyli Burmistrz Miasta
i Gminy Buk Paweł Adam, Sekretarz Aleksandra Wawrzyniak oraz Przewodniczący
Rady Piotr Goroński. Gratulacje otrzymało
w sumie 17 osób.
Zuzanna Skibińska-Talukder
ku zabawek, które wykonały same dzieci
z Zambii. Misjonarze nauczyli też dzieci kilku wyrazów po zabijsku oraz pokazali, jak
w Afryce ludzie się ze sobą witają.
Dzięki takim spotkaniom uczymy się doceniać to, jak wiele mamy oraz wrażliwości
na biedę innych.
Również nasze przedszkolaki włączyły
się w ogólnoświatową akcję: Milion Dzieci
Modli Się Na Różańcu. Pomysł tej kampanii
modlitewnej powstał w 2005 r. w stolicy
Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała
wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było
cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło
się równocześnie na różańcu. Wówczas świat
na pewno by się odmienił na lepsze”. 18 października nasze przedszkolaki zgromadziły się w kaplicy siostrzanej, aby wspólnie
pomodlić się dziesiątką różańca w intencji
misji i pokoju na świecie.
Siostry Miłosierdzia
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Złote i diamentowe gody naszych
mieszkańców

J

ubileusz pożycia małżeńskiego to szczególna uroczystość obchodzona w naszej
gminie. Wspólnie przeżyte 50 i 60 lat to
dowód wzajemnej miłości i przykład dla
młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. Obecność jubilatów jest

Trzeci zjazd
rodziny Tonder

Z

apoczątkowana w 2009 roku tradycja
znalazła kontynuację ii 15 września
tego roku odbył się trzeci zjazd rodziny Tonder. Spotkanie zapoczątkowała
msza święta w kościele w Tomicach, w której
czynny udział i posługę pełnili starsi i młodsi
członkowie rodziny. Po mszy i pamiątkowym zdjęciu uczestnicy przemieścili się do
ośrodka Feniks w Strykowie, gdzie czekał na
nich ciepły poczęstunek. Zebranych przywitał senior rodu Stefan Tonder wyrażając
radość z licznego przybycia. Miłym rozmowom, wspomnieniom i śmiechom nie było
końca. Tradycyjnym akcentem
spotkania był przegląd starych
zdjęć rodzinnych. Warto odnotować przyjście na świat w 2019
roku pierwszych w rodzinie trojaczków. Pięciopokoleniowe drzewo potomków Ignacego i Marii
Tonder liczy już 122 członków,
w tym 25 wnuków, 41 prawnuków i 8 praprawnuków.
Ciekawym punktem programu była prezentacja historii
rodziny przedstawiona przez Jakuba Tondra, który od kilku lat
tworzy drzewo genealogiczne
rodziny. Bazując na metrykach
parafii grodziskiej, protoplastą
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dowodem na to, iż miłość jest dawaniem, nie
braniem i wzajemnym dzieleniem każdego
szczęścia i smutku.
Złote i diamentowe gody świętowano
w restauracji Melodia w Buku 24 października 2019 r. Uroczystego aktu dekoracji

rodziny w Wielkopolsce był Kacper, syn
Stanisława przybyły ok. 1772 roku prawdopodobnie ze śląskiego Malina, znajdującego się w okolicach Opola. Tak daleka
migracja w drugiej połowie XVIII wieku nie
była niczym szczególnym. Śląscy młodzieńcy,
którym nie było dane zostać na rodzinnym
gospodarstwie musieli szukać szczęścia
w rzemiośle lub górnictwie. Praca w kopalni
była wtenczas bardzo niebezpieczna a także
wyniszczająca. Co więcej gospodarna Wielkopolska z dużymi, dobrze zarządzanymi
gospodarstwami imponowała Ślązakom.
Nie dziwi nas zatem wędrówka 20-letniego Kacpra. Gniazdem rodziny od ok. 250 lat
jest Chrustowo, mała wieś pod Grodziskiem
Wielkopolskim, do której przybył Kacper.
Na tym samym skrawku ziemi gospodaruje

dokonał burmistrz Paweł Adam w asyście
przewodniczącego Rady Miasta Piotra Gorońskiego oraz Iwony Węklar – kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego. Za 50-letnie pożycie małżeńskie Jubilaci odznaczeni zostali
medalami przyznawanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkim parom
wręczono gratulacyjne dyplomy oraz kosze
upominkowe.
Zuzanna Skibińska
już siódme pokolenie jego potomków. Gałąź
rodziny osiadłą w gminie Buk zapoczątkował
Ignacy Tonder, który w 1936 roku poślubił
Marię, córkę gospodarza z Dobieżyna Michała Rogali. Przedstawione dzieje rodziny na
przestrzeni XVIII, XIX i XX wieku obrazują
trudne losy społeczeństwa chłopskiego, najciężej pracującego na dorobek współczesnej
Polski w trudnych czasach zaborów, licznych
wojen czy powstań narodowych.
Spotkanie zakończyło się przy wspólnym
ognisku nad brzegiem jeziora Strykowskiego,
gdzie snuto plany nad kolejnym, czwartym
spotkaniem. Takie wydarzenie to doskonała
okazja do integracji i zacieśniania więzów
rodzinnych, dlatego serdecznie polecamy
je innym rodom.
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Igol z
Dobieżyna

W

ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 5 października
w bukowskiej Sali Miejskiej dawnej synagodze odbyło się
spotkanie poświęcone niezwykłemu człowiekowi. Ks. Ignacy
Cieślak był misjonarzem, wybitną postacią, która dla wielu osób stała
się autorytetem oraz symbolem dobroci
w otaczającym świecie. Doceniony przez
mieszkańców swojej małej Ojczyzny został
patronem Szkoły Podstawowej w Dobieżynie oraz Honorowym Obywatelem Miasta
i Gminy Buk.
Na spotkaniu upamiętniającym jego osobę odbyła się promocja książki „Igol - człowiek legenda”, autorstwa ś.p. ks Franciszka
Kani. Zainteresowani mogli również obejrzeć
wystawę oryginalnych dokumentów, wycinków prasowych, zdjęć oraz rzeczy osobistych
i pamiątek z Rwandy.
Ojciec Ignacy Cieślak urodził się w Dobieżynie w 1916 roku. Swoje dojrzałe życie
związał jednak z Rwandą, do której wyjechał mając 59 lat. W nowym, zupełnie innym
świecie bardzo szybko się zaaklimatyzo-
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wał i zdobył wielu prawdziwych przyjaciół.
Pracował przy parafiach, był budowniczym
kościołów, kaplic misyjnych, sal katechetycznych oraz wielu innych budowli.
W 1993 roku papież Jan Paweł II uhonorował go medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Dla mieszkańców naszej gminy oraz
prowincji rwandyjskiej ks. Ignacy Cieślak to
przede wszystkim człowiek o „ogromnym
sercu” i pracowitości.
Spotkanie w bukowskiej Sali Miejskiej
poprowadził p.o. dyrektor Biblioteki i Kina
Miasta i Gminy Buk Hubert Wejmann, wśród
obecnych nie zabrakło licznie przybyłej
rodziny ks. Ignacego oraz przyjaciół - tych
z Polski i z Afryki. W spotkaniu uczestniczyli
również księża: prałat Andrzej Szczepaniak
i kanonicy Jan Majchrzak i Ireneusz Szwarc,
a także Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Buk - Piotr Goroński, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. ojca
Ignacego Cieślaka w Dobieżynie Marlena KwiecińskaKańduła, przedstawiciele
wydawnictwa Apostolium,
Palotynskiego Sekretariatu Misyjnego oraz prowincji rwandyjskiej. Na spotkaniu osobę
ks. Ignacego Cieślaka wspominali przyjaciele, świadkowie
jego codziennego życia misyjnego. Podczas panelu dyskusyjnego historie spotkań z tym niezwykłym
człowiekiem opowiedzieli: siostra Lucyna
Dziedzic, siostra Danuta Mazurkowska, brat
Jan Grabowski i o. Jan Kanty Stasiński. Ksiądz
Ignacy Cieślak kochał Polskę, ale ukochał też
Rwandę, której pozostał wierny do końca
swych dni, zmarł w 2002 r. i zgodnie ze swoją
wolą spoczywa w Rwandzie. W organizację
promocji książki zaangażowali się chętnie
mieszkańcy jego rodzimego Dobieżyna oraz
ks. Jan Cieślak, bez którego to wydarzenie
nie mogło by dojść do skutku.
Katarzyna Duda

Arcybiskup Hoser poświęcił
tablicę pamiątkową
ks. Ignacego Cieślaka

D

zień po promocji książki odbyła się
uroczysta Msza św. w intencji Ojca
Igola, sprawowana przez ks. abp.
Henryka Hosera. Emerytowany metropolita
warszawsko-praski wspominał w homilii
swoją znajomość z misjonarzem z Dobieżyna. Podkreślał, że był on zawsze dumny
z ziemi, z której pochodził. Stąd brała się
jego wiara, którą wyniósł z domu rodzinnego oraz umiłowanie i chęci do fizycznej
pracy. Po Mszy św. w „Ogrodzie pamięci” przy
bukowskiej farze odsłonięto symboliczne
epitafium Ojca Igola. W późniejszym, nieoficjalnym spotkaniu z rodziną, przyjaciółmi
oraz przedstawicielami lokalnej społeczności
uczestniczył także bp. Szymon Stułkowski.
Wszystkie inicjatywy upamiętniające postać
ks. Ignacego Cieślaka, wpisały się doskonale
w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
l LISTOPAD 2019

Trójwymiarowa podróż w czasie i rejs
najwspanialszym polskim transatlantykiem w wirtualnym teatrze historii!

F

undacja Koncept Kultura oraz Kino
Wielkopolanin w Buku zapraszają
w wirtualną podróż na pokładzie najwspanialszego polskiego transatlantyku MS
„Piłsudski”. Dzięki technologii VR widzowie
odbędą niezapomniany rejs po Atlantyku
oraz zanurzą się w pełen magicznych przeżyć świat eleganckich wnętrz i opowieści
o statku, który był dumą międzywojennej
Polski. Staną także twarzą w twarz z bohaterami polskiej historii: Józefem Piłsudskim
i Ignacym Janem Paderewskim. Specjalne
spotkania z historią w wirtualnej rzeczywistości przygotowano także dla szkół.
28 listopada w Kinie Wielkopolanin
w Buku na chętnych, którzy pragną zanurzyć
się w historię sprzed blisko 100 lat, czekać

będzie 15 obrotowych foteli wyposażonych
w urządzenia VR oraz zawsze uśmiechnięta
załoga wirtualnego statku, która odkryje
przed widzami ciekawostki związane z najszybszym na Bałtyku polskim transatlantykiem i sprawi, że poczują się oni jak podczas
prawdziwego rejsu.
Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” to
stworzona przez Fundację Koncept Kultura
oraz Biuro Programu „Niepodległa” przestrzeń, w której popularyzujemy historię
Polski za pomocą technologii Virtual Reality.
Zabieramy widzów w wirtualną podróż
w głąb polskiej historii, udowodniając, że może
być ona fascynującą przygodą
Uwaga! Seanse w technologii VR nie są
zalecane dla dzieci poniżej 12 roku życia,
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Zaproszenia

Krzysztof Daukszewicz
w Wielkopolaninie

p a ź dziernika br.
w bukowskim kinie
wystąpił satyryk, poeta
i felietonista
– Krzysztof
Daukszewicz. Znany
z własnych
kompozycji
muzycznych
artysta, zaprezentował swój najnowszy
program satyryczny pt. „Jedz kawiorek”, będący komentarzem do bieżących wydarzeń
społeczno- politycznych. Przez około dwie
godziny Krzysztof Daukszewicz zabawiał
widzów anegdotami i piosenkami. Wszyscy,
którzy w czwartkowe popołudnie przybyli
na koncert mogli zobaczyć popis jego twórczości i pośmiać się z ostrego politycznego
dowcipu oraz absurdów codziennego życia.
Po zakończonym występie satyryk chętnie
rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć
z fanami, którzy licznie oczekiwali na niego
w holu kina. Pan Krzysztof jest jak winoim starszy tym lepszy. Dużą popularność
zawdzięcza m.in. występom w „Szkle kontaktowym” emitowanym na antenie TVN.
Jest także autorem kilkunastu książek, a za
swoje działania został odznaczony w 2009
roku Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artist”.
K.D.
KOSYNIER BUKOWSKI l

K

ino „Wielkopolanin” w Buku zaprasza
seniorów 13 listopada 2019 r. o godz.
17:00 na specjalny wieczór filmowy
z prelekcją. Temat miesiąca: „Za kulisami
sławy”. Tytuł filmu: „Pavarotti”. Informacje
pod numerem telefonu 61 814 03 70 lub
mailowo: kino@bibliotekabuk.pl

K

ino „Wielkopolanin” serdecznie
zaprasza dzieci
na spotkanie małych
kinomaniaków „Bajkowe Czytanki” – już w sobotę 16 listopada
2019 r. o godz. 9:30. W programie: „Basia 3”
– czytanie książki oraz projekcja bajki (czas
trwania ok. 75 minut). Bilety w cenie 5 zł
do nabycia w kasie kina i na www.bilety24.
pl. Zapraszamy na spotkanie z przyjaciółką
wszystkich przedszkolaków!

M

iejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Buku serdecznie zaprasza na „Mikołajkowy Koncert Uczniów” Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego w Buku.
Koncert odbędzie się 14 grudnia 2019 r. (sobota) o godz. 15:00 – Kino „Wielkopolanin”
w Buku.

Z

apraszamy
wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku od 10

osób cierpiących na epilepsję oraz kłopoty
z błędnikiem!
Godziny pokazów 16:30, 17:00, 17:30,
18:00 i 18:30 – obowiązuje rezerwacja miejsc
Cena biletu 15zł
Informacje pod numerem tel. (61) 8 140 370
lub bezpośrednio w kasie kina.

lat pragnące rozwijać swoje zdolności na zajęcia plastyczne. Zajęcia będą się odbywać
w każdą środę o godz. 17:00. Prowadzący:
Ewa Fiksińska. Szczegóły i informacje: MGOK
Buk, ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21,
www.mgokbuk.pl

Z

apraszamy na
zajęcia manualne dla dzieci
– Kreatywne dziecko „Z niczego coś”.
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek
o godz. 16:30. Prowadzący: Dorota Solecka. Szczegóły i informacje: MGOK Buk, ul.
Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21, www.
mgokbuk.pl

Z

apraszamy na zajęcia artystyczno-plastyczne wszystkie chętne dzieci
w każdy czwartek o godz. 15:00. Prowadzący – Weronika Andrzejewska. Szczegóły i informacje: MGOK Buk, ul. Dobieżyńska
27, tel. 61 814 01 21, www.mgokbuk.pl

A

ndrzejki. Serdecznie zapraszamy na
Andrzejkowy wieczór wróżb dla dzieci, który odbędzie się 29 listopada 2019 r.
o godz. 16:00. Szczegóły i informacje: MGOK
Buk, ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21,
www.mgokbuk.pl
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Kajakiem przez Atlantyk –
spotkanie z podróżnikiem
Aleksandrem Dobą

W

yjątkowe, zaskakujące, porywające,
pełne przygód i świetnego humoru,
uświadamiające, że niemożliwe nie
istnieje – tak można śmiało opisać spotkanie z kajakarzem Aleksandrem Dobą, które
miało miejsce w Sali Miejskiej (dawnej synagodze) w Buku 21 października 2019 r.
Przepłynięcie kajakiem Atlantyku, obcowanie z samym sobą i naturą przez niespełna cztery miesiące, przetrwanie pięciu
sztormów, to wyczyn i sukces przez duże „s”!
Jakże silną trzeba mieć osobowość, by strach
przed dziewięciostopniowym sztormem
przemienić w ciekawość żywiołu! „Woda
to żywioł, którego nie zwycięży się nigdy,
można być jedynie niepokonanym. Ja nie
pokonałem Atlantyku, ja Atlantyk przepłynąłem, nie dając się pokonać” – wspominał
w jednym z wywiadów pan Aleksander. Nie
jest to jego debiutancki, i za razem tak wielki
sukces, w jego życiu. Pierwsza atlantycka
wyprawa rozpoczęta w październiku 2016 r.,
trwająca do lutego 2011 r., połączyła szlakiem wodnym Dakar i Acarau (Brazylia),
w najwęższym miejscu oceanu. Kolejna

Aleksander Doba
skradł serca
młodych!

T

rzykrotnie przepłynął kajakiem Ocean
Atlantycki i to jako pierwszy człowiek
na świecie. Jego życiową dewizą jest:
„Marzenie, plan, realizacja!”. Aleksander
Doba, bo o nim mowa, we wtorek 22 października br. spotkał się z uczniami naszej
12

wiodła od Lizbony na Florydę. Trzeci samotny rejs z 2017 r. Doba rozpoczął w Nowym Jorku, by wyskoczyć obunóż na ląd
w Le Conquet, najbardziej wysuniętej na
zachód części Francji. Sam mawia, że była
to najtrudniejsza i najbogatsza w doświadczenia wyprawa po najzimniejszych wodach
Atlantyku.
Jako pierwszy kajakarz przepłynął ten
ocean z kontynentu na kontynent. Poprzednicy dokonali tego rozpoczynając i kończąc
swą podróż na wyspie. Kajak „Olo”, o niezatapialnej konstrukcji, był modyfikowany i udoskonalany na potrzeby kolejnych
rejsów. Nie był to jedyny obiekt na falach
Atlantyku podczas całej podróży. Aleksander
Dobra napotykał na swej drodze potężne
jednostki pływające, jak chociażby grecki
tankowiec, który zjawił się po wysłaniu przez
kajakarza wiadomości o potrzebie wsparcia
z powodu – i to nie żart – braku środków na
koncie, co uniemożliwiało wysłanie wiadomości sms. Grecy odpłynęli bez większych
przejawów zrozumienia potrzeby, lecz po
paru tygodniach środki na koncie na szczęszkoły. Uczestnicy mieli niepowtarzalną
okazję posłuchać relacji i opowieści z jego
podróży przeplatanych prezentacją multimedialną, zadać pytania oraz zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z panem Aleksandrem
Dobą. Cieszymy się, że mieliśmy okazję gościć tak wspaniałą, pełną energii i entuzjazmu osobę. Młodzież jest zafascynowana
podróżnikiem, jego dokonaniami. Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkanie z panem
Aleksandrem Dobą przekona wszystkich, że
w życiu warto mieć marzenia - nawet te, które wydają się niemożliwe do zrealizowania.

ście się zjawiły. Spotkanie wypełnione było
wieloma podobnymi anegdotami. Sposób
opowiadania, niezwykłe poczucie humoru,
permanentny uśmiech wprowadziły niezwykle serdeczną atmosferę wśród słuchaczy.
Aleksander Doba to dowód na to, że energia,
niczym ten żywioł oceanu, nie wygasa wraz
z przybywającymi latami życia.
Zuzanna Skibińska
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Bez przeszłości nie ma przyszłości
„Dzisiaj chcieliśmy przypomnieć moment,
w którym rozpoczęliśmy naukę w nowym,
pięknym budynku, który służy nam do dzisiaj
od 25 lat. Mamy pragnienia, plany. Wierzymy,
że uda się je zrealizować. Pragnę wyrazić
głęboką wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę” – tymi słowami dyrektor Marlena Kwiecińska-Kańduła
rozpoczęła uroczystość obchodów 25-lecia
Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka
w Dobieżynie, która miała miejsce w dniu
17 października br.
W dalszej części cofnęliśmy wskazówki
zegara o 25 lat i poznaliśmy historię budowy
szkoły, którą przybliżył zebranym gościom
Aleksander Gawron, aktywnie uczestniczący w tamtych wydarzeniach. Wrócił wspomnieniami do odległych czasów ukazując
młodszemu pokoleniu, jak wiele pracy i zaangażowania wymagała budowa.
Głos zabrał również burmistrz Paweł
Adam, który jak sam zaznaczył jest przedstawicielem młodszego pokolenia: „Chciałbym

złożyć podziękowania za trud, który włożyli
mieszkańcy w wybudowanie szkoły. Ten rys
historyczny, który został przed momentem
przedstawiony to jest pewne zobowiązanie
tej przeszłości - na rzecz przyszłości. Tak
naprawdę, drodzy Państwo, ufundowaliście przyszłym pokoleniom najcenniejszy
z darów. To co robią nauczyciele, ten trudny proces edukacji, troska, którą wkładacie
w codzienne kształcenie - to ma procentować
na przyszłość, ale to nie jest łatwa praca.
Jesteśmy świadkami nieustannej reformy
szkolnictwa, co stawia system oświaty w dużej niepewności. Ale z pewnością obiekty,
które mają funkcjonować muszą zapewniać
komfort. Jest konieczność nakładów inwestycyjnych, modernizacji, a to doskonale wie
będący tutaj pan Stanisław Filipak, którego
cała kadencja pełnienia funkcji burmistrza
koresponduje z czasem funkcjonowania tej
placówki. (…) Chcę podziękować Państwu
za trud, który wkładacie w kształcenie dzieci i pełną pasji pracę. Chciałbym, żebyście

Reunion półwiecznych uczniów –
35-lecie ukończenia Podstawówki

D

wie okazje połączyły uczestników
spotkania w dniu 27 września 2019 r.
w Starym Spichlerzu: 35 lecie ukończenia Szkół Podstawowych w Buku oraz
okrągły jubileusz 50-lecia urodzin każdego
byłego ucznia. Niemalże całonocna impreza
KOSYNIER BUKOWSKI l

zbliżyła ponownie całą brać uczniowską.
Rozmów nie było końca. Znacząca liczba
uczestników spotkała się po raz pierwszy
od momentu ukończenia podstawówki.
Najważniejsze było to, że problem niezidentyfikowania siebie nawzajem w ogó-

mieli z tej pracy satysfakcję. Dzieciom życzę,
aby mogli czerpać przyjemność z murów tej
szkoły, żeby mogli budować tutaj fundament
do swojego przyszłego kształcenia, ale też
rozwoju osobistego”.
Nie zabrakło również życzeń i gratulacji
od sołtysa Dobieżyna Bartosza Budycha, radnego Mirosława Adamczaka oraz przedstawicieli jednostek funkcjonujących na terenie
naszej gminy.
Druga część uroczystości należała do
uczniów z Dobieżyna, którzy zaprezentowali
nam pełen dobrego humoru program artystyczny, wielokrotnie nagradzany gromkimi
brawami.
Obchody tego wyjątkowego jubileuszu
to był czas wspomnień i anegdotek sięgających ponad ćwierć wieku! Czasów trudnych, ale mobilizujących mieszkańców do
działania. Spotkanie to sprowadzało się do
cytatu, który zagościł również tego dnia na
tablicy: „Bez przeszłości nie ma przyszłości”
(Wilbur Smith).
Monika Błaszczak-Mańkowska

le nie wystąpił. Może kilka dodatkowych
zmarszczek czy niezauważalne wręcz kilka
dodatkowych kilogramów nie przeszkodziło
we wzajemnych interpersonalnych relacjach.
Tuż po wymianie uporczywych dolegliwości
od gastrycznych począwszy, a na kardiologicznych skończywszy, nastąpiła cała gama
wspomnień ośmioletnich relacji z przełomu
lat 70. i 80. Wszyscy uczniowie byli w znakomitych humorach. Jakby czas się zatrzymał,
mimo że upływ czasu niejednemu daje się we
znaki. I o to właśnie chodzi w tego rodzaju
spotkaniach. Odnowione relacje czy podtrzymanie tych już istniejących są owocem
takich spotkań. Ukłony dla organizatorów
i właściciela Starego Spichlerza. Muzyka i posiłki były fantastycznym dodatkiem owego
Reunion, które musi być podtrzymane w najbliższych latach, ponieważ opowiedziane
historie życiowe uczestników pozwalają
inaczej spojrzeć na własne życie, bardziej
optymistycznie. Znakomite spotkanie.
Zbigniew Czajka
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Turyści powitali piękną polską złotą jesień

6

października na polanie w Porażynie
przywitał nas szron na trawie, lecz
wszystkie znaki na niebie, a także
media wskazywały na to, że pogoda będzie idealna na spotkanie w lesie i tak się
stało. Słońce świeciło prawie bez przerwy,
a wzrok przyciągało przecudnej urody złote
drzewo (przeorzech). Współorganizatorami
40 Jubileuszowego Rajdu Turystycznego „Porażyn – 2019” byli: Nadleśnictwo Grodzisk
i Urząd Miasta i Gminy Buk. Sekretariat rajdu
sprawnie przyjął wszystkich turystów, a rowerzystom rozdawał kamizelki odblaskowe,
które przekazał Burmistrz MiG Buk. Konkurs
przyrodniczy przeprowadził leśnik, a nagrody w postaci bardzo ładnych plecaków
dla 6 wyróżniających się uczestników ufundowało Nadleśnictwo Grodzisk. Nagrody
wręczał nadleśniczy pan Dariusz Szulc oraz
zastępca pan Wojciech Śliczner. Serdecznie
dziękujemy za okazałe nagrody. Konkurs
historyczny nt. wiedzy o Edmundzie Klemczaku organizatorze i dowódcy opalenickiej
kompanii w Powstaniu Wielkopolskim przeprowadziły opiekunki SKKT PTTK „Tramp”
w Jabłonnie. Na mecie rozegrano konkursy
sprawnościowe: rzut kasztanem do celu,
podbijanie piłeczki pingpongowej, bieg
z tacą orzechów przez przeszkody, bardzo
emocjonujący konkurs „chusta” i wykonanie
jesiennego bukietu. Była również wspólna
zabawa z piłką na słowa, a także konkurs na
jubileuszowe hasło. Bardziej cenne nagrody
przeznaczyliśmy na konkurs historyczny
i „chustę”, na pozostałe drobne (acz przydatne) nagrody dla zwycięzców i pocieszenia
za drugie miejsca. W tym roku jako nagrody
pocieszenia, oprócz słodyczy, znalazły się
sezonowe owoce i warzywa i tak: w podbijaniu piłeczki – jabłuszko, w wykonaniu
bukietu – marchewka, ułożeniu hasła – śliwka, przy czym marchewkę i śliwkę otrzymywał każdy uczestnik zabawy. Z przykrością
stwierdziliśmy, że marchewki nie cieszyły się
uznaniem uczestników, ale oświadczamy, że
nie ustaniemy w akcji popierania jedzenia
rodzimych warzyw i owoców, tak więc prosimy nie spodziewać się bananów i pomarańczy. Wykonane bukiety były tak śliczne jak
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nasza jesień i razem z hasłem nt. 40 rajdu
zostały poddane ocenie i nagrodzone. Na
mecie można było zweryfikować punkty na
odznaki turystyczne, zakupić znaczki z poprzednich rajdów, a także zjeść zupę pomidorową i nad wyraz smaczną grochówkę
(chyba z racji jubileuszu) z firmy gastronomicznej Dariusza Szynkaruka, a także chleb
ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Piłkami
obradowaliśmy pierwszą zgłoszoną drużynę
na rajd ze Szkoły Podstawowej z Szewc, najliczniejszą drużynę PTTK z Szamotuł, oraz
drużynę SKKT PTTK z Jabłonny za wkład
pracy związanej z przygotowaniem konkursu historycznego. Gościliśmy 420 turystów
z wielu miejscowości, nawet z Kędzierzyna
Koźla. Dzięki nadleśnictwu płonęło ognisko

i można było upiec kiełbaski (przyniesione)
i chleb. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, bez Waszej pomocy nie unieślibyśmy kosztów realizacji imprezy. Bardzo
dziękujemy. Dziękujemy turystom pieszym,
rowerowym i motorowym, gościć Was jest
dla nas wielką przyjemnością.
Z łezką w oku wspominamy siermiężne
czasy początku rajdu, gdzie zupę lało się
do menażki, wodę piło ze szklanej butelki
i mokło się gdy padał deszcz. Teraz talerze
i sztućce jednorazowe, napoje w plastiku
i zdziwienie, że nie ma gorącej herbatki oraz
talerzyków i sztućców do upieczonej na ognisku kiełbaski. Ot, ucywilizowana młodzież,
ale dobrze, że jest.
O 1330 odprawiona została przez proboszcza z Bukowca msza święta w kapliczne
leśnej w intencji zmarłych i żywych członków Oddziału, szczególnie wspominaliśmy
śp. Elżbietę Cichą, kustosza Izby Muzealnej
Ziemi Bukowskiej w pierwszą rocznicę Jej
śmierci. Podczas mszy przekazaliśmy obraz
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej oprawiony w ramy wykonane z desek pozyskanych
z kościoła Św. Krzyża w Buku. Niech Matka
Boża otacza opieką wszystkich leśników,
czuwa nad turystami i strzeże wędrowców
do niej przybywających.
PTTK Buk aka
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Papież Franciszek
błogosławi
bukowianom

T

o była szczególna chwila, kiedy podczas audiencji generalnej w środę 16
października, a więc w 41 rocznicę
wyboru papieża Jana Pawła II, otrzymaliśmy ten szczególny dar. Na placu św. Piotra, grupa bukowian przeżywała spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Zabraliśmy z sobą
kopię cudownego wizerunku Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej, aby jako oficjalna
delegacja miasta, gminy i parafii Buk przekazać ten obraz kościołowi pw. św. Stanisława
bpa w Rzymie. A to dlatego, że przed tym
wizerunkiem modlił się nasz parafianin ks.
Stanisława Reszka, budowniczy tego kościoła. Ks. prałat Paweł Ptasznik (obecny rektor
kościoła polskiego w Rzymie. Red.) włączył
się w przygotowanie tego wydarzenia całym sercem. Papież Franciszek podszedł do
obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej,
a ja jako proboszcz poprosiłem o pobłogosławienie obrazu, ale i o błogosławieństwo
dla parafii, miasta i gminy Buk. Odpowiedź
papieża była zdecydowana: „Czynię to z radością. Niech Maryja was wspiera.” Dzień
wcześniej przeżywaliśmy radość Mszy św.
przy grobie św. Jana Pawła II – tylko dla naszej grupy pielgrzymów. Oprawę muzyczną
liturgii Mszy św. podjął Zespół Kameralny
„Amici Canti”pod dyrekcją p. Leszka Górki.
Było to przeżycie, które zostanie w naszej
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Amici Canti śladami Stanisława Reszki w Rzymie

W

dniach od 12 do 16 października br. Zespól Kameralny Amici Canti koncertował
w wiecznym mieście. Wyjazd śladami Stanisława Reszki z Buku, poprowadził
naszych muzyków do najznamienitszych rzymskich bazylik i kościołów. Przyjaciele śpiewu wystąpili m.in. w: kościele polskim św. Stanisława BiM- wybudowanym przez
Stanisława Reszkę; kościele św. Onufrego, w którym osobę bukowianina przedstawiono
w płaskorzeźbie Torquata Tassa; w bazylice Santa Maria na Zatybrzu, gdzie nasz krajan
ufundował epitafium dla kardynała Stanisława Hozjusza oraz w bazylice św. Sabiny na
Awentynie, której kaplicę Stanisław Reszka kazał ozdobić freskiem wykonanym z okazji
kanonizacji św. Jacka Odrowąża. Głosy bukowian wybrzmiały również w trakcie Mszy św.
przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra na Watykanie oraz w pobliskim kościele
św. Ducha. Wyjazd Amici Canti na zaproszenie kościoła polskiego w Rzymie, zbiegł się
z parafialną pielgrzymką do Italii. Obie grupy spotkały się już na miejscu w wiecznym
mieście, biorąc wspólnie udział w koncertach i liturgiach dla Polaków. Śpiew bukowian
we wszystkich tych miejscach budził powszechny zachwyt i wzruszenie. Mimo napiętego programu, dzięki wielkiemu poświęceniu nasi muzycy spełnili swój patriotyczny
obowiązek i na terenie ambasady polskiej zagłosowali w wyborach parlamentarnych.
H.W.

pamięci do końca życia.
Przekazanie poświęconego obrazu nastąpiło w środę, 16-go, podczas Mszy św.
o 18:30, w kościele św. Stanisława – zwanym
kościołem polskim. Bardzo dziękuję panu
Burmistrzowi i panu Przewodniczącemu
Rady Miasta i Gminy Buk, za pomoc i obec-

ność w tak wielkim wydarzeniu. Obecni
na Mszy św. Polacy mieszkający w Rzymie
podsumowali krótko: „jeszcze jedna nić
wiążąca Buk z Rzymem”. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy zdecydowali się wybrać
na tę szczególną uroczystość.
Xpr Andrzej Szczepaniak
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Matematyka
dla każdego

D

nia 14 października 2019 r. społeczność szkolna świętowała Dzień
Edukacji Narodowej poprzez udział
w różnorodnych zmaganiach matematycznych związanych z dniem projektowym
„Matematyka wokół nas”. W tym dniu
uczniowie obejrzeli film o tematyce matematycznej oraz rozwiązali zadania związane z filmem. Stworzyli dwuwiersz matematyczny, przygotowali plakaty o tematyce
matematycznej, rozwiązywali różnorodne

Szkoła pamięta…

U

czniowie Szkoły Podstawowej im.
dr. Lecha Siudy w Szewcach co roku
wspominają bohaterów z terenu
Szewc poległych w walce o wolność naszej
Ojczyzny. Nie zapominają również o Patronie – doktorze Lechu
Siudzie. W ostatnich
dniach października,
w nawiązaniu do listopadowych świąt – Dnia
Wszystkich Świętych
oraz Zaduszek, przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego klas
IV-VIII oraz Małego
Samorządu Uczniowskiego klas I-III wraz
z opiekunami wybrali

zadania i łamigłówki w pokojach zagadek.
Rozwiązywanie zadań wymagało od uczniów
samodzielności, kreatywności, logicznego
myślenia i umiejętności pracy w zespole.
Nie lada atrakcją dla uczestników projektu
była możliwość wykonania fotografii w specjalnie na tę okazję przygotowanej budce
matematycznej. Mimo dnia wolnego od zajęć

się na grób Patrona, by uczcić Jego pamięć,
zapalając znicz i składając kwiaty. Dla dzieci
i opiekunów był to czas szczególny – refleksji
i zadumy oraz przypomnienia motta, które
Pan Doktor przekazał społeczności szkolnej
– „Trzeba mało wymagać od Świata, a dużo
od Siebie”. Uczniowie klas I-III przybyli rów-

dydaktycznych frekwencja podczas projektu
była wysoka, a uczniowie z zapałem poszukiwali śladów matematyki w kosmosie, ciele
człowieka, w kuchni, przyrodzie i w sporcie.
Projekt „Matematyka wokół nas” przygotowali nauczyciele matematyki we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
i plastyki.

nież na miejsce pamięci narodowej – pod
tablice pamiątkowe przy miejscowej kaplicy,
by tam uczcić pamięć bohaterów, zapalając
białe i czerwone znicze. Wszyscy, w zadumie
i ciszy, z refleksyjną myślą wrócili do szkoły.
Paulina Tojek
Tomasz Lulkiewicz

Pamiętaliśmy o tych, którzy odeszli...
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Zabiegany rak, czyli rozmowy
o różowym październiku
Mieszkanka Buku, właścicielka sklepu z naturalnymi kosmetykami NATURANIA,
który od niedawna zagościł w naszej miejscowości. Autorka bloga „Zabiegany rak”.
Zabiegany, bo jej pasją jest bieganie. Rak? Bo mimo, że dobrze biega, to przed rakiem
nie uciekła. Zachorowała na raka piersi na początku 2017 r., mając 36 lat. Rak złośliwy
z przerzutami. Czy to był wyrok? Nie! Wygrała tę niełatwą walkę i dzisiaj dzieli się
z nami swoją historią. Poznajcie Annę Wyzuj-Rogalską.
„Zabiegany rak” – powiedz o tym coś
więcej.
Przed chorobą dużo biegałam i cały czas
byłam w ruchu. Dom, praca, aktywności poza
pracą. Lubiłam życie na pełnych obrotach.
Jak zachorowałam – pierwszy strach – rak
mnie ograniczy, nie będę żyć jak do tej pory.
Dlaczego zabiegany rak? W logotypie są pewne elementy z życia. Zależało mi na tym, aby
pokazać, że człowiek z chorobą może tak
samo funkcjonować, może być tak samo zabiegany, ale w tym dobrym znaczeniu – nie
ograniczać się w żaden sposób. Także bieganie, ale też życie codzienne – takie aktywne.
To nie choroba nas ogranicza, tylko my sami
siebie ograniczamy. Oczywiście, sama też leżałam „plackiem” i nie byłam w stanie wejść
na piętro, ale wiedziałam zawsze, że to jest
parę dni, które miną. Ciągle byłam w ruchu,
mało kiedy odpoczywałam – tylko wtedy,
gdy choroba „przywaliła mi tak totalnie”.
Różowy październik – miesiąc świadomości raka piersi. Jak dowiedziałaś się
o swojej chorobie? Badałaś się regularnie?
Tak jak pisałam ostatnio na blogu – nie
jestem dobrym przykładem jeśli chodzi
o uświadamianie i badanie. Nigdy nie badałam piersi, nie potrafiłam, nie myślałam, że
już muszę. Widziałam w mieście Mammobusy, ale zawsze kojarzyły mi się ze starszymi
kobietami. Czułam się zdrowa, aktywna, dbałam o to co jem. U ginekologa swego czasu
bywałam często, ale żaden ginekolog nigdy
nie zaproponował mi USG piersi. Sama nie
prosiłam, nie myślałam, że trzeba.
O tym, że jestem chora, dowiedziałam
się w dość dziwny sposób. Było to między
Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem. Śniła mi się moja mama, która miała białaczkę
i zmarła jak miałam jedenaście lat. Śnił mi
się dom rodzinny i dużo krwi. Obudziłam
się wtedy i poczułam, że bardzo boli mnie
prawa pierś. Zaczęłam dotykać i wyczułam
dwa duże zgrubienia. Dzień wcześniej byłam
na badaniach okresowych w medynie pracy.
Wyniki mogłam ściągnąć z ich strony, wiec
zaraz rano sprawdziłam czy już są. Kilka
parametrów nie było w normie. Wystraszyłam się trochę. Zaraz po nowym roku, na
początku stycznia, zaplanowałam wejście
zimą na Śnieżkę. Wiedziałam, że muszę teraz.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Nikomu nie mówiłam dlaczego. Nie chciałam
robić badań wcześniej, bo pewnie bym już
nie weszła. Obiecałam sobie, że zrobię badania zaraz po powrocie i tak przedłużałam
to do połowy stycznia.
16 stycznia poszłam w końcu na USG
do ginekologa. Usiadł ze mną później przy
biurku, napisał na kartce dwa nazwiska
z numerami telefonów. Powiedział, że to są
namiary na dwóch chirurgów onkologów
i mam jak najszybciej się z nimi skontaktować, najlepiej jeszcze dzisiaj. Powiedział mi
też, że mam w piersi dwa duże guzy, które
się rozlewają, nie widzi konturów i muszę
to szybko zbadać.
Na następny dzień skontaktowałam się
z lekarzem, którego trochę znałam. Umówiłam się z nim na badania w szpitalu. Zrobił
mi biopsję. Pobierając materiał do badań
już mi powiedział, że według niego jest to
rak. Zdziwiona byłam, że ocenił to po takiej
małej próbce. Stwierdził, że zna się na tym
i nie chce mi zostawiać złudzeń. Wyniki miałam po 6 dniach. Zadzwonił do mnie rano,
że mam natychmiast przyjeżdżać, że musimy porozmawiać i zrobić dalsze badania.
Potwierdził mi wtedy, że jest to nowotwór.
Pojechałam, wytłumaczył mi jaki, zrobił kilka
pierwszych badań w kierunku przerzutów
i umówił mnie na konsylium. Zaplanowali
mi tam operacje i dalsze leczenie, ale wtedy
już wiedziałam, że nie chcę dalej leczyć się
u tego lekarza. W tym samym czasie szukałam innego specjalisty. Udało mi się dostać
szybko do pani profesor, bardzo dobrego
chirurga onkologii. Na tej wizycie okazało
się, że nie miałam wszystkich badań zrobionych. Zaczęły się nowe, z pomocą pani
profesor, wyniki znowu miałam w trybie
pilnym. Po 6 dniach byłam już na kolejnym
konsylium, po czym w ciągu 2 dni miałam
dostać już chemię.
Zastanawiało mnie wtedy, dlaczego tak
szybko wszyscy się mną zajęli. Czy to dlatego,
że mój rak jest tak złośliwy, czy ze względu
na mój wiek? Interpretowałam wtedy swoje
wyniki również w internecie. Przeczytałam
tam, że będę żyć jeszcze jakieś 18 miesięcy.
To był ostatni raz kiedy czytałam internet
i stawiane tam diagnozy, statystyki. Poddałam się lekarzom, którym zaufałam. Powie-

dzieli mi, że rak jest złośliwy, przerzutowy
i chemia będzie na niego działać. Mimo
chemii czeka mnie mastektomia i wycięcie
wszystkich węzłów.
Pani profesor wzięła mnie pod swoje
skrzydła i wszystkim się zajęła. Trafiałam
potem na świetnych lekarzy, np. chemioterapeutkę, która ostatnio prosiła mnie o pomoc
w sprawie młodych dziewczyn, które ma
na oddziale.
Osoba, która sama przez coś przeszła
pomoże bardziej jak psycholog?
Nie jest tak. Psycholog to bardzo dobre
rozwiązanie i pomoc w trudnych momentach. Jednak osoby chore często mówią - co
on może wiedzieć, skoro nigdy nie miał raka?
Łatwiej jest takim osobom porozmawiać
z kimś, kto już to przeszedł na własnej skórze.
Do mnie często chorzy ludzie odzywają
się przez bloga. Przeprowadzam ich przez
najgorszy okres. Jestem obcą osobą i potrafią
mi opowiedzieć o wszystkim. Łatwiej im się
ze mną rozmawia, bo sama to przeżyłam.
Gdy dowiedziałaś się o chorobie to
miałaś tę świadomość cały czas „z tyłu
głowy”?
Nie. Nie bałam się, nie miałam strachu,
to moi najbliżsi bardziej panikowali. Od początku przyjęłam to jak chorobę przewlekłą,
z którą trzeba się pogodzić i leczyć do skutku.
Jedną z pierwszych Twoich decyzji było
ścięcie włosów i oddanie ich na peruki.
6 lutego, na konsylium, zdecydowano, że
moje leczenie zaczynamy od chemioterapii.
Chemia czerwona, po której wypadną mi
włosy. Dzień wcześniej postanowiłam, że
jeśli tak będzie, ścinam włosy i oddaję dla
fundacji Rak’n’roll. Całe szczęście na mojej
domowej miarce miały ponad 25 cm, czyli
tyle ile muszą mieć minimum, żeby mogły
się komuś jeszcze przydać. O swoich planach
oddania powiedziałam lekarzom. Stwierdzili,
że jeśli chcę ściąć i oddać mam na to 2 dni.
Jak już dostanę chemię to te włosy do niczego
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się nikomu nie przydadzą.
Zaraz po wyjściu z konsylium skontaktowałam się z moją fryzjerką, do której trzeba
się zapisywać z miesięcznym wyprzedzeniem. Opisałam Angelice co i dlaczego chcę
zrobić. Znalazła dla mnie termin nazajutrz
o godzinie 18.
Podsumujmy – jak się badać? Idąc do
ginekologa poprosić, żeby ten zbadał nam
też piersi?
Tak, to taki najlepszy pierwszy krok.
Ginekolog ma możliwość zrobienia USG
– wystarczy poprosić. Jest również wiele
instrukcji samobadania, warto z nich skorzystać. Warto kontrolować samemu - pod
prysznicem, przy ubieraniu. Jeśli mamy
problem z badaniem w ramach NFZ, to USG
piersi kosztuje około 100-150 zł. Można to
zrobić prywatnie raz do roku. Odmówmy
sobie obiadu na mieście i zróbmy sobie za
to badanie. Macajmy się!
Obchodzisz swoje „drugie urodziny”?
Twoja pierwsza rocznica wygranej walki
to nowy członek rodziny – pies z bukowskiego schroniska.
Tak, to prawda! Nie jest to jakieś wielkie święto, ale każdy nowy rok w zdrowiu
jest dla mnie radością. Celebruję też swoje
„drugie urodziny”, żeby pokazać w sieci ile
czasu minęło, ile mi udaje się przeżyć przy
tych parametrach, które miałam.
A Bafi, nasz piesek z bukowskiego
schroniska - fakt, zabraliśmy go w pierwszą
rocznicę życia bez raka. Tak miała wyglądać
pierwsza rocznica.
Z tej choroby wzięły się kosmetyki
naturalne?
Wzięły się z choroby i z chęci pozostania w domu. Robienia tego co się lubi. Rak
uświadomił mi jaka siła tkwi w naturze. Na
początku zmieniłam swój sposób żywienia.

🙂

Pomaganie
mamy we krwi

Nigdy nie jadłam rzeczy przetworzonych,
gotowych, ale w czasie choroby zaczęłam
jeszcze bardziej zwracać uwagę na to co
jem. Później przyszedł taki czas, po chemii
i sterydach, kiedy patrzysz na siebie, a tu sina
twarz, popękane naczynka, cellulit. Myślisz
o laseroterapii, ale nie możesz robić żadnych
inwazyjnych zabiegów kosmetycznych. Stosuję dużo ziół, w trakcie chemii np. kąpałam
się w pokrzywach – ta wyciąga toksyny! Żadne apteczne produkty nie pomagały i stopniowo zaczęłam przechodzi na kosmetyki
naturalne. Zawsze się ich bałam, bo gdzieś
zobaczyłam, że krem kosztuje „stówę”. Jak
już nie mogłam na siebie patrzeć to zaczęłam zagłębiać się w temat i okazało się, że
fajne kosmetyki mogę mieć za normalne
pieniądze. Zakochałam się w naturalnych kosmetykach i w efektach, jakie widzę u siebie.
Teraz chcesz kosmetykami naturalnymi „zarażać” innych?
Chcę pokazać, że są efekty i nie ładujemy
w siebie tych wszystkich, często rakotwórczych, substancji i plastików. Ważne jest i zawsze dla mnie było, żeby dany kosmetyk nie
był testowany na zwierzętach. Mogę o tym

wszystkim opowiadać godzinami. Zawsze
powtarzam, żeby sprawdzać skład produktów i co te składniki oznaczają. Sprawdzić
nazwy, których nie rozumiemy. Porównywać. Fajnie wspominam też zajęcia podczas
Tygodnia Seniora w synagodze. Kosmetyki
naturalne spotkały się z bardzo pozytywnym
przyjęciem i sporym zainteresowaniem.
Sklep otworzyła z pasji do natury i jak się
śmieje - dlatego, aby mieć dostęp do tego co
najlepsze w każdej chwili. Drugi powód to
Synek, na którego czekała całe życie i będąc
na miejscu może mieć dla niego więcej czasu.
Mówi się, że moda wraca. Wystarczy wrócić
pamięcią do tego co kiedyś stosowały nasze
babcie i Naturania jest właśnie powrotem
do tego co było dobre kiedyś.
Dziękuję za niezwykle wzruszającą
rozmową. Choć Ania, jak sama mówi nie
jest dobrym przykładem świadomości raka
piersi, to jej historia jest lekcją, z której każdy
z nas powinien wyciągnąć wnioski. A różowy
październik może jest właśnie do tego dobrą
okazją? Pamiętajcie, możecie zachorować
w każdym wieku.
Monika Błaszczak-Mańkowska

F

undacja Małych i Dużych wojtusiaki.pl po
raz kolejny zawitała do Buku w dniu 13
października br. Zorganizowana przez
Wojtusiaki zbiórka krwi przy hali OSiR cieszyła się jak zwykle dużym zainteresowaniem. Krwiodawcy tłumnie zjawili się na
miejscu. Tym razem oddano 43 donacje,
co oznacza jedno – zbiórka się udała! Na
każdego krwiodawcę czekał słodki poczęstunek i ciepłe napoje do zebrania sił, a już po
oddaniu krwi - upominek od gminy. Warto
zaznaczyć, że zbiórki krwi organizowane
przez Wojtusiaki to przede wszystkim niezwykle przyjazna atmosfera i ludzie, którzy
„pomaganie mają we krwi”.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Koncert na
Srebrną Nutkę

S

towarzyszenie Inicjatyw Społecznych
im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim wspólnie z Grodziskim
Stowarzyszeniem „Amazonki” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim kolejny raz
realizuje projekt o działaniu ponadlokalnym.
Kilkaset osób z 4 powiatów: grodziskiego,
nowotomyskiego, poznańskiego, szamotulskiego od czerwca do listopada 2019 roku
łączy swoje siły w przygotowaniach i realizacji projektu „Naszym orężem pędzel
i śpiew”. Partnerami w działaniach były
Ośrodki Pomocy Społecznej w Opalenicy,
Buku, Swarzędzu, Prezes Związku Polskich
Twórców Sztuki Pani Magdalena Sciezynska,
Dom Dziennego Pobytu w Buku „ Pogodna
Jesień”, Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Zbąszyniu, Centrum Kultury RON-

Wycieczka
modlitewna
do Częstochowy
i Gidel

W

dniach 24-25 października 2019 r.
47-osobowa grupa Seniorów „Pogodnej Jesieni” udała się na Jasną
Górę do Częstochowy, aby oddać hołd Najświętszej Maryi Pannie. Grupa przed Najświętszą Maryją Panną w Cudownym Obrazie prosiła o łaski dla siebie i rodzin. Seniorzy
złożyli ofiarę na Mszę Świętą w intencji własnych rodzin oraz odbyli Drogę Krzyżową
na Wałach Jasnogórskich. Częstochowa, to
najważniejsze miejsce pielgrzymkowe Polski
odwiedzane stale, a wszystko dzięki Czarnej
Madonnie, ukrytej w Cudownym Obrazie.
Zdaniem papieża, naszego wielkiego rodaka – Jana Pawła II „Jasna Góra” jest domem
KOSYNIER BUKOWSKI l

DO, Grodziska Hala Sportowa, Zespół Szkół
Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim.
Projekt „Naszym orężem pędzel i śpiew” jest
współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Honorowy
patronat nad projektem objął Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.
XIV Koncert na Srebrną Nutę odbył się
12 października 2019 roku w Grodziskiej
Hali Sportowej. Dekoracje sceny, stołów
oraz prezenty dla zespołów śpiewaczych
i jednostek wspierających projekt wykonali
wcześniej seniorzy na warsztatach plastycznych w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego,
Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Dyrektorzy i Kierownicy
jednostek pomocy społecznej.
Podczas Koncertu wystąpiło 10 zespołów śpiewaczych: „GRODZISZCZANIE” – Grodzisk Wielkopolski.; WESOŁE SENIORKI”
– Opalenica; „WESOŁA FERAJNA” – Zbąszyń;
matki… gdzie bije serce narodu polskiego
i tu usłyszysz jego głos… Do Twych stóp się
Polska ściele w Jasnogórskim Twym kościele,
stąd opieka na kraj płynie, z Tobą Polska nie
zagnie…” Kościół Święty i ojczyznę naszą –
Polskę oraz Naród nasz i to, co Go stanowi
Tobie Matko zawierzamy, w opiekę oddajemy

„WRZOS” – Pniewy; „ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
ZBĄSZYŃSKICH SENIORÓW” – Zbąszyń.; „
MODRZANKI” – Modrze; „POGODNA JESIEŃ”
– Buk; „SENIORZY Z WIGOREM” – Zbąszyń;
„WYTOMYŚLANIE” – Nowy Tomyśl; „WIARUCHNA” – Urbanowo. Tematem przewodnim uroczystości była „ Deszczowa piosenka”,
która scaliła ponad 200 osób, reprezentujących różne grupy senioralne.
Seniorzy z Buku zaprezentowali się
w tańcu z parasolkami „W czasie deszczu
dzieci się nudzą” i góralskiej piosence „Jak
się bawią ludzie kiedy pada deszcz.” Koncert w tym roku rozpoczęto pokazem tańca
w wykonaniu seniorów reprezentujących
GCPŚ „PROMESSA”.
Uroczystości towarzyszyła wystawa
obrazów, które powstały podczas „V SENIORALNEGO PLENERU MALARSKIEGO”
w Chrzypsku Wielkim. Zadanie zakończyło się biesiadą i zabawą taneczną, co dało
uczestnikom kolejną możliwość wymiany
wrażeń, nawiązania nowych znajomości
i przyjaźni.
i o uproszenie Bożego Miłosierdzia błagamy.”
W drugim dniu wycieczki grupa Seniorów
udała się do Gidel. Matka Boża w Gidlach
cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych i tam
zawierzyli modlitwie chorujących Seniorów.
Wszyscy uczestnicy wrócili do domów bardzo zadowoleni i duchowo spełnieni.
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Wycieczka
do Niechorza

C

oroczna wycieczka, na którą już od
wczesnej wiosny wyczekiwała cała
nasza społeczność, po raz kolejny
miała miejsce nad morzem. Odbyła się ona
w dniach 22-27.09.2019 r., a celem naszej
podróży było Niechorze – urocza nadmorska miejscowość wypoczynkowa, gdzie spędziliśmy prawie sześć cudownych dni. Nie
chciałabym zapeszyć, ale panuje powszechna
opinia, że chyba mamy jakieś fory u Najwyższego, bo jak „Pogodna Jesień” jedzie
na wycieczkę, to zawsze jest dobra pogoda.
I tym razem przewidywania się spełniły, bo
pogodę jak zwykle mieliśmy wymarzoną –
była cudowna słoneczna aura, a załamanie
pogody nastąpiło ostatniego dnia naszego
pobytu. Wczesnym popołudniem dotarliśmy do Dworku Prawdzic, gdzie czekano
już na nas z utęsknieniem. W Niechorzu jest
również piękna piaszczysta plaża, na której
codziennie spędzaliśmy wiele godzin. Niektórzy z nas się opalali, inni kąpali w basenie
i jeszcze inni po prostu słodko leniuchowali…
W zależności od kondycji i możliwości, dłuższe lub krótsze spacery wzdłuż plaży były
również codziennym punktem programu.
Centralnym punktem tegorocznej wycieczki
było spotkanie z Saszą – wspaniałym terapeutą o niezwykle pozytywnej aurze, który
zadbał o codzienną gimnastykę, masaże oraz
inne zabiegi rehabilitacyjne. Tradycyjnie już

na naszym wyjeździe nie zabrakło dyskoteki i koncertu akordeonowego, podczas
których mieliśmy okazję wybawić się do
woli, pożartować czy zwyczajnie pobyć ze
sobą i innymi gośćmi Dworku, którzy nie

Grzybobranie
seniorów

szczędzili nam słów zachwytu naszą grupą.
W piątek zjedliśmy ostatni obiad w Rewalu.
Trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni,
bezpiecznie wróciliśmy do domu.

L

as w swojej tajemniczości i pięknie od
wieków stanowił natchnienie artystów.
To w lesie poeci widzieli ucieczkę od codzienności, sławili jego piękno, malowniczość,
spokój i ciszę. Tu widzieli obecność Boga, podziwiali Matkę Naturę i jej siłę, kontemplowali
sens istnienia i miejsce człowieka w nieskończonym kręgu życia. Od wieków las i siły przyrody stanowiły natchnienie artystów.
W dniu 28 października 2019 r. 47-osobowa grupa seniorów udała się do Smolnicy na grzybobranie. Pomimo małej ilości
grzybów w Puszczy Noteckiej seniorzy

Biblioteka i Kino w Buku z nowym sprzętem
komputerowym dzięki wsparciu PSE!

zaczerpnęli sporej dawki świeżego powietrza na łonie natury. Ogromna gościnność
gospodarzy sprawiła, że seniorzy czuli się
bardzo dobrze, pomimo chłodnej aury.

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 dostępność zasobów dla osób
niedowidzących dzięki usłudze „Czytak” –
elektronicznej książce w wersji mówionej.
W trakcie realizacji projektu odbyły się
także zajęcia z obsługi katalogów online dla
dzieci i młodzieży z gminy Buk.
Biblioteka posiada prawie 2,4 tysiąca
aktywnych czytelników, którzy w minionym
roku wypożyczyli ponad 47 tysięcy egzemplarzy książek.
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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 budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie
gminy Buk PSE realizują projekt budowy linii
400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzięki tej
inwestycji zwiększy się niezawodność do-

staw energii w północnej-zachodniej Polsce
oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.
Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie
raport.pse.pl.
l LISTOPAD 2019

Uroczysta Gala
Seniorów

W

dniach od 14-16 października
2019 r. w przepięknym Zamku Rokosowo odbyła się Uroczysta Gala
Seniorów, w której wzięło udział 80 osób. To
były gorące dni wykładów, obrad i podsumowań projektu „Wsparcie Wielkopolskich Rad
Seniorów sposobem na wzrost partycypacji
osób starszych.” Seniorów „Pogodnej Jesieni”
reprezentowała 10 osobowa grupa.

„Pogodna Jesień”
w przedszkolu

18

października 2019 r. Seniorzy „Pogodnej Jesieni” odwiedzili dzieci
z Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku. Dzieci wystąpiły przed Seniorami w przedstawieniu pt.: „Niepodległość”.
Powiedziały wiersze, razem z Seniorami
zaśpiewały piosenki, a także w parach zatańczyły. Pani Irena Krawiec powiedziała
wiersz o matce. Na koniec dzieci nauczyły
Seniorów kilka słów w języku angielskim.
Wszyscy bardzo mile spędziliśmy ten czas
łącząc pokolenia.

Pielgrzymka na Jasną Górę

U

koronowaniem całorocznej działalności Bukowskich Amazonek był udział
w XXII Krajowym Zjeździe Amazonek
w Częstochowie w dniach 4 i 5 października br.
Mottem tegorocznej pielgrzymki było:
„Chcemy dotknąć Jezusa”.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Bukowskie Amazonki swoje pielgrzymowanie rozpoczęły w piątek. Po zakwaterowaniu udały się do Sanktuarium Matki
Bożej podziękować za szczęśliwą podróż,
otrzymane łaski, zawierzyć intencje –
zdrowie, życie swoje i rodzin. Każda z nich
czekała na apel w Kaplicy Cudownego Ob-

razu Matki Bożej Jasnogórskiej.
W sobotę na Wałach Jasnej Góry została
odprawiona msza św. w intencji wszystkich
amazonek przybyłych z całej Polski, Czech
i Niemiec a także tych, które nie mogły z różnych względów przybyć.
Szczęśliwe i wyciszone wróciły do
swoich rodzin z nadzieją na wysłuchanie
wszystkich zawierzonych intencji Naszej
Pani Jasnogórskiej.
Bukowskie Amazonki
23

Dzień Pyry

T

egoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Branżowej Szkole I Stopnia
w Buku upłynął pod hasłem „Dnia
Pyry”. Żyjemy w „Pyrlandii”, gdzie niezaprzeczalnym królem warzyw jest ziemniak,
więc to właśnie nasza poznańska pyra była
głównym punktem programu. Dla uczniów
zostały przygotowane różne zabawy z ziem-

Integracyjna
gra miejska

niaczanym motywem przewodnim. Klasy
rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: obieranie i tarcie ziemniaków
na czas, bieg w workach, slalom i zbieranie
ziemniaków do koszyków, konkurs na najdłuższą ziemniaczaną obierkę. Na zakończenie dnia uczniowie wzięli udział w seansie

filmowym, podczas którego raczyli się słodkościami. Święto Edukacji najczęściej ma
poważną oprawę, jednak zawsze jest miejsce
na wspólną zabawę. Oczywiście tego dnia
nie zabrakło również życzeń i podziękowań
dla wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły.

niem prawa pracy już od kilku lat uczniowie
szkoły biorą udział w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy –

„Poznaj swoje prawa w pracy”. Jednak w tym
roku szkolnym konkurs na etapie szkolnym
przebiega w innym kształcie. Biorąc pod
uwagę aspekty ekologiczne oraz priorytety
państwa w zakresie nauczania TIK, szkolny
etap konkursu został przeprowadzony za
pomocą Kahoota. Uczniowie z zaangażowaniem odpowiadali na pytania, konkurując ze
sobą na czas i ilość poprawnie udzielonych
odpowiedzi. Przygotowana interaktywna
forma quizu w nowoczesny, szybki i wygodny
sposób sprawdza poziom wiedzy młodzieży. Najlepsi uczniowie będą reprezentować
szkołę na konkursie regionalnym w Poznaniu.

P

oczątek roku szkolnego to czas, kiedy
uczniowie klas pierwszych chcą poznać
swojego wychowawcę i siebie nawzajem.
Tradycją Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
jest organizacja działań integracyjnych w formie gry miejskiej. W dwóch terminach, podczas spaceru po naszym miasteczku, uczniowie pięciu klas pierwszych wzięli udział
w zabawie integracyjnej. Korzystając z przygotowanych map i wskazówek, młodzież
docierała do wyznaczonych punktów, gdzie
odczytując tablice pamiątkowe odkrywała
ukryte informacje – właściwe litery, które
ostatecznie dawały rozwiązanie, czyli zaszyfrowane hasło. Przygotowana gra miejska
dawała doskonałą okazję do kształtowania
umiejętności prawidłowej współpracy, zespołowego podejmowania decyzji oraz budowania wiary w siebie i grupę uczniowską. Dla
wielu uczniów, szczególnie tych spoza terenu
miasta i gminy Buk, była to także okazja do
zapoznania się z topografią i historią miasta.

Technologia
i nauka

Uczniowie Branżowej
Szkoły I Stopnia w Buku jako
młodociani pracownicy ze
szczególną uwagą poznają
arkana Kodeksu Pracy. Znajomość przepisów prawa daje
poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy
zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. W związku z priorytetowym znacze24
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Walka Patrii o punkty trwa…

O

statnie pięć kolejek piłkarze Patrii
rozgrywali ze zmiennym szczęściem.
Mimo, że w większości tych spotkań
bukowianie byli równorzędnym, a nawet
lepszym zespołem, tylko jeden mecz rozstrzygnęli na swoją korzyść. Listopadowe
sprawozdanie zaczynamy od VIII kolejki.
Już przed pierwszym gwizdkiem mecz
z Dopiewem był tym z gatunku bardzo trudnych, nasz rywal to zdecydowany faworyt
i bije się w tej lidze o awans. Na początku
spotkania Patria miała sytuacje, które mogły
,,ustawić” mecz, lecz zostały one niewykorzystane. Po słabym początku gospodarze
się obudzili i pokazali dlaczego są w tej lidze na pierwszym miejscu. Kolejny mecz to
spotkanie z Wiarą Lecha, najwierniejszymi
kibicami Kolejorza. Był to mecz dużego zaangażowania po obu stronach, niesprzyjającej
pogody i walki, z której zwycięsko wyszła
Patria. Drużyna pokazała w tym meczu charakter i duży potencjał w ofensywie- było to
zasłużone zwycięstwo bukowian. Na kolejny
mecz Patria pojechała do Rawicza na ulicę
Spokojną, nazwa ulicy idealnie odzwierciedlała to, co działo się w pierwszej połowie.
Żadna drużyna nie wyszła z inicjatywą, aby
przejąć kontrolę nad meczem. Dopiero druga
połowa dostarczyła nam emocji i bramek,
których po stronie Patrii powinno być więcej.
Na dwa silne ciosy ze strony gospodarzy
Patria odpowiedziała tylko jednym. Niestety
wracamy z Rawicza bez punktów. Następny mecz Patria rozgrywała u siebie z Krzywiniem, był to mecz o ,,6 punktów”, gdyż
zmierzyły się zespoły z ostatniego i przedostatniego miejsca. Mimo że do przerwy po
sytuacjach, jakie stworzyli zawodnicy Patrii
powinno być 4-0, pierwsze 45 minut koń-

Szatnia na medal

czymy z wynikiem 0-2. W najgorszych snach
nikt z kibiców nie spodziewał się takiego
wyniku po grze jaką prezentowała Patria. Na
domiar złego drugą połowę Patria zaczęła
od straty bramki i czerwonej kartki, mimo
tego udało się strzelić dwie bramki, których
autorem jest gość dzisiejszego wywiadu.
Ostatecznie mecz kończy się wynikiem 2-4.
12 kolejka to wyjazd do Śmigla, Patria oraz
miejscowa Pogoń zapewniły kibicom istny
rollercoaster. Mecz od początku był bardzo
otwarty, obie drużyny stworzyły sobie sporo
sytuacji bramkowych, dostarczając kibicom
wielu emocji. Warto odnotować fakt, że Patria przystępowała do tego meczu w mocno
osłabionym składzie i za każdym razem musiała gonić wynik i odrabiać straty. Drużna
zasłużyła na remis i udowodniła że drzemie
w niej duży potencjał, nie tylko wśród podstawowych zawodników.

Wywiad z najlepszym strzelcem Patrii
w V lidze Maciejem Cieślakiem:
M.T.: Zdobyłeś w tym sezonie jak na razie
największą liczbę bramek, przychodzi Ci to
z dużą łatwością, jak oceniasz umiejętności
bloków defensywnych w 5 lidze?
M.C.: W tej lidze zdarzają się obrońcy
z lepszymi, jak i gorszymi umiejętnościami,
ja jako napastnik żyje z podań kolegów i w
dużej mierze to właśnie nim zawdzięczam
bramki.
M.T.: Grałeś w przeszłości w 4 lidze, co
sądzisz o poziomie rozgrywek w lidze niższej, widzisz duży przeskok w poziomie gry,
taktyce i umiejętnościach indywidualnych
zawodników?
inwestycji wyremontowano łącznie osiem
pomieszczeń. Odnowione zostały tynki,
sufity, ściany, podłoża, posadzki i podłogi.
Wymieniona została częściowo stolarka
drzwiowa. Wbudowano nową instalację sanitarną, armaturę i grzejniki. Dokonano też

M.C.: W 4 lidze grałem przed reformą
rozgrywek, teraz jest to dużo mocniejsza
liga niż wcześniej, uważam że żaden zespół
z którym graliśmy, nie poradziłby sobie w lidze wyżej.
M.T.: Jak dotychczas oceniasz wyniki
Patrii, co Twoim zdaniem decyduje o tym,
że mimo iż w wielu meczach jesteśmy dla
rywali równorzędnym przeciwnikiem, a nie
tylko tłem tracimy punkty?
M.C.: Wyniki nie są zadowalające…
wszyscy inaczej to sobie wyobrażaliśmy…
jednak nikt nic w tej lidze nie dostaje za darmo, każdy może wygrać z każdym, co świadczy o tym, że liga jest wyrównana. Myślę że
w naszym zespole brakuje doświadczenia
na tym poziomie, w zespole jest też dużo
kontuzji, a na dodatek dochodzi do tego duża
liczba kartek.
Zapraszamy wszystkich sympatyków
klubu na ostatni mecz rozgrywany w tej
rundzie: Patria Buk- Pinsel - Peter Krobianka
Krobia - sobota 16 listopad, godz. 12:00.
Marcin Tonder

P

aździernik to okres wzmożonej aktywności na boiskach piłkarskich.
W środku rundy jesiennej bukowska
młodzież trenuje oraz rozgrywa mecze
mistrzowskie w każdy weekend. Przypomnijmy, że w rozgrywkach dzieci
i młodzieży Miejski Klub Sportowy
reprezentuje sześć drużyn: Juniorzy –
rocznik 2004/2005, Trampkarze – rocznik 2006, Młodzicy St. – rocznik 2007,
Młodzicy mł. – rocznik 2008, orlicy –
rocznik 2009/2010 oraz żaki – rocznik
2011/2012.
Opracował P. Prugar

wymiany opraw oświetleniowych. Szatnie
wyposażono w szafki na ubrania.

Projekt dofinansowywany w ramach
Programu „Szatnia na Medal” Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

D

obiegły końca prace remontowe w hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Buku. Za kwotę ponad 200 tys. zł
wykonany został remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w budynku. W ramach
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski

W

sobotę 21 września 2019 r. w Środzie
Wielkopolskiej odbyły się zawody
w karate olimpijskim WKF. Młodzi
karatecy z Empi Klubu Karate po dwóch
letnich obozach kondycyjno-technicznych,

Zawody
lekkoatletyczne

współfinansowanych przez Miasto i Gminę
Buk, wystartowali na Mistrzostwach Polski.
W składzie zwycięskiej drużyny byli Bartosz
Komsta, Mateusz Samól i Tomasz Stefańczyk.
Były to zawody przygotowujące zaplecze

dla seniorów ubiegających się do startu na
Olimpiadzie w Tokio 2020. Młodzież z całej
Polski rywalizowała w kategoriach junior
młodszy, junior i młodzieżowiec U21. Nasi
zawodnicy pod kierownictwem Grzegorza
Michalika (3 dan) i Krzysztofa Chmielnika
(5 dan) wystartowali w kumite (walka bezpośrednia) w kategorii junior. Na zdjęciu też
startująca w zawodach Wiktoria Gołębiowska.
Jest to dobry początek nowego sezonu
karate olimpijskiego, dlatego zapraszamy
wszystkich chętnych zainteresowanych
rozwojem sportowym w profesjonalnym
klubie. Treningi i nabory odbywają się Szkole
Podstawowej w Buku i Dusznikach. Nasi zawodnicy mają możliwość startu w zawodach
co 2 tygodnie w całym kraju w najszybciej
rozwijającej się dyscyplinie olimpijskiej karate WKF. Więcej na www.empi.pl.
Liczymy na dalsze sukcesy i współpracę
z naszą gminą Buk.

18

października 2019 r. z inicjatywy
OSiR Buk zorganizowano pierwsze
gminne zawody lekkoatletyczne dla
uczniów szkół podstawowych. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
o czym świadczy liczba ponad 300 dzieci,
która wystartowała w zawodach. Cztery
szkoły podstawowe z gminy Buk wystawiły
swoich reprezentantów w dziewięciu dyscyplinach sportu. Każdy z pewnością mógł
znaleźć coś dla siebie, gdyż konkurencje były
bardzo różnorodne. Uczestnicy zawodów
mogli sprawdzić się w biegach (na 60 m,
400 m, 800 m oraz 1000 m), w skokach (w
dal i wzwyż), w rzucie piłeczką palantową
oraz pchnięciu kulą. Na zakończenie rywalizacji wszystkie szkoły przystąpiły do sztafety
mieszanej 4x100 m. W sumie organizatorzy
przeprowadzili 32 konkurencje (w 3 kate-
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goriach wiekowych). W zawodach udział
wzięli uczniowie klas od 1 do 8 SP.
Klasyfikacja pierwszych drużynowych
zawodów lekkoatletycznych przedstawiała
się następująco:
»» Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich w Buku
362 pkt
»» Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
302 pkt
»» Szkoła Podstawowa im. Ojca Ignacego
Cieślaka w Dobieżynie
252 pkt
»» Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy
w Szewcach
181 pkt
Przy okazji zawodów lekkoatletycznych
miało miejsce oficjalne otwarcie kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie miejskim
w Buku, któremu przewodniczyli: burmistrz
Miasta i Gminy Buk, przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk, dyrektor OSiR w Buku
oraz zaproszeni goście – radni Miasta i Gminy
Buk, dyrektorzy szkół, dyrektor oddziału
PKO w Buku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku składa serdeczne podziękowania wszystkim
Szkołom za uczestnictwo w tych zawodach
i już dziś zaprasza na II edycję.
l LISTOPAD 2019

Spławikowa Sobota z Młodzieżową
Szkółką Wędkarską w Buku

„S

pławikowa Sobota” to kolejne wydarzenie organizowane przez Młodzieżową Szkółkę Wędkarską Buk. Tym
razem, tuż po wakacjach, spotkaliśmy się 14
września przy stawie Smugi w Wielkiej Wsi.
W programie była między innymi eko
edukacja prowadzona przez Sebastiana
Staśkiewicza z Fundacji Ratuj Ryby, czyli
uświadamianie dzieci i młodzieży, jaki mamy
wpływ na otaczającą nas naturę. Gry i zabawy o tematyce ratowania flory i fauny to
forma bardziej zrozumiała dla najmłodszych
i tą drogą chcemy edukować dzieci, które
zaczynają poznawać świat.
Konkurencję rzutową, czyli ruch koordynujący oko-ręka-wędka - to podstawa
każdego młodego wędkarza, prowadzona
była przez naszego kolegę z zespołu Sławka
Jarocha.
Wędkowanie to główna dyscyplina naszych spotkań, gdzie dzieci uczą się pod
bacznym okiem naszych trenerów - Remigiusza Maciejewskiego, Przemysława
Andraszyka, Bartosza Blumki oraz Jakuba Berdychowskiego. Uśmiechnięta buzia
KOSYNIER BUKOWSKI l

przy złowieniu każdej ryby to na naszych
spotkaniach radość nie tylko dla samych
dzieci i rodziców, ale także dla organizatorów. Oczywiście każda zdobycz wraca do
wody! W myśl zasady „złów – wypuść”. A było

co wypuszczać! Ponad 42 cm amur trafił
się dwa razy. Szczęściarzami byli Wiktoria
Wolniewicz i Piotrek Kliński. Ponadto kilka
karpi nacieszyło oko naszych podopiecznych.
Całość dopełniła oprawa muzyczna oraz
poczęstunek. Przygotowaliśmy dla każdego,
małego i dużego uczestnika przysłowiową
kiełbaskę. W roli kucharzy Maciej Morkowski
i Dominik Rosadziński. A było nas całkiem
sporo, prawie 60 dzieci wraz z opiekunami - rodzice, babcia, dziadek, wujek, czyli
rodzinne piknikowanie.
Całość imprezy prowadził nasz konferansjer Damian Wolniewicz. Każde dziecko
otrzymało nagrodę, upominek od Miasta
i Gminy Buk, a najlepsi z najlepszych nagrody
w postaci wędek, kołowrotów i innych akcesoriów wędkarskich ufundowanych przez
szkółkę. Dziękujemy za miło spędzony czas.
Do zobaczenia nad wodą!
D.W., Młodzieżowa
Szkółka Wędkarska Buk

Reprezentacja gminy
na mistrzostwach w
strzelectwie sportowym
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września 2019 r. odbyły się I Mistrzostwa Samorządów Gminnych,
Miejsko-Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego w Strzelectwie Sportowym pod honorowym patronatem Starosty
Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Zawody
odbyły się w Murowanej Goślinie. Wzięło
w nich udział 12 drużyn z terenu powiatu.
Naszą gminę reprezentowali Michał Korbas,
Paweł Cieślak oraz Leszek Mansfeld zdobywając V miejsce. Gratulujemy!
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Przedsiębiorco – wystaw się
na Jarmarku Świątecznym w Buku
Serdecznie zapraszamy do udziału w Jarmarku Świątecznym, który odbędzie
się 8 grudnia 2019 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Buku. Organizator Jarmarku zapewnia stoiska promocyjne, ciekawy program artystyczny, warsztaty
dla dzieci i wiele innych atrakcji towarzyszących temu wydarzeniu. W związku
z powierzchnią jaką mamy do dyspozycji, liczba stoisk jest ograniczona. Zapraszamy chętnych wystawców do wzięcia udziału w Jarmarku Świątecznym.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: mgokbuk@o2.pl z dopiskiem
„Stoisko Handlowe na Jarmark” lub telefonicznie: (61) 8140 121.
„Nie umiera ten, kto żyje
W naszych sercach i pamięci”

Składamy serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli we Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.”
Georges Poulet

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z Nami smutek i żal, okazali wiele
serca, współczucia i życzliwości Ks. Proboszczowi Romanowi Janeckiemu, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom oraz
byłym współpracownikom. Wszystkim, którzy
po odejściu ukochanego Męża, Taty, Dziadka i
Pradziadka

V

Ś.P. Jerzego Pułaczewskiego

tak licznie odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku. Za obecność, wsparcie, modlitwę,
liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
oraz Zakładowi Pogrzebowemu „Osińscy” za
profesjonalną obsługę.
Serdeczne podziękowania składa Rodzina
Pamięć zawsze zostaje.
28

V Ś.P. Witolda Nowickiego

Pragniemy również
z całego serca podziękować
pani dr Barbarze Szydłowskiej-Astriab,
pielęgniarkom oraz pozostałym pracownikom przychodni Vigilax za pomoc, wsparcie
i opiekę medyczną.
Z wyrazami wdzięczności
córki i syn z rodzinami
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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

KOSYNIER BUKOWSKI l
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Zakład Mięsny w Dopiewie
zatrudni na atrakcyjnych
warunkach pracowników do
produkcji wędlin, magazyniera,
pracowników
rozbioru i produkcji.
Zapewniamy wysokie standardy
i pracę na nowoczesnych
urządzeniach. Pracownicy z
doświadczeniem w branży mięsnej
mogą liczyć na wysoką premię

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

aktywacyjną na rozpoczęcie pracy.

Buk, ul. Przemysłowa 1

Oferty kierować na

(rondo koło Wavin)

zmswiwa@wp.pl
tel.696-461-127

Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00

Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121,
e-mail: mgokbuk@o2.pl
30

l LISTOPAD 2019

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
KOSYNIER BUKOWSKI l
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