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To będzie niezwykły rok

Stulecie Powstania Wielkopolskiego to 
nie jedna z wielu rocznic w bogatym 
polskim kalendarzu drogi do wolności. 

To zupełnie wyjątkowe wydarzenie, nie-
mające w zasadzie precedensu w dziejach 
narodu. Oto po 123 latach niewoli wysił-
kiem kobiet i mężczyzn, młodych i starych, 
zamożnych i biednych, prostych i uczonych, 
Wielkopolska wróciła do świeżo odrodzonej 
Rzeczpospolitej.   

Zwycięstwo nie przyszło samo. Zostało 
wywalczone, okupione krwią, ale i wielką 
PRACĄ. Pokoleniom organiczników budu-
jących cierpliwie organizacyjne, finansowe 
i materialne fundamenty Powstania Wiel-
kopolskiego zawdzięczamy nie mniej, niż 
wojennym bohaterom. Prowadzona tutaj 
najdłuższa wojna nowoczesnej Europy 
ocaliła polski stan posiadania. Mimo na-
poru bezwzględnej germanizacji ocalono 
polskie majątki dające aprowizację armii 
wielkopolskiej, kulturę zachowującą ducha, 
język, wiarę i religię będące spoiwem na-
rodu. Dzięki temu w ostatecznym starciu 
Wielkopolska wystawiła blisko stutysięczne 
oddziały niezwyciężonych wojsk. 

W tych miesiącach warto pamiętać o tym, 
że w Buku założono powstańczy szpital, 
piekarnię, organizowano zaopatrzenie dla 
kompanii frontowych…  Tutaj też chwycono 
za broń dwa dni wcześniej niż w Poznaniu. 
To na naszych cmentarzach spoczywają bo-
haterowie tamtych dni: polegli Powstańcy 
złożeni w zbiorowej mogile na cmentarzu 
św. Krzyża oraz dowódcy gen. Józef Grobelny, 
płk. Kazimierz Zenkteler, kpt. Witold Wegner. 

Tutaj złożono tak-
że doczesne szczątki 
zasłużonych dla pol-
skiej sprawy przedstawicie-
li ziemiaństwa w osobach: dr. Władysława, 
Wandy i Stanisława Niegolewskich, księży 
Stanisława Nizińskiego i Antoniego Chilome-
ra. Kolejnych blisko 120 mogił Powstańców 
znakujemy od 9 lat biało-czerwonymi tablicz-
kami. Znajdziemy w Buku także skromny grób 
Agnieszki z Kopickich Marcinkowskiej – matki 
dr. Karola Marcinkowskiego. Wszystkich bo-
haterów Powstania i pracy organicznej nie 
sposób tutaj wymienić. Pamiętamy jednak 
o nich wszystkich. Co roku w dniu 27 grud-
nia – oficjalnej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego spotykamy się przy grobie 
Powstańców na cmentarzu św. Krzyża. Tak 
było i w minionym 2017 r., kiedy świętowa-
liśmy 99. rocznicę zrywu Wielkopolan. Tym 
razem jeszcze skromnie, tradycyjnie, ale już 
dało się odczuć zbliżający się wielki jubileusz. 
Oflagowane miasto, promocja powstańczego 
muralu, wyjazd Bukowian na uroczystości 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie. Były to jaskółki nadchodzącego festiwalu 
niepodległości jaki porwie nas w 2018 r.

Hubert Wejmann

Na zdjęciach:
Po prawej – uroczystości na cmentarzu św. Krzy-
ża w Buku.
Poniżej – w dniu 28.12.2017 na zaproszenie 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego gru-
pa mieszkańców złożyła wieniec na Grobie Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie
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Odsłonięcie powstańczego muralu w Buku

W trakcie jarmarku świątecznego 
w niedzielę 10 grudnia 2017 r. na 
hali sportowej w Buku odsłonię-

to mural mający uświetnić rozpoczynają-
ce się obchody setnej rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. Symbolicznego zerwania 
biało-czerwonej wstęgi dokonali burmistrz 
Stanisław Filipiak oraz dr hab. Radosław 
Barek – autor projektu. Malowidło przed-
stawia scenę rozbrojenia niemieckiego 
pociągu z uzbrojeniem, która rozegrała się 
25 grudnia 1918 r. na dworcu kolejowym 
w Buku. Powstańcy dokonali wówczas aktu 
dywersji i po pertraktacjach poprzedzonych 
strzelaniną, przejęli uzbrojenie przewożone 
do Poznania. Mural odsłonięto w widowi-
skowy sposób, przy dźwięku nadjeżdżają-
cego parowozu, przy świetle rac morskich 
odpalonych przez strażaków. Dodatkowym 
efektem wizualnym stał się dym mający zo-
brazować parę wodną wydostającą się z nad-
jeżdżającej lokomotywy. Radosław Barek 
opowiedział o postaciach, które znajdują 
się na muralu. Taki przekaz dla młodszego 
pokolenia został definitywnie uznany za 
atrakcyjniejszy niż odsłanianie kolejnych po-
mników. Symboliczne odsłonięcie malowidła 
zostało nagrodzone brawami zgromadzonej 
publiczności. Mimo niezachęcającej pogody 
przybyło sporo mieszkańców, którzy dumnie 
obserwowali całe zdarzenie. 

– W województwie nie spotkamy takiego 
miejsca, aby w taki sposób uhonorować Po-
wstanie Wielkopolskie. Jestem dumna z tego 
muralu - powiedziała radna Elżbieta Batura 
w telewizyjnej relacji z uroczystości. W od-

słonięcie muralu zaangażowali się: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, strażacy z gminnych jednostek oraz 
Urząd Miasta i Gminy. 

Autorzy muralu zasugerowali również 
reorganizację parkingu przy hali tak, aby 
móc zawsze podziwiać mural. Intencją jest, 
by samochody parkowały po bokach placu, 
a nie na wprost malowidła. Zaproponowali 
również i tak już potrzebne malarskie od-
nowienie metalowych daszków nad halą 
oraz odświeżenie elewacji łącznika pomię-
dzy starym gmachem Gimnazjum, a halą 
sportową (Wizualizację zaprezentowaliśmy 
w październikowym numerze „Kosyniera” 
na str. 11). 

Telewizyjny reportaż z odsłonięcia mu-
ralu można obejrzeć w internecie na kanale 
Miasta i Gminy Buk na YouTube oraz stronie 
internetowej www.buk.gmina.pl. Inicjatywę 
dostrzegły również „Powiatowa 17.” oraz 
TVP3 Poznań, które poświęciły jej sporo 
czasu antenowego, także na żywo.

Marta Górna 

100-lecie 
Powstania Wielkopolskiego

Członkowie rodziny  
Powstańca Ignacego Przybylskiego 
w towarzystwie burmistrza  
i autora muralu.
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Symbolika muralu

Wielkoformatowe malowidło ścienne 
stworzone przez grupę artystyczną 
Murall, pod kierownictwem dr. hab. 

Radosława Barka jest połączeniem reali-
stycznych motywów powstańczych z bo-
gatą symboliką. Ta artystyczna kompozycja, 
dzięki zastosowaniu malarskiej techniki 
iluzorycznej oraz pełnej palety barw, stała 
się dynamicznym obrazem, który tchnął 
zupełnie nowego ducha w przestrzeń pu-
bliczną tego fragmentu miasta. Miejsce dla 
dzieła wybrano nieprzypadkowo. Ściana hali 
sportowej o kształcie gigantycznego prosto-
kąta była idealnym „płótnem” do przedsta-
wienia powstańczej sceny z bukowskiego 
dworca. Poziome rozłożenie kompozycji na 
całej ścianie dało niepowtarzalną szansę na 
namalowanie najbardziej widowiskowego 
elementu jakim jest parowóz, niemalże 
w realistycznej skali. Sama ściana znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie starego 
gmachu szkolnego, mieszczącego sale lek-
cyjne ciągle funkcjonującego Gimnazjum 
noszącego imię płk. Kazimierza Zenktelera 
– najbardziej znanego powstańca z Buku. 
Charakterystyczny budynek z czerwonej 
cegły, co warto w tym miejscu podkreślić, 
był w dniach niepodległościowego zrywu 
szpitalem powstańczym założonym przez 
dr. Kazimierza Wróblewskiego. Ważnym ar-
gumentem dla wyboru właśnie tej lokalizacji 
muralu była także duża liczba młodzieży 
szkolnej przebywającej w tej okolicy. To 
w pierwszym rzędzie dla niej powstał ten 
mural. 

Na blisko 200 m² malowidła znajdziemy 
m.in. pochodzące z epoki elementy infra-
struktury kolejowej, takie jak: zegar, zada-
szenie peronu, czy też wspomniany parowóz 
oraz nieco alegoryczne w tym miejscu bu-
dynki. Wprawne oko dostrzeże wyłaniający 

się z odmę-
tów historii 
stary miejski 
ratusz nieistniejący już 
w 1918 r., ale obrazujący 
tutaj architekturę typo-
wą dla przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej. Uzupeł-
nieniem jest gmach Gim-
nazjum z rosnącym przed 
nim drzewem bukowym 
oraz wież wodociągowa. 

Sama scena rozbroje-
nia pociągu obserwowana 
jest jakby z wnętrza dwor-
cowej poczekalni. Stało się 
tak dzięki zaadaptowaniu 
istniejących na ścianie 
klinkierowych pilastrów 
i domalowaniu górnych 
łuków wieńczących okna 
starego dworca. W górnej 
części muralu autorzy 
umieścili postacie pielę-
gniarek będących sym-
bolem wielkiego wkładu 
kobiet w powstanie. Tuż 
obok nich odnajdziemy 
lekarzy: dr. Kazimierza 
Wróblewskiego i gen. Józefa Grobelnego. 
Nie zabrakło także dowódców – płk. Kazi-
mierza Zenktelera, kpt. Witolda Wegnera 
oraz reprezentantów szeregowych Powstań-
ców. Kartę z kalendarza z datą 25 grudnia 
1918 r. trzyma w ręku ks. Stanisław Niziński, 
a powstańczy sztandar wyciągają Wanda 
i Stanisław Niegolewscy. W subtelny sposób 
przedstawiono słabo widoczne za zamknię-
tym oknem cienie Niemców opuszczających 
miasto. W górnej, centralnej części malo-
widła, do lotu wzbija się biały orzeł stani-

sławowski – będący wymownym znakiem 
nawiązującym do ducha przedrozbiorowej 
Polski. 

Dla mnie największą radością jest 
umieszczenie na muralu twarzy nieznanego 
dotychczas szerzej bohatera grudnia 1918 r. 
Pochodzący z Otusza Ignacy Przybylski za-
pisał piękną kartę w historii bukowskich 
Powstańców. Jego bojowa historia to temat 
na zupełnie inną opowieść… Do tematu 
z pewnością powrócimy w bieżącym roku.

Hubert Wejmann

Szanowni Filmowcy

W roku 2017 Miasto i Gmina Buk 
otrzymało dwie znaczące nagro-
dy na Festiwalu FilmAt w Warsza-

wie, za zrealizowane produkcje „Tryptyk 
Bukowski” i „Legendę o drzewie bukowym 
i księciu Mieszku I”. Nagrody te sprowo-
kowały mnie do rozpoczęcia działań ma-
jących na celu dalsze promowanie naszej 
gminy. W roku 2018 przypadają dwie ważne 
rocznice: 100-lecia odzyskania Niepodle-
głości oraz 100-lecia Powstania Wielko-
polskiego. W każdym prawie domu jest 
aparat fotograficzny, kamera. Każdy z nas 
dużo fotografuje, dużo nagrywa, ale czy nie 

warto zmierzyć się z nowym 
wyzwaniem, jakim mogą być 
profesjonalne zdjęcia, czy 
stworzenie profesjonalnego 
filmu?

Pragnę Państwa 
zaprosić do udziału 
w ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego kon-
kursie filmowym na nakręce-
nie filmu o temacie „Współcześnie 
o Powstaniu Wielkopolskim”.

Zapraszam także Państwa do 
udziału w dwóch konkursach Miasta i Gminy 
Buk. Konkurs pierwszy: film o tematyce 
„Ocalić od zapomnienia-dzieje bukowskich 

Powstańców”. Konkurs drugi: album 
zdjęciowy „Moja rodzina w Po-

wstaniu Wielkopolskim”.
Dla zainteresowanych 

uczestników zorganizowane 
zostaną warsztaty filmowe i fo-
tograficzne.

Dla młodzieży ogłaszam 
specjalny konkurs fotograficz-

ny pt. „Moje magiczne miejsce 
w gminie”.

Regulaminy konkursów oraz 
szczegóły warsztatów opublikowane 

zostaną w kolejnym wydaniu „Kosy-
niera Bukowskiego.

Stanisław Filipiak  
– Burmistrz MiG Buk
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Sprawozdanie nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynnościach, wydanych Zarządze-
niach, Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, przepisami  o bezpośrednim wyborze wójta oraz innymi ustawami 
kompetencyjnymi za okres od dnia 27 listopada 2017 roku dnia 19 grudnia 
2017 roku, złożone na Sesji Rady w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Budżet 2017 roku

1. Wydał Zarządzenie Nr 168/2017 z dnia 
28 listopada 2017 roku ( zmiana Zarządzenia 
Nr 5/2017) w sprawie: zatwierdzenia planu 
finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk na 
2017 rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 169/2017 z dnia 
28 listopada 2017 roku ( zmiana Zarządzenia 
Nr 6/2017) w sprawie: zatwierdzenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych usta-
wami na 2017 rok.

Podatki i opłaty lokalne
1. Umorzył n/w podatki i opłaty lokalne:

- zaległość w opłacie czynszu za mieszka-
nie komunalne w kwocie 2 790,02 zł z uwagi 
na bardzo trudną sytuację i zdrowotną na-
jemcy lokalu.

Mienie Komunalne
1. Wydał Zarządzenie Nr 166/2017 z dnia 
28 listopada 2017 roku w sprawie: nieod-
płatnego przekazania mienia ruchomego 
stanowiącego Plac zabaw w Dobieżynie, 
o wartości 126 247,22 zł Szkole Podsta-
wowej w Dobieżynie.
2. Wydał Zarządzenie Nr 167/2017 z dnia 
28 listopada 2017 roku w sprawie: nieod-
płatnego przekazania mienia ruchomego 
– strefy fitness z siłownią terenową w Do-
bieżynie o wartości 78 971,72 zł, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Buku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 
05 grudnia 2017 roku w sprawie: sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 
grudnia 2017 roku do dnia 26 grudnia 2017 
roku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 174/2017 z dnia 

05 grudnia 2017 orku w sprawie: nieod-
płatnego przekazania mienia ruchomego 
– siłowni terenowej wraz z placem zabaw 
na stadionie miejskim w Buku o wartości 
291 430,07 zł, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
5. Wydał Zarządzenie Nr 176/2017 z dnia 
12 grudnia 2017 roku w sprawie: sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
dzierżawy. Wykaz podaje się do publicz-
nej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 
13 grudnia 2017 roku do dnia 02 stycznia 
2018 roku.
6. Zatwierdził Protokół z nieodbytego prze-
targu na sprzedaż nieruchomości działek 
budowlanych w Dobieżynie z uwagi na brak 
wpłaty wadium.
7. Zatwierdził Protokół z odbytego prze-
targu na sprzedaż nieruchomości działek 
budowlanych w Niepruszewie. Sprzedano 1 
działkę budowlaną za kwotę netto 77 760,00 
zł.

Oświata
1. Wydał Zarządzenie Nr 170/2017 z  dnia 
01 grudnia 2017 roku ( zmiana Zarządzenia 
Nr 82/2017) w sprawie: zatwierdzenia ar-
kusza organizacyjnego im.Krasnala Hałabały 
w Buku na rok szkolny 2017/2018.
2. Wydał Zarządzenie Nr 172/2017 z dnia 
01 grudnia 2017 roku (zmiana Zarządzenia 
Nr 80/2017 ) w sprawie: zatwierdzenia ar-
kusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej 
im.Bohaterów Bukowskich w Buku na rok 
szkolny 2017/2018, oraz Zarządzenie Nr 
177/2017 z dnia 18 grudnia 2018 roku 
w sprawie jak wyżej.
3. Wydał Zarządzenie Nr 175/2107 z dnia 
08 grudnia 2017 roku (zmiana Zarządze-
nia Nr 85/2107) w sprawie: zatwierdzenia 
arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego im. Dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie na rok szkolny 2017/2018.

Sport

1. Wydał Zarządzenie Nr 171/2017 z dnia 
01 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłosze-
nia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
finansowe w formie dotacji na realizację celu 
publicznego z zakresu sportu przez kluby 
i stowarzyszenia sportowe działające na 
terenie Miasta i Gminy Buk.

Sprawy różne
1. Brał udział w spotkaniach, naradach, 
posiedzeniach:

- Walnym Zgromadzeniu GOAP – dot. 
zmiany budżetu i WPF, nowego wzoru de-
klaracji

- podsumowaniu przez Audytora prze-
prowadzonego audytu w zakresie inwenta-
ryzacji, w jednostkach gminnych,

- posiedzeniu Zarządu i Rady Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań na którym to 
zatwierdzono listę rankingową projektów 
P&R – Miasto i Gmina Buk znalazło się na 
miejscu gwarantującym dofinansowanie. 
Łączny Koszt przedsięwzięcia to kwota 
11 632 376,88 zł,  w tym dofinansowanie 
środków unijnych w kwocie 9 888 520,34 zł. 
W zadaniu tym znajduje się także budowa 
ścieżki rowerowej Buk – Szewce za kwotę 
4 402 976,88 zł.

- Turnieju Mikołajkowym KGW 
- przekazaniu OSP Buk lekkiego samo-

chodu pożarniczego przez władze związku 
OSP

- spotkaniu wigilijnym pracowników 
ZGK, PZERII w Buku, Bukowskich Amazonek

- spotkaniu przy Muralu z okazji Jarmar-
ku Świątecznego

- podpisaniu wstępnego – intencyjnego 
– porozumienia w sprawie uruchomienia 
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w 2018 
roku – wstępnie jest to marzec 2018 roku.

Informacje.
1. Informuję, że otrzymałem zawiadomie-
nie od Zarządu Stowarzyszenia Współpracy 
z Zagranicą oraz Zarządu Stowarzyszenia 
ALAE o rozpoczęciu procedury likwidacji 
Stowarzyszeń.

Stanisław Filipiak
Burmistrz

Z obrad sesji
W dniu 28 listopada 2017r. w strażnicy OSP 
przy ul. Grodziskiej 13 w Buku odbyła się 
XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy. W obradach 
uczestniczyło 15 radnych.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XL sesji Rady Miasta i Gminy 
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji 
z dnia 28 listopada 2017 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk między 
sesjami.

2/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej 
wraz z uzasadnieniem na 2018 rok przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
 3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały 
budżetowej.
 4/ Odczytanie projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2025.
 5/ Wyrażenie opinii Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk .
 6/ Wyrażenie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu o możliwości  sfi-
nansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy 
Buk w 2018 roku.
 7/ Odczytanie opinii stałych Komisji Rady .
 8/ Przedstawienie stanowiska Burmistrza 
Miasta i Gminy do wniosków zawartych 
w opiniach Komisji .
 9/ Odczytanie propozycji wniosków zgło-
szonych przed rozpoczęciem sesji przez 
radnych  i  nie uwzględnionych w projek-
cie budżetu.
10/ Przedstawienie  ewentualnych auto-
poprawek Burmistrza Miasta i Gminy do 
projektu Uchwały.
11/ Dyskusja nad projektem budżetu.
12/ Głosowanie wniesionych propozycji 
autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy.
13/ Głosowanie wniosków stałych Komisji 
Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy w autopoprawce oraz złożo-
nych pozostałych zgłoszonych wniosków.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej  Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2025.
2/ Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Buk 
na 2018 rok.
3/ Zmiana Uchwały Nr XXVIII/188/2016 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 
2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy 
Buk na 2017 rok.
4/ Zmiana Uchwały Nr XXVIII/187/2016 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 
2016 roku w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Buk na lata 2017-2022.
5/ Udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu 
na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania 
zadań izby wytrzeźwień.
6/ Udzielenie pomocy finansowej w 2018 r. 
dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wo-

kół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
7/ Nadanie nazwy ulica Strumykowa w Nie-
pruszewie.
8/ Nadanie nazwy ulica Spacerowa oraz aleja 
Lipowa w Kalwach.
9/ Zmiana uchwały Nr  XXIX/195/2017 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 stycz-
nia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi.
10/ Uchwalenie planów pracy komisji sta-
łych Rady Miasta i Gminy Buk na 2017 rok.

IV.  Wolne głosy i zapytania.

V.  Interpelacje i wnioski radnych .

VI.    Oświadczenia radnych.

VII.   Wystąpienia osób nie będących 
radnymi.

VIII.  Komunikaty.

IX. Zakończenie.

W dniu 20 grudnia 2017 r. w strażnicy OSP przy ul. Grodziskiej 13 
odbyła się XL sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Budżet na 2018r.
Liczby tegorocznego budżetu robią wra-

żenie. Po raz pierwszy dochody gminnej kasy 
wyniosą 63.613.443,28 zł, a czego dochody 
bieżące zamkną się kwotą 53.891.777,53 zł, 
a dochody majątkowe 9.721.665,75 zł. Wy-
datki zaś mają się zamknąć w wielkością 
69.520.443,28 zł. Wydatki bieżące mają 
wynieść 47.507.105,28 zł, a wydatki ma-
jątkowe mają osiągnąć rekordowy poziom 
22.013.338,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 
5.907.000 zł ma zostać pokryty z emitowa-
nych papierów wartościowych.

Przy okazji dyskusji nad projektem bu-
dżetu gminy burmistrz Stanisław Filipiak 
wypowiedział się, że priorytetem w wydat-
kach inwestycyjnych powinny być projekty, 
które mają szansę na otrzymanie dofinanso-
wania.  Z zestawienia przygotowanego przez 
burmistrza wynika, że środki zewnętrzne 
mogą wynieść aż 18.079.000 zł. W tym 
znajdą się: przebudowa i budowa drogi 
gminnej Szewce-Dobieżyn, przewidziana 
do wykonania za 4.600.000 zł może liczyć 
na dotację od wojewody wielkopolskiego 
w kwocie 2.300.000 zł, Powiat Poznański 
na budowę ul. Otuskiej dołoży 700.000 zł, 
kolejne 236.000 otrzyma Urząd Miasta i Gmi-
ny w Buku w ramach ZIT WRPO na infor-
matyzację, 2.490.000 zł wyniesie dotacja 
na remont budynku synagogi z ZIT WRPO, 
następne 1.550.000 zł z ZIT WRPO gmina 
otrzyma na termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, budowa bieżni 
lekkoatletycznej na stadionie w Buku zo-

stanie wsparta przez Ministerstwo Sportu 
kwotą 900.000 zł (z tego 400.000 w 2019 r.), 
największą dotację gmina winna otrzymać 
na budowę punktu przesiadkowego przy 
dworcu kolejowym w Buku wraz z budową 
ścieżki rowerowej. Łączna suma dofinanso-
wania na ten cel pochodząca z ZIT WRPO 
winna wynieść 9.880.000 zł. Burmistrz Sta-
nisław Filipiak złożył dwie autopoprawki do 
projektu budżetu. Jedna dotyczyła wprowa-
dzenia do realizacji wspomnianej budowy 
drogi Szewce-Dobieżyn, druga stanowiła 
o zamontowaniu 7 opraw oświetleniowych 
podczas budowy oświetlenia solarnego 
w Szewcach na ul. Polnej za kwotę 50.000 zł. 
Za obiema autopoprawkami głosowało po 
15 radnych. Przed sesją wnioski do budże-
tu na 2018 złożyli także radni: Agnieszka 
Bednarek i Tomasz Giełda. Pierwszy z nich 
dotyczył przeniesienia kwoty 35.000 zł 
z wydatków bieżących z zadania „wymiana 
nawierzchni na podwórzu przy budynku 
przy ul. Kościuszki 1” (podwórko przychod-
nia Vigilax), na: wydatki dotyczące opra-
cowania nowych i zmianę obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz dostosowania doku-
mentów planistycznych do obowiązujących 
przepisów prawa w kwocie 20.000 zł oraz 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę oświetlenia ul. Leśnej w Niepru-
szewie w kwocie 15.000 zł. Na 15 radnych 
obecnych podczas głosowania 11 radnych 
było „za”, 3 było „przeciw”, a 1 radny wstrzy-
mał się od głosu. Wniosek radnego Tomasza 

Giełdy dotyczył zdjęcia z projektu budżetu 
zadania „budowa chodnika w miejscowości 
Wygoda” za kwotę 150.000 zł i przeniesieniu 
tych środków na modernizację oświetlenia 
na ul. Dworcowej w Buku. Radny Tadeusz 
Łysiak postawił wniosek o odrzucenie wnio-
sku radnego Tomasza Giełdy. Uzasadniał to 
tym, że wzdłuż ul. Dworcowej w Buku jest 
chodnik, oddzielony dodatkowo od jezdni 
ścieżką rowerową, co jego zdaniem zapewnia 
bezpieczeństwo. Tymczasem nie można tego 
powiedzieć o Wygodzie, gdzie trzy tygodnie 
wcześnie miał miejsce wypadek.  Radny Mi-
rosław Adamczak także nie uważał, że stan 
bezpieczeństwa pieszych na ul. Dworcowej 
jest zły. Zasugerował, że pewnym ulepsze-
niem mogłoby być zamontowanie większej 
ilości opraw świetlnych. Ostatecznie na 15 
radnych obecnych podczas głosowania nad 
wnioskiem radnego Tomasza Giełdy 5 ra-
dych było „za”, 8 „przeciw”, a 2 wstrzymało 
się od głosu. 

Będą czujniki powietrza
Pierwotny wniosek do budżetu złożo-

ny przez radnego Tomasza Giełdę dotyczył 
przeniesienia kwoty 150.000 zł z budowy 
chodnika na Wygodzie na wspomnianą już 
wymianę oświetlenia na ul. Dworcowej 
w Buku za kwotę 125.000 zł oraz dostawę 
i instalację systemu czujników monitoru-
jących jakość powietrza za 25.000 zł. Bur-
mistrz Stanisław Filipiak poinformował, że 
zakup czujników powietrza będzie zrealizo-
wany i sfinansowany z „wydatków bieżą-
cych”, stąd radny Tomasz Giełda wnioskował, 
żeby całą kwotę 150.000 zł przeznaczyć na 
wymienione oświetlenie ul. Dworcowej.  
W sprawie jakości powietrza burmistrz 
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Pierwsza e-składka z Wielkopolski
Jeden przelew składkowy zamiast trzech – a czasem nawet 
czterech – stał się faktem. Pierwszy przelew w kraju wyszedł 
z Wielkopolski, dokładnie z Poznania. Wkrótce na salach obsługi 
klientów ZUS pojawią się doradcy płatników składek.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca nie 
opłaca już składek na trzy lub cztery 
różne rachunki. Dziś każdy płatnik 

ma do dyspozycji swój indywidualny numer 
rachunku składkowego, na który wpłaca 
składki łącznie, bez podziału na poszczególne 
fundusze. Przelewy nie muszą być, tak jak 
to było do tej pory, dodatkowo opisywane 
identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz 
wskazaniem, za który miesiąc jest opłata. 
Indywidualny numer rachunku składkowego 
pozwala zidentyfikować każdy przelew. ZUS 
zaś każdy taki przelew zaksięguje na po-
szczególne fundusze: Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur 
Pomostowych.

Pierwsze wpłaty na indywidualne nu-
mery rachunków składkowych wpłynęły 
już 2 stycznia przed godziną 8:00. Wcześniej, 
tj. 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. 
w Zakładzie prowadzone były intensywne 

prace nad modyfikacją systemu informatycz-
nego wraz z testami komunikacji z klienta-
mi. W sumie pierwszego roboczego dnia po 
Nowym Roku wpłat na swoje indywidualne 
numery rachunków dokonało aż 34010 płat-
ników składek. Co ważne, wszystkie wpła-
ty zostały już przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zaksięgowane. Największa 
kumulacja płatności będzie miała miejsce 
około 15 stycznia. Jest to bowiem termin 
płatności składek dla firm zatrudniających 
pracowników.

– Nowa forma opłacania składek jest dla 
mnie znacznym uproszczeniem. Korzystam 
na co dzień z płatności elektronicznej i łatwo 
mogę ponowić płatność w kolejnych miesią-
cach. Ponadto obecny przelew elektroniczny 
jest dużo prostszy do wypełnienia, ponieważ 
nie wymaga wpisywania szczegółowych da-
nych – mówi dr Roma Marczewska-Kuźma, 
która jako jedna z pierwszych w kraju prze-
lała składki na swój indywidualny numer 
rachunku w ZUS.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy-
pomina wszystkim klientom, którzy mają 
zaległości składkowe, by zwrócili uwagę na 
fakt, iż po wprowadzeniu indywidualnych 
numerów rachunków składkowych bieżące 
wpłaty są w pierwszej kolejności księgowa-
ne na najstarsze zaległości. Dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą, które 
podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu, może to oznaczać utratę pra-
wa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego 
lub macierzyńskiego. Płatnik może jednak 
w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyraże-
nie zgody na opłacenie składki po terminie. 
Jeżeli natomiast nie może spłacić zadłużenia 
jednorazowo, powinien skontaktować się 
osobiście lub telefonicznie z doradcą ds. 
ulg i umorzeń. Lista doradców dostępna 
na stronie internetowej ZUS.

W związku ze zmianą sposobu płatno-
ści składek i możliwymi wątpliwościami 
klientów, ZUS wprowadza na swoich salach 
obsługi doradców płatników składek. Ich 
rolą będzie wsparcie płatników w ustaleniu 
sposobu rozliczenia wpłat na ich kontach. 
Będą dostępni w całym kraju od połowy 
stycznia. Obecnie trwa ich szkolenie.

Marlena Nowicka 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS  

w Wielkopolsce

GRATULACJE

Ks. kanonikowi Andrzejowi Szczepa-
niakowi – kustoszowi Sanktuarium 
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, 

składamy serdeczne gratulacje z okazji 
otrzymania od Ojca Świętego Franciszka 
prałackiej godności Kapelana Honorowe-
go Jego Świątobliwości.

Cieszymy się, że owocna praca dusz-
pasterska i działalność na rzecz Kościoła 
zostały dostrzeżone.

Burmistrz MiG Buk Stanisław Filipiak 
wraz z współpracownikami

Stanisław Filipiak przypominał, że Staro-
stwo Powiatowe dofinansowuje wymianę 
pieców kwotą 7.000 zł. W budżecie gminy 
na 2017 r. była zapisana pula 100.000 zł na 
wymianę źródeł ciepła na bardziej ekolo-
giczne, ale nie udało się wydatkować całej 
kwoty. Temat jest trudny w kamienicach wie-
lorodzinnych – wyjaśniał burmistrz. Radny 
Sławomir Lechna zwrócił uwagę na pomysł 
burmistrza Stęszewa, który po zgłoszeniach 
od mieszkańców o tym, że ktoś pali tym, 
czego spalać nie wolno, zapowiada kontrole 
urzędników z policjantami i pobranie pró-
bek. Burmistrz Stanisław Filipiak wyraził 
swój sceptycyzm co do skuteczności takich 
kontroli. Twierdził, że Policja nie pomoże 
w tej sprawie. Zdaniem burmistrza drogą 
do polepszenia jakości powietrza jest mimo 
wszystko systematyczna wymiana pieców.

GOAP
Radny Tomasz Giełda pytał, co posta-

nowiono na spotkaniu w GOAP? Burmistrz 
Stanisław Filipiak wyjaśniał, że nowa de-
klaracja wynika ze zmiany przepisów i nie 
dotyczy osób, które już składały deklaracje. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa apelo-
wał do mieszkańców, by dokonali zgłoszeń 
w GOAP przydomowych kompostowników. 
Burmistrz poinformował, że zgodnie z no-
wym regulaminem nie ma obowiązku zgła-
szania kompostownika, ale jest taka moż-

liwość. Jeżeli mieszkaniec uiszcza w domu 
jednorodzinnym opłatę za odbiór odpadów 
zmieszanych, to są w to wliczone odpady 
zielone (na stronie internetowej gminy za-
mieszczono nowy regulamin GOAP). Każdy 
właściciel nieruchomości, który chce mieć 
odebrane odpady zielone, musi na własny 
koszt zakupić specjalny brązowy pojemnik 
z wentylacją (informacje o pojemnikach pu-
blikujemy na 31 str. „Kosyniera”). Radna 
Elżbieta Tonder zapytała, czy mieszkańcy 
zamiatający liście z miejskich chodników 
też muszą zakupić taki pojemnik? Burmistrz 
potwierdził. 

Kolejne wnioski w sprawie 
budowy wież telefonii GSM

Na wystąpienie radnej Agnieszki Bedna-
rek w sprawie wniosku o opracowanie planu 
miejscowego dla działek w Niepruszewie, na 
których ma powstać stacja bazowa telefonii 
komórkowej, burmistrz Stanisław Filipiak 
odpowiedział, że sytuacja staje się drama-
tyczna, nie tylko w gminie Buk. Sieć Play 
do końca 2018 r. dzierżawi łącza od innych 
operatorów, z którymi prawdopodobnie 
nie przedłuży umów. W konsekwencji tego 
lawinowo składa wnioski na nowe stacje 
bazowe. Na teraz jest wniosek na lokaliza-
cję w Dakowych Suchych oraz w Buku przy 
markecie Netto. Burmistrz Stanisław Filipiak 

zwrócił się m.in. do sołtysów, by apelowa-
li do mieszkańców o nie wydzierżawianie 
gruntów pod stacje telefonii komórkowej. 
W tej sprawie apelował także wiceprzewod-
niczący Tomasz Plewa. Wnosił, żeby opra-
cować plany miejscowe wykluczające takie 
inwestycje, a nie dopuszczające. Szkoda, że 
mieszkańcy Daków Suchych i Wysoczki nie 
protestują. Burmistrz Stanisław Filipiak mó-
wił, że stacje takie nie powstaną na gruntach 
komunalnych, bo nie będzie na to zgody. 
Tam gdzie są prawne możliwości odrzucenia 
wniosków, to burmistrz odmawia. – Proce-
durą planistyczną nie jesteśmy w stanie tego 
zablokować – mówił.  H.W.
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Drogie nasze drogi,  
czyli co w budżecie na 2018 rok?

Z nowym rokiem, nowym krokiem…  
Spróbujmy odpowiedzieć, czy ten 
krok w przyszłość będzie bardzo duży. 

Podczas dyskusji na komisjach i w czasie 
grudniowej sesji Rady Miasta i Gminy Buk 
radni odnieśli się do wielu punktów plano-
wanych do wykonania w projekcie budżetu, 
przedstawionym przez burmistrza, po czym 
przyjęli uchwałę budżetową z niewielkimi 
poprawkami. Plan finansowy gminy na 2018 
rok można określić jako zrównoważony, bo 
choć obejmuje kilka dużych inwestycji , to co 
do ilości tych zadań, trudno go nazwać zde-
cydowanie proinwestycyjnym. Przy niewielu 
inwestycjach, ale za to o sporych rozmiarach 
ryzyko zrealizowania wydatków jest bowiem 
wyższe niż przy rozdrobnionych zadaniach, 
co jest wypadkową wyboru wykonawcy 
i jego oferty w postępowaniu przetargowym. 
Z uwagi na drożejące materiały budowlane, 
wyższe ceny usług i coraz wyższe wyna-
grodzenia, kwoty zaplanowane w budże-
cie mogą nie wystarczyć, a wówczas należy 
się liczyć z koniecznością korekty budżetu. 
Według powszechnej zasady, żeby dokonać 
wydatków, to wcześniej trzeba zgromadzić 
dochody, a te zaplanowano na kwotę 63,6 
mln zł, podczas gdy wydatki wyszacowano 
na kwotę 69,5 mln zł, tj. o 5,9 mln zł więcej. 
Deficyt budżetowy ma być sfinansowany 
z obligacji komunalnych emitowanych przez 
bank. Dochody gminne mają być osiągnięte 
głównie z subwencji i dotacji rządowych, 
z unijnych środków pomocowych, wpływów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych, z podatków od nieruchomo-
ści i opłat lokalnych oraz z innych tytułów. 
Wśród dotacji z budżetu rządowego warto 
wymienić kwotę w wysokości 8,2 mln zł 
z przeznaczeniem na zasilanie Programu 
500+, które to środki gmina ma wypłacić 
rodzicom jako wsparcie na wychowanie 
bukowskich dzieci. Na realizację zadań bieżą-
cych, w tym oświatowych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, sportowych, 
promocyjnych, remontowych  i administra-
cyjnych przeznaczono kwotę 47,5 mln zł. 
Mieszkańców zainteresuje zapewne kwota 
na wydatki inwestycyjne, a te planuje się 
łącznie na kwotę 22 mln zł. Prawie 9 mln 
zł przeznaczono na budowę dróg, a z tego 
głównym zadaniem staje się przebudowa 
drogi Szewce – Dobieżyn o długości 2,5 
km, co ma lepiej skomunikować południo-
wą część gminy z trasą do Stęszewa oraz 
ułatwić dojazd do Buku, do autostrady A-2 
i obwodnicy Poznania. Ta inwestycja oszaco-
wana na kwotę 4,6 mln zł ma być dotowana 

w połowie z budżetu rządo-
wego w ramach programu 
rozwoju gminnej infrastruktury 
drogowej, bo nasz projekt znalazł się 
na 11 miejscu listy obejmującej 26 
pozycji dofinansowanych przez 
Wojewodę Wielkopolskie-
go. Pozostałe inwestycje 
drogowe w gminie  dotyczą 
ulic: Akacjowa i Jarzębinowa w Nie-
pruszewie, Basztowa i Rzemieślnicza 
w Buku, Kwiatowa w Wielkiej Wsi i chodnik 
w Wygodzie. W ramach zadań drogowych za 
kwotę prawie 1,5 mln zł planuje się ponad-
to modernizację ulicy Otuskiej na odcinku 
od Placu St. Reszki do ul. Sportowej, przy 
udziale środków powiatu, a dla dalszego 
odcinka – do obwodnicy ma być opracowana 
dokumentacja. Projekty budowy mają być 
także wykonane dla ulicy Grobelnego i Gór-
czaka w Buku. Na dalszą realizację budowy 
sali gimnastycznej w Dakowych Suchych 
zarezerwowano kwotę ponad 1,3 mln zł, 
a przy tym planuje się też opracowanie pro-
jektu podobnej sali w Dobieżynie. W ramach 
działań na rzecz opieki nad  małymi dzieć-
mi zaplanowano projekt budowy gminnego 
żłobka w Buku przy ul. Otuskiej, jednak bez 
udziału środków unijnych i poza programem 
rządowym Maluch+, budowa takiego obiek-
tu będzie mało realna. W ramach kultury 
fizycznej planowana jest przebudowa bieżni 
na stadionie miejskim w Buku za kwotę 1,1 
mln zł, z tego wsparcie z budżetu państwa 
to 0,5 mln zł. Ponadto ma powstać nowy 
pomost na plaży w Niepruszewie i ogrodze-
nie boiska w Otuszu. W ramach wydatków 
na ochronę zabytków rusza przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania budynku sy-
nagogi w Buku, na co przewidziano kwotę 
ponad 3,2 mln zł, z tego kwota 2,5 mln zł  
z dotacji unijnej. Radni apelowali jednak 
o wypracowanie  programu kompleksowego 
wykorzystania tego obiektu po zakończeniu 
prac, co ma nastąpić w II półroczu br. Unia 
Europejska dopłaci nam też ponad 1,5 mln 
zł do termomodernizacji  gminnych budyn-
ków z montażem paneli fotowoltaicznych 
na ogólną kwotę prawie 3,3 mln zł, w tym 
znalazła się jakże oczekiwana przebudowa 
budynku MGOK w Buku. Poprzez wymianę 
pokrycia dachowego na budynku gimna-
zjum, co ma kosztować 300 tys zł będzie 
bezpieczniej, a w Szewcach zrobi się jaśniej 
z uwagi na planowane dodatkowe lampy na 
ulicy Polnej. Na wniosek radnych dokonano 
zmian w budżecie, zamieniając utwardzenie 
placu w Buku przewidziane za 35 tys zł, na 

zamontowanie systemu czujników jakości 
powietrza w gminie z możliwością swobod-
nego odczytu przez internet, w ramach wal-
ki z otaczającym nas smogiem, a pozostała 
kwota ma być przeznaczona na opracowania 
planistyczne wykluczające lokalizację wież 
telefonii komórkowej. 

A czego zabrakło w budżecie? Mimo 
wielu oczekiwań, z braku środków nie ma 
ronda na skrzyżowaniu ulicy Grodziskiej 
z obwodnicą, a ponadto wbrew niektórym 
twierdzeniom nie przewiduje się też wydat-
ku na zakup parku przy ulicy Dworcowej. 
Nie będzie też zapowiadanej strefy płatnego 
parkowania i parkingu przy ulicy Wielko-
wiejskiej oraz modernizacji rynku, ani też 
badań archeologicznych na tym placu.

Największym wyzwaniem inwestycyj-
nym na najbliższe 3 lata staje się za to długo 
oczekiwana  budowa punktu przesiadkowe-
go dla podróżnych przy dworcu PKP w Buku, 
który to projekt znalazł się na liście wsparcia 
finansowego ze środków unijnych w ramach 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, z kwotą 
dofinasowania prawie 10 mln zł, co stanowi 
aż 85% całego zadania oszacowanego na 
11,6 mln zł. Z tej puli w 2018 roku ma być 
wydana kwota 1 mln zł. Poprzez budowę 
dróg dojazdowych, tras pieszych i rowero-
wych oraz zamontowanie  ładnej i funkcjo-
nalnej infrastruktury, okolice dworca mają 
szansę stać się przyjaznym miejscem dla 
mieszkańców i atrakcyjną wizytówką gminy. 
Powyższe rozważania dokonywane są na 
początku nowego roku, a wobec tego wypa-
da wszystkim decydentom i wykonawcom 
życzyć zdrowia najlepszego i dobra wsze-
lakiego oraz sporo szczęścia przy realizacji 
zadań dla dobra mieszkańców naszej gminy, 
co też niniejszym czynię.

Z noworocznym pozdrowieniem – 
Tomasz Plewa przewodniczący Komisji 

Budżetu i Oświaty Rady MiG Buk.
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Budżet Powiatu Poznańskiego
Blisko 400 milionów złotych budżetu będzie miał w przyszłym roku powiat poznański. – Ta 
rekordowa kwota jest wynikiem dynamicznej wizji rozwoju powiatu, która jest proinwesty-
cyjna i prospołeczna. Nie boimy się wyzwań, dlatego mamy przed sobą niezwykle pracowity 
i ciekawy rok. Chcemy nadal być nie tylko największym, ale również najprężniej rozwijającym 
się powiatem w regionie i kraju – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Podczas środowej sesji Rady Powiatu rad-
ni uchwalili budżet, który ocenili jako 
bardzo ambitny i optymistyczny. Docho-

dy na przyszły rok zaplanowano w wyso-
kości 348.138.236,00zł, natomiast wydatki 
kształtują się na poziomie 384.122.236,00zł. 
Deficyt w wysokości 35.984.000,00zł ma być 
sfinansowany przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętego kredytu. Aż 29 mln zł powiat 
odda budżetowi państwa jako tzw. podatek 
„janosikowy”. 

Na co stawia powiat w przyszłym roku? 
Przede wszystkim na edukację oraz trans-
port i komunikację. Nie brakuje też pienię-
dzy na bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc 
społeczną oraz ochronę zabytków. 

Najwięcej, bo aż 117.449.190,00zł 
będzie wydane zarówno na inwestycje 
oświatowe jak i programy edukacyjne. 
Wśród najważniejszych zadań jest m.in. bu-
dowa Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Swarzędzu (25.323.236,00zł), przebudo-
wa ZS w Kórniku wraz z salą gimnastyczną 
(100.000,00zł) czy rozbudowa ZS w Bole-
chowie (5.800.000,00zł). Aż 5,2 mln złotych 
wydanych zostanie na projekty edukacyjne, 
dzięki którym do 5 placówek trafi nowocze-
sny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki 
zawodu (ZS; nr 1 w Swarzędzu, w Rokietnicy, 
w Bolechowie, w Mosinie i w Kórniku). Po-
wiat zakupi też autobus do przewozu osób 
niepełnosprawnych (w tym jeżdżących na 
wózku inwalidzkim) na potrzeby SOSW 
w Owińskach. W ośrodku rozpocznie się 
też rewaloryzacja wnętrz dawnego komplek-
su cysterskiego, na którą zarezerwowano 
12.730.520,00zł. 

- Po modernizacji wnętrza będą przysto-
sowane do potrzeb podopiecznych ośrodka, 

którzy zyskają zdecydowanie lepsze warunki 
nauczania. Jednocześnie zadbamy o stan 
techniczny obiektu, przywracając świetność 
zabytkowych elementów kompleksu – wy-
jaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański.

Drugie miejsce pod względem wydat-
ków w budżecie powiatu zajmują drogi. 

O 30 milionów więcej, niż w mijającym 
roku, bo aż 97.478.707,00zł przeznaczo-
no na zarządzanie drogami powiatowymi. 
Wśród zadań, zaplanowano wiele inwestycji, 
w tym m.in.:

- przebudowę drogi powiatowej (ciąg 
ulic Swarzędzka/Topolowa) zlokalizowa-
nej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Ko-
strzyn na odcinku od skrzyżowania z drogą 
krajową S5 (węzeł Kleszczewo) do skrzy-
żowania z ulicą Olszynową w Zalasewie 
(23.487.072,00zł).

- opracowanie dokumentacji i prze-
budowę drogi powiatowej Gądki (S11) – 
Szczodrzykowo (DW434), w gminie Kórnik 
(10.020.000,00zł),

- opracowanie dokumentacji i prze-
budowę drogi na odcinku węzeł Iwno S5 
- do granicy administracyjnej Pobiedzisk 
(2.500.000,00zł), 

- budowę zintegrowanego węzła prze-
siadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz 
z zakupem autobusów (1.003.213,00zł),

- budowę nowego mostu nad rowem 
Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 
Poznań-Komorniki ul. ks. Malinowskiego 
w Komornikach (1.600.000,00zł),

- przebudowę drogi na odcinku Tarno-
wo-Podgórne – Lusowo oraz rozbudowę 
drogi powiatowej Tarnowo-Podgórne – 
Więckowice na odcinku Lusówko (Roza-
lin) i Więckowice-Dopiewo m. Więckowice 

(4.340.000,00 zł).
Na pomoc społeczną w przyszłym 

roku zarezerwowano w budżecie po-
wiatu 42.137.335,00 zł. Dzięki temu 
sfinansowana zostanie m.in. działalność 
Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
(5.764.788,00zł) czy funkcjonowanie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu (3.450.183,00zł). Koszty te obejmą 
też rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych (1.176.635,00zł) oraz 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy 
(13.808.781,00zł). Ponad 7 milionów złotych 
zaplanowano na pomoc i wsparcie rodzinom 
zastępczym, o milion więcej przeznaczono 
na placówki opiekuńczo-wychowawcze 
(8.405.985,00zł).

- Nadal w przyszłym roku powiat będzie 
dofinansował programy profilaktyczne, któ-
re cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
– dodaje starosta poznański. - Na ochro-
nę zdrowia w 2018 roku przeznaczymy 
8.787.082,02zł. 

Tym samym oprócz dotowania szcze-
pionek przeciw grypie, czy pneumokokom 
i HPV, szpital powiatowy w Puszczykowie 
zostanie rozbudowany o nowy blok opera-
cyjny (7.185.095,00zł).

- Bezpieczny powiat to hasło wypeł-
niane przez nas treścią, stąd ponad milion 
złotych planujemy przeznaczyć na wsparcie 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i do-
finansowanie remontu Komisariatu Poli-
cji w Tarnowie Podgórnym - wyjaśnia Jan 
Grabkowski, starosta poznański. - Ponadto 
sfinansujemy też budowę nowej strażnicy 
PSP na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. 

Kolejne pół miliona złotych będzie prze-
znaczone na m.in. zakup ciężkiego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację 
terenu do ćwiczeń w JRG-8 w Bolechowie 
i kupno samochodu terenowego z modu-
łem łączności. Na OSP powiat chce wydać 
252.000,00zł dzięki czemu zakupiony będzie 
sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy. Na-
tomiast 100.000,00zł trafi do OSP Puszczy-
kowo, która buduje nową siedzibę.

Na ochronę zabytków i opiekę nad 
nimi zaplanowano 1.500.000,00zł. Dzięki 
temu możliwe będzie sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
budowlanych obiektów wpisanych do re-
jestru. Dotacje będą udzielane przez powiat 
w drodze konkursów.  P.P.



KOSYNIER BUKOWSKI l 11

Zaproszenia
Turnieje Piłki Nożnej 
chłopców r. 2007 i r. 2009 
drużyn klubowych
20 stycznia 2018r. (sobota) godz. 9:00 
(r. 2007), godz. 14:00 (r.  2009), hala OSiR 
w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10. 

XV Slajdy Podróżnicze
pod patronatem  
Przewodniczącego Rady MiG Buk
20 stycznia 2018 r. (sobota), Biblioteka 
i Kino, pl. Stanisława Reszki 29,
• godz. 15:30 Tajemnice wschodniej Gruzji 
-pokaz slajdów Magdaleny Konik,
• godz. 17:15 Ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego „Kaukaz oczami dzieci”,
• godz. 17:30 Indie-intrygujące południe – 
pokaz slajdów K. i A. Mazurkiewiczów.

Bilet wstępu na każdy pokaz: 6 zł.

VIII Turniej Siatkówki 
VolleyBuk
21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 
10:00, hala OSiR w Buku przy ul. Szarych 
Szeregów 10,
zapisy: osirbuk@post.pl

„Czy mnie jeszcze 
pamiętasz?”
wspomnienie Czesława Niemena
 26 stycznia 2018r. (piątek), sala kina 
„Wielkopolanin”, pl. Stanisława Reszki 29
Koncert w wykonaniu Piotra Kuźniaka (z 
zespołu „Trubadurzy”). Bilety w cenie 30 zł 
do nabycia w kasie kina i na www.bilety24.pl 

Biesiada walentynkowa 
„Serduszko puka w rytmie 
cha-cha”
11 lutego 2018 r. (niedziela) godz. 16:00, 
hala OSiR w Buku przy ul. Szarych Sze-
regów 10.
Wystąpi zespół The Friends Trio, prowadzą-
cy: Karol Hołod i Piotr Goroński.
Wejściówki w cenie 10 zł do nabycia od 22 

stycznia w MGOiK w Buku przy ul. Dobie-
żyńskiej 27, informacje tel. 61814-01-21, 
e-mail: mgokbuk@o2.pl

Ferie zimowe w MGOK
12-23 lutego 2018 r., Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Buku, ul. Dobieżyńska 
27, tel. 61 814-01-21. 
W programie zajęcia: plastyczne, muzyczne, 
teatralne i ruchowe. Organizatorzy zapew-
niają super zabawę, wiele ciekawych zajęć 
oraz miłą atmosferę. Szczegóły na plakatach.

Madagaskar  
– Musicalowa Przygoda
13 Lutego 2018 r., Teatr Muzyczny w Po-
znaniu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku 
zaprasza dzieci (od 6 lat) na wycieczkę do 
Teatru Muzycznego w Poznaniu na roztań-
czony musical dla dzieci: „Madagaskar – Mu-
sicalowa Przygoda”.
Koszt wyjazdu 43 zł. Płatność przy zapisie. 
Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy: 
MGOK  w Buku, ul. Dobieżyńska 27, Tel.:  61 
8140 121, e-mail: mgokbuk@o2.pl

Zimowy koncert muzyczny

W sobotnie popołudnie 2 grudnia 
2017 r. w sali kina ,,Wielkopolanin” 
odbył się ,,Koncert Zimowy” zorga-

nizowany przez Studio Piosenki i Ognisko 
Muzyczne działające przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Buku. Na pełnej kolorów 
świątecznej scenie wystąpiły utalentowane 
dzieci i młodzież z klasy fortepianu, organów 
elektronicznych, akordeonu, perkusji oraz 
śpiewu estradowego.

 Sala zapełniona była w stu procentach. 
Przybyli rodzice, dziadkowie i znajomi. Na 
początku wystąpili najmłodsi muzycy z pio-
senkami i melodiami dziecięcymi. W dru-
giej części koncertu prezentowali swoje 
osiągnięcia uczniowie klas gimnazjalnych 
i licealnych. Można było usłyszeć w bardzo 
dobrych wykonaniach i nowych aranżacjach 
utwory fortepianowe, piosenki z list przebo-
jów, nastrojowe piosenki liryczne, soulowe 

ballady, festiwalowe przeboje oraz pastorałki 
i kolędy. Barwną scenografię przygotowa-
ła Ewa Szurkowska, a nad fantastycznym 
dźwiękiem i doskonałą obsługą techniczną 
czuwali akustycy Paweł Króliczak i Łukasz 
Zimny. Koncert przygotowali: Katarzyna Sta-
rosta, Janusz Darmonos, Dariusz Starosta 
i Tomasz Starosta.

Dzieci i młodzież po raz kolejny miała 
możliwość zaprezentować się na profesjo-
nalnej estradzie i pokazać wysoki poziom 
artystyczny prezentowanych utworów. Mło-
dych wokalistów i instrumentalistów czekają 
teraz kolejne miesiące ciężkiej pracy podczas 
lekcji, warsztatów ze znanymi muzykami 
polskiej sceny muzycznej i nagrań płytowych 
w profesjonalnych studiach. Część uczniów 
otrzymała już nominacje oraz zaproszenia na 
prestiżowe konkursy i festiwale na szczeblu 
ogólnopolskim w Warszawie, Bydgoszczy, 
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, oraz między-
narodowym w Koninie i Łodzi. Trzymamy 
mocno kciuki za nasze talenty! 

Studio Piosenki  
i Ognisko Muzyczne w Buku
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Sukces „Wielkopolanina”

Gwałtowny rozwój multipleksów 
w Polsce był dla właścicieli małych 
kin trzęsieniem ziemi, które przeżyli 

tylko nieliczni. Dzięki przeprowadzonej trzy 
lata temu w „Wielkopolanine” cyfryzacji, 
nam się udało! Rok 2017 przyniósł stuty-
sięcznego widza, co średnio daje około trzy 
tysiące sprzedanych biletów miesięcznie. 
W rzeczywistości wykorzystanie sali kina 
jest jeszcze większe. Przedstawione dane 
obrazują tylko biletowaną sferę działalności 
„Wielkopolanina”. Nie uwzględniają uczestni-
ków innych imprez kulturalnych oraz wyda-
rzeń. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia 
dzięki pracy całego zespołu oraz kadrowemu 
wzmocnieniu, które nastąpiło  w początkach 
2017 r. Dziś stała kadra kina liczy czterech 
pracowników, dzięki czemu „Wielkopolanin” 
działa średnio siedem dni w tygodniu. W cią-
gu tych trzech lat kino doczekało się jeszcze 
m.in. szatni uruchamianej w chłodniejszych 
porach roku, odświeżenia holu wejściowego 
i wyświetlacza LCD promującego naszą ofer-
tę. Mamy własny rozpoznawalny logotyp, 
a głównym kanałem komunikacji z widzami 
stał się profil na facebooku i strona interne-
towa. We wrześniu uruchomiona została 
kawiarnia przy kinie. Dzięki niej w bardzo 
kameralnych warunkach można miło spę-
dzić czas przy filiżance pysznej kawy. Kino 
radzi sobie rzeczywiście całkiem dobrze. To 
zasługa przede wszystkim samych miesz-
kańców miasta i okolic, którzy chcą do nas 
przychodzić. To dzięki nim „Wielkopolanin” 
jest lokalną  „perełką”. Kinomaniacy cenią 
sobie, że nie ma tutaj tłumów, nie unosi się 
zapach popcornu i można obejrzeć film bez 
zbędnego bloku reklamowego.

Ubiegły rok ogólnie obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń, wypada wspomnieć 
choćby koncert zespołu PECTUS oraz występ 

kabaretu NOWAKI, 
które wypełniły salę 
kinową po brzegi. Za-
graliśmy również sporo filmów 
premierowych, były to między innymi: 
Ciemniejsza strona Greya – 2470 widzów, 
Gru, Dru i Minionki – 2430 widzów, Listy do 
M.3 – 3700 widzów, Sing – 2100 widzów, Bo-
toks – 2100 widzów, Smerfy – 1980 widzów.

Po raz kolejny też w minionym roku 
przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne 
„KinoPrzedszkole” i „KinoSzkoła”, któ-
re cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród nauczycieli i uczniów. W zajęciach 
tych oprócz jednostek z Buku wzięły udział 
przedszkola i szkoły z Dobieżyna, Szewc, 
Granowa, Rudnik, Wojnowic, Więckowic, 
Urbanowa i Jeziorek. Kino „Wielkopola-
nin” jest w czołówce kin współpracujących 
z Programem Edukacji Medialnej i zostało 
umieszczone w „Galerii Złotych Kiniarzy 
KinoSzkoły”. W sali „Wielkopolanina” przez 
cały rok odbywały się różne wydarzenia 

kulturalne takie jak spektakle te-
atralne, prelekcje i spotkania 

z ciekawymi ludźmi, Jasełka, 
koncerty i wiele innych. 
Mamy nadzieję, że rok 2018 

będzie również obfitował w cieka-
we tytuły filmowe i w interesujące 

imprezy kulturalne. Już dziś możemy Pań-
stwa zaprosić na koncert Piotra Kuźniaka 
w repertuarze piosenek Czesława Niemena 
(26 stycznia), koncert kolęd w wykonaniu 
studentów PSP w Poznaniu (2 lutego) oraz 
występ kabaretu JURKI (9 marca). 

Do zobaczenia w kinie w 2018 roku.
Małgorzata Starosta

Krótkie podsumowanie 2017 roku:
 » ilość seansów 891    
 » ilość widzów 45386
 » wpływy z filmów 570 tys. 625 zł
 » ilość wyświetlonych tytułów 175
 » ilość tytułów polskich 26
 » ilość tytułów zagranicznych 149
 » ilość tytułów premierowych 13
 » średnia frekwencja (na seans) 27,72%

Stutysięczny widz

W środę 6 grudnia 2017 r. szczęście 
uśmiechnęło się do Maurycego 
Zimnego z Kozłowa. Kupiony 

przez niego bilet na seans „Paddington 2” 
w bukowskim kinie, okazał się być stuty-
sięcznym sprzedanym po cyfryzacji „Wiel-
kopolanina”, zakończonej 6 lutego 2015 r. 
Dla wyjątkowego widza przygotowano 
miłą niespodziankę. Z rąk burmistrza Sta-
nisława Filipiaka odebrał okolicznościowy 
upominek oraz karnet na dziesięć seansów 
kinowych. Maurycy Zimny przyjechał na 
seans z rodzicami i jest częstym bywalcem 

w naszym kinie. Na co dzień uczy się w III 
klasie Szkoły Podstawowej w Opalenicy. 

Zwycięzcy i rodzicom serdecznie gra-
tulujemy.  H.W.
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Dwudziesta stajenka

7 grudnia 2017 r. do kawiarni przy kinie 
Wielkopolanin, Bukowska Biblioteka  
zaprosiła na spotkanie z artystą Roma-

nem Czeskim i jego Stajenkami. Pan Roman 
zaprezentował nam swoją najnowszą, 20 
już Stajenkę. Jak to na jubileuszu bywa, ar-
tysta opowiedział nam, co go skłoniło do 
tworzenia stajenek i przedstawił krótką 
historię powstania każdej z nich. Dodat-
kowo mieliśmy także okazję zobaczyć jego 

najnowsze dzieło, jakim są kartki świąteczne 
bożonarodzeniowe z pięknymi unikatowymi 
życzeniami, bo jak to mówi Elegancki Junek, 
nie lubi tych „oklepanych”.

Na koniec artysta zorganizował dla 
uczestników konkurs i zwycięzcy wręczył 
nagrodę. W świąteczny nastrój wprowadziła 
nas też Kasia Nolka, uczennica p. Dariusza 
Starosty z Ogniska Muzycznego działają-
cego przy MGOK w Buku, która śpiewała 
kolędy i pastorałki przybliżające nam Boże 
Narodzenie.

K.T.

Michael Allen – 
iluzjonista

12 grudnia 2017 r. w Kawiarni przy 
Kinie Wielkopolanin odbył się 
niezwykły pokaz magii i iluzji. 

Swój występ dla zgromadzonych widzów 
przedstawił iluzjonista Michael Allen. Magik 
pokazał widzom szereg ciekawych trików, 

które zachwyciły wszystkich zgromadzo-
nych. Allen pokazywał iluzje przy użyciu 
pileczki, talii kart oraz kostki Rubika, którą 
urzekł publiczność podczas castingowego 
odcinka "Mam Talent". Warto wspomnieć, 
że Michael Allen, to iluzjonista z naszego 
miasta. Możemy być z dumni z posiadania 
w naszym mieście takiego artysty! Jak to 
mówi Michael – "Ja jestem Michael Allen, 
a to jest moja magia!".

A.S.

Do wszystkich sympatyków i przyjaciół  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Buku!

Wszystkie osoby chętne do przeka-
zania gadżetów na licytację bądź 
loterię Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy w Buku proszone są o kontakt:
 » dh Arkadiusz Bartkowiak  665 796 271
 » dh Dariusz Sokołowski  602 865 247

Program 26 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Buku

Gramy dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków!

Start 14 stycznia o godz. 14:00 w hali 
OSiR w Buku.

W programie:
 » Występy wokalistek i wokalistów, pokazy 

karate i taneczne, Zumba, Orkiestra Dęta 
i wiele innych!

 » Licytacje w godzinach: 16:00, 17:00, 
18:00 i 19:00.

 » Światełko do nieba godz. 20:00.
Ponadto: loteria fantowa, fotobudka, dmu-
chany zamek, grupa rekonstrukcyjna USSE, 

pokazy pierwszej pomocy, hercerska gro-
chówka, konkurs rysunkowy, malowanie 
twarzy, pokaz mody karnawałowej, prze-
jazdy bryczką, maraton fryzjerski dla doro-
słych, warkoczyki dla najmłodszych, pokazy 
strażackie.

Dagny Kruszewska z Szewc  
bohaterką filmu o artystach

Cykl „Sześciu Wspaniałych” obejmuje 
w chwili obecnej dwie edycje, przed-
stawiające artystów z 12 gmin powiatu 

poznańskiego. W przygotowaniu jest ostat-
nia część cyklu. Fundacja Surgere pragnie 
swoimi działaniami pokazać potencjał ar-
tystów, którzy często są obok nas, tworzą, 
ale nie zawsze są rozpoznawalni. Stara się, 
by ich prace ujrzały światło dzienne.

„Pasja! Obojętnie jaka pasja, ale taka, 
która coś pozostawia po sobie” – to słowa 
jednej z bohaterek nowego filmu zrealizo-
wanego przez Fundację Surgere pt. „Sześciu 

Wspaniałych”. Przedstawieni w filmie artyści 
opowiadają o swojej drodze artystycznej, 
o życiu, w którym pasja jest jego bardzo 
ważną częścią. Pasją tą jest sztuka. To dzięki 
niej się realizują, wyrażają swoje emocje, 
pokazują swój świat, swoje wnętrze. Jedną 
z postaci wystepujących w filmie jest Dagny 
Kruszewska, mieszkanka Szewc w gminie 
Buk. Młoda, wspaniała artystka-rzeźbiarz. 
Jej pasją jest ceramika i wzornictwo. Dzięki 
możliwościom jakie daje praca w glinie, może 
z powodzeniem przemycić rzeźbę do two-
rzenia sztuki użytkowej. Prace ceramiczne 

Dagny Kruszewskiej promują gminę, ukazują 
piękno i architekturę ziemi bukowskiej. Pod-
czas organizowanych warsztatów przekazuje 
uczestnikom swoją wiedzę i zamiłowanie 
do sztuki. Filmy obu edycji można obejrzeć 
na stronie Fundacji www.surgere.pl lub na 
facebooku „Fundacja Surgere”. 

Marzena Schale-Bukowska
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II Jarmark  
Świąteczny 

W dniu 10 grudnia 2017 r. w hali 
sportowej OSiR odbył się II Jar-
mark Świąteczny. Uczestnicy mogli 

zaopatrzyć się w różnego rodzaju artykuły 
świąteczne, przysmaki oraz podarunki dla 
bliskich, które wystawione były na kierma-
szu. Dla chętnych przygotowano warsztaty 
świąteczno-artystyczne, na których można 
było nauczyć się wykonywania ozdób i kar-
tek świątecznych, czy dekorowania bombek 

choinkowych. W programie artystycznym 
nie zabrakło występu przedszkolaków, tań-
ca i zumby dla dzieci. Uwieńczeniem tego 
wydarzenia odbył się koncert Andrzeja Cier-

niewskiego. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, 
a świąteczna sceneria oraz klimat sprawiły, 
że hala zamieniła się w magiczne miejsce 
spotkania mieszkańców. M.G.

W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Buku składam ser-
deczne podziękowania wszyst-

kim, którzy przyczynili się do organizacji  
II Jarmarku Świątecznego.
Szczególnie pragnę podziękować za życz-

liwość i pomoc w realizacji tego przedsię-
wzięcia firmom:
 » Arkadiusza Witkowskiego

 » ZAK Krzysztof Hoffa
 » Secret Garden Paweł Mankiewicz
 » Przepyszni.pl Przemysław Mankie-

wicz
 » Kwiaciarnia STYL Marlena Piechocka
 » Hotel Melodia Karolina i Andrzej 

Majewicz.
Dyrektor

Grażyna Andrzejewska
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W imieniu redakcji "Kosyniera Bukowskiego" pięknie dziękujemy za świąteczne życzenia i zaproszenia do uczestnictwa w jasełkach oraz 
spotkaniach opłatkowych.  Z uwagi na kolizję terminów nie wszędzie mogliśmy się pojawić, ale zapewniamy o naszej życzliwej pamięci.

Spotkania Wigilijne:

Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”

Zarządu Rejonowego PZERiI

Na rynku dla mieszkańców

Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
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Św. Mikołaj 
odwiedził Szewce

Któż z nas będąc małym dzieckiem nie 
czyścił butów i nie wyczekiwał z nie-
cierpliwością dnia 6 grudnia? Będzie 

śnieg, przyjdzie Mikołaj, przyniesie coś, 
czy będzie trzeba czekać na Gwiazdora... 
W tym roku temperatura była jesienna, ale 
i tak do Szewc 6 grudnia zawitał Mikołaj. 
Od godziny 17.00-19.00 dzieci od 0 do 6 lat 
bawiły się przy muzyce i różnych zabawach 
zorganizowanych przez radną wsi Szewc 
Marię Mądoszyk. Mikołaj wręczył dzieciom 
prezenty i słodycze. Zadowolone z takiego 
spotkania, opuszczając salę pytały, czy Mi-
kołaj odwiedzi ich za rok. red.

Wspólna wieczerza wigilijna

Święta Bożego Narodzenia są jednymi 
z najpiękniejszych, dlatego Koło Gospodyń 
Wiejskich i Koło Emerytów z Szewc już 

15.12.2017 r. przygotowały spotkanie wigilijne 

dla swoich członków, aby wkroczyć w nastrój 
świąteczny. Stół został nakryty śnieżnobiałym 
obrusem, udekorowany stroikami ze świeżych 
i pachnących gałązek świerkowych, świecami, 

białą zastawą oraz opłatkami i potrawami, 
które Panie same przygotowały. Były to: karp, 
kapusta z grzybami, zupa rybna, kluski z ma-
kiem i inne. Po zakończeniu wigilii wspólnie 
śpiewano kolędy. Czas szybko minął w miłym 
nastroju świątecznym i trzeba było wracać do 
domu.  red.

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych projek-
tów społecznych w Polsce. Opiera się 

ona na współpracy darczyńców z wolonta-
riuszami, tak by jak największa liczba osób 
znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej 
otrzymała pomoc. Przez ostatnie trzy lata 
Szlachetna Paczka działała także w Buku. 
Jednak w tym roku wolontariusze z Buku 
musieli dołączyć do rejonu Paczki z Opa-
lenicy. Mimo tego, że akcja nie odbywała 
się w Buku, do programu zgłoszonych zo-
stało kilka rodzin z naszego bukowskiego 
rejonu. Finał akcji przypadał na grudniowy 

weekend. Jednak wolontariusze rozpoczy-
nali swoją pracę znacznie wcześniej. Grupa 
z Opalenicy już we wrześniu rekrutowała 
nowych członków. Odbywały się szkole-
nia, po których wolontariusze odwiedzali 
zgromadzone rodziny, by dowiedzieć się 
o sytuacjach rodzin i ich potrzebach. W tym 
roku 32 rodziny z regionu opalenickiego 
otrzymały paczki, z czego 4 rodziny były 
z naszego terenu. Do projektu Szlachetna 
Paczka zgłaszani są Ci ludzie, którzy z jakie-
goś powodu znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej np. poprzez odejście członka ro-
dziny, utratę pracy, chorobę lub niepełno-
sprawność oraz okoliczności losowe. Pomoc, 
którą ofiarują wolontariusze i darczyńcy 
jest różnorodna. Zazwyczaj jest to kwestia 

indywidualna każdej rodziny. Dla niektórych 
wielką pomocą będzie zakup odzieży i pod-
stawowej żywności, a dla innych zakup opału 
na zimę. Szlachetna Paczka działa na zasa-
dzie ryby i wędki – ma być ona motywacją 
do działania, a nie tylko zwykłym prezentem. 
To, jak ofiarowana pomoc zostanie odebrana 
i wykorzystana, zależy tylko i wyłącznie od 
samych rodzin. Wolontariusze motywują 
rodziny do działania, udawadniają im, że są 
ważni. Szlachetna Paczka, to wielka sprawa. 
Cieszymy się, że w naszej gminie są osoby, 
które chcą pomóc i pomagają. W tym roku 
mimo, że akcja nie odbywała się w samym 
Buku, znalazło się kilku wolontariuszy i dar-
czyńców z naszego terenu.

Aleksandra Siekierska
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Jasełka 2017 w Przedszkolu Krasnala Hałabały

Okres Bożego Narodzenia to czas, na 
który czeka się cały rok. Jest on prze-
pełniony radością i miłością, którą 

szczególnie wtedy sobie okazujemy.
Święta to również głęboko zakorzenione 

tradycje. Jedna z nich to „Jasełka”, starannie 

przygotowywane przez dzieci i ich wycho-
wawców. W tym roku w Przedszkolu Kra-
snala Hałabały odbyły się one w dniach od 
15 do 19 grudnia. Przedszkolaki z tej okazji 
zaprosiły swoich najbliższych. Dziecięce wy-
stępy wypełnione były pięknymi kolędami, 
pastorałkami i tańcami, które z pewnością 
wprawiły każdego gościa w świąteczny na-
strój. Na scenie nie zabrakło m.in. Świętej 
Rodziny, Trzech Króli, aniołków, pastuszków 
i gwiazdeczek.

Do radosnego kolędowania włączyli się 
także rodzice i zaproszeni goście. Każdy wy-
stęp przedszkolaków nagrodzony został 
gromkimi brawami. Na zakończenie dzieci 
wręczyły swoim najbliższym upominki i za-
prosiły na słodki poczęstunek. 

AZ

Przedszkolaki z „Pluszaka” 
korespondują  
z Królową Angielską

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
dzieci z Przedszkola Pluszak otrzymały 
iście królewską przesyłkę, a mianowi-

cie był to list od Królowej Elżbiety II. Była to 
odpowiedź na list wysłany pod koniec paź-
dziernika. Przedszkolaki pod kierunkiem na-
uczycielki języka angielskiego, pani Karoliny 
Przewoźnej, oprócz listu, przygotowały dla 
Królowej jej portrety oraz projekty korony 
królewskiej. Dzieci były bardzo podekscy-
towane takim prezentem. 

Z pewnością to nie koniec koresponden-
cyjnej przygody, ponieważ przedszkolaki 
mają apetyt na więcej i już po nowym roku 
zabierają się do pracy, by odpisać Królowej 
Elżbiecie II. KP

Pierwszy pluszakowy przegląd kolęd

15 grudnia w Kinie Wielkopolanin 
odbył się „Pierwszy Pluszakowy 
Przegląd Kolęd”. Dzieci z całego 

przedszkola zaprezentowały różne wyko-
nania znanych kolęd i pastorałek. Wszystkie 
grupy doskonale czuły się w tym repertuarze 
i świetnie poradziły sobie z choreografią 
przygotowaną przez wychowawców grup. 
Przedszkolaki przedstawiły również taniec 
przygotowany podczas zajęć „Zumba Kids”, 

który z pewnością pozytywnie nastroił 
wszystkich obecnych na Święta Bożego Na-
rodzenia. Przegląd zwieńczył występ Grona 
Pedagogicznego z Panią Dyrektor Magdaleną 
Werner na czele. Wspólnymi siłami wyko-
nały piosenkę De Su – Kto wie oraz kolędę 
Mędrcy Świata. Mali artyści śpiewająco po-
radzili sobie z tremą i na scenie czuli się jak 
ryby w wodzie. Był to Pierwszy Przegląd 
Kolęd i z pewnością nie ostatni. KP
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Piknik Ekologiczny

Dnia 4.12.2017 r. uczniowie klas 4b, 
4e, 6b uczestniczyli w Świątecznym 
Pikniku Ekologicznym „Segregacja 

Transformacja” w Hali widowiskowej Are-
na w Poznaniu. Piknik zorganizowany był 
przez GOAP. Priorytetem organizatorów było 
podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
ekologicznej, zwrócenie szczególnej uwagi 
na selektywną  zbiórkę i recykling opako-
wań. Wszystkich przybyłych na piknik cze-
kało dużo atrakcji i dobrej zabawy. Imprezę 
prowadziła sympatyczna Mikołajka, która 
zachęcała dzieci do udziału w warsztatach, 
pokazach naukowych, grach i konkursach 
oraz zabawach. Uczniowie malowali jutowe 
torby, tworzyli ozdoby choinkowe, przypinki 
i magnesy na lodówkę, przedmioty z odpa-
dów oraz z kartoników po sokach tworzyli 

papier czerpany. Wykonanymi pracami 
uczniowie mogli pochwalić się rodzicom. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wy-
stawa interaktywna „Park natury i fizyki”, 
pokazy naukowe związane z recyklingiem, 

wyścigi zdalnie sterowanych robotów oraz 
eko-gry na tabletach. W trakcie pikniku dzie-
ci miały  możliwość wykonania zdjęcia z Mi-
kołajem w fotobudce.  

Umiem, rozumiem, 
szanuję, segreguję

Miło nam poinformować, że 
uczniowie klasy 4e wraz z opie-
kunką panią Lucyną Tonder 

zdobyli 3 miejsce w konkursie „Segre-
gacja się opłaca, bo nam czyste środowisko 
zwraca”, będącym częścią projektu „Umiem, 
rozumiem, szanuję, segreguję” skierowanego 
do placówek szkolnych na terenie Związku 

Międzygminnego „Gospodar-
ka Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej”. Przedmiotem kon-
kursu było zaprojektowanie 
i wykonanie kosza na odpady 
segregowane przy użyciu wy-
łącznie surowców wtórnych. 
Wszyscy uczniowie otrzymali 

nagrody książkowe, a szczególne gratulacje 
od koordynatorki konkursu Magdaleny Ko-
stowieckiej odebrała pani Lucyna Tonder.
Dziękujemy uczniom, pani Lucynie Tonder, 

a także rodzicom, bez których stworzenie tak 
wspaniałego kosza na odpady segregowane 
byłoby niemożliwe. Serdecznie gratulujemy!

Drodzy rodzice, przyjaciele szkoły, bukowianie,
Dzięki Wam udało nam się znaleźć wśród fina-

listów konkursu Szkoła Małego Inżyniera. Na suk-
ces naszej szkoły pracowaliście przede wszystkim 
Wy, drodzy rodzice wraz ze swoimi pociechami. To 
dzięki Waszemu wsparciu udało się zaangażować 
do głosowania tak liczne grono osób. Wiemy, że 
pomagali nam harcerze, strażacy, sportowcy, pra-
cownicy bukowskich (i nie tylko bukowskich) firm 
i instytucji, uczniowie i nauczyciele szkół z tere-
nu gminy i spoza niej. Nie wszystkich potrafimy 
wymienić z nazwiska, dlatego WSZYSTKIM skła-
damy serdeczne podziękowania. W tej rywali-
zacji - jak okazało się piątkowej nocy – liczył się 
każdy głos i za każdy głos dziękujemy.

Wartością dodaną projektu Szkoła Małego 
Inżyniera jest bez wątpienia mobilizacja lokal-
nej społeczności wokół wspólnego celu, a tak-
że kreatywność, z jaką poszukiwaliście Państwo 
nowych głosów.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, za 
wszystkie sugestie i dobre rady, za gratulacje 
i spływające od Was, rodziców podziękowania 
za to, że Szkoła Małego Inżyniera okazała się bar-
dziej emocjonująca niż skoki narciarskie.

KAMILA KASEJA, ANNA KRZEMIŃSKA, 
MAGDALENA SMOLIŃSKA
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Ze szkoły 
w Dobieżynie
Pasy przed Szkołą

Przed szkołą położono czerwone pasy 
zwalniające przed przejściami dla 
pieszych, które szczególnie podczas 

zmierzchu i ciemności mrugają. Dzięki temu 
samochody zwalniają, szybciej też kierowcy 
widzą napis szkoła, który jest za nimi. W lu-
tym 2018 r.w ramach programu społeczno
-edukacyjnego „Autostradą do szkoły”, dzieci 
będą brały udział w specjalnych zajęciach 
z zakresu zasad bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, które łączą naukę, zabawę i nowe 
technologie. Podczas zajęć zostanie wyko-
rzystana innowacyjna technologia Virtual 
Reality, która za pomocą specjalnych gogli 
i autorskiej aplikacji pozwala przenieść się 
do wirtualnego miasta, poruszać się po wir-
tualnych drogach, a podczas zabawy uczyć 
zasad ruchu drogowego. Udostępniony 
zostanie również interaktywny stół iTable, 
dzięki któremu każda lekcja zamienia się 
w podróż po zaawansowanej technologii. 
Z pewnością taka forma zajęć oraz zamon-
towana infrastruktura wpłyną na bezpie-
czeństwo pieszych, a szczególnie uczniów 

naszej szkoły, kiedy pokonują drogę między 
szkołą a domem.

Konkurs „GENek podróżnik  
– gra planszowa”

Celem konkursu było zainteresowanie 
uczestników problemem ochrony śro-
dowiska i otaczającej przyrody, po-

szerzenie wiedzy z zakresu ekologii. Dzieci 
przygotowały grę planszową o tej tematyce. 
Musiały wykonać ją samodzielnie, wymyślić 
instrukcję i wykonać pionki do gry. Nasza 
drużyna z kl. IV (w składzie: A. Fręśko, J. 
Woźniak, N. Szeląg, M. Garbaczewski, W. 
Kubiak, SZ. Jakubowski) otrzymała wyróż-
nienie. Każde dziecko otrzymało nagrodę, 
a wyposażenie szkoły wzbogaciło się o Di-
gital visualizer.

M.Kwiecińska-Kańduła
S.P. Dobieżyn

Jasełka w S.P. Dobieżyn

W dniu 22 grudnia 2017r. w Wiej-
skim Domu Kultury w Dobieżynie 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

wystawili jasełka dla społeczności szkolnej.

Poznańska Kolej Metropolitalna ma logo!
Rozstrzygnięty został konkurs na logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem komisji 
konkursowej najciekawszą propozycję przedstawiła Pani Anna Radzikowska z Warszawy i to 
złożony przez nią projekt wygrał konkurs.

Zgodnie z regulaminem zwycięzca 
otrzymał nagrodę główną w wyso-
kości 7 tys. zł brutto, ponadto nagrody 

po 1 tys. zł otrzymali autorzy dwóch wyróż-
nionych prac: Waldemar Zientek z Jarocina 
oraz Jakub Pieczyński z Opoczna. 

Autor zwycięskiej pracy otrzyma rów-
nież 5 tys. zł za przygotowanie komplek-
sowego systemu identyfikacji wizualnej na 
podstawie projektu logotypu.

Poza konkursem zostanie również na-
grodzona praca, która została przesłana 

przez młodego mieszkańca Wągrowca – 
Oliwiera Romanowskiego i zrobiła duże 
wrażenie na komisji konkursowej. 

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Metro-
polia Poznań konkurs dotyczył opracowania 
logotypu oraz systemu identyfikacji wizu-
alnej dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
Celem konkursu było wyłonienie najlepsze-
go znaku graficznego charakteryzującego 
się wysokim poziomem artystycznym i speł-
niającego jednocześnie rolę marketingową 
oraz informacyjną. 

Konkurs cieszył się dużą popularnością 
(zgłoszono ponad 170 prac) oraz wysokim 
poziomem. Prace oceniała siedmioosobowa 
komisja złożona z przedstawicieli Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań, Kolei Wielkopol-
skich Sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego i Urzędu 
Miasta Poznania.

Logotyp będzie umieszczany na infra-
strukturze stanowiącej Poznańską Kolej 
Metropolitalną (tabor, węzły przesiadkowe) 
oraz na materiałach biurowych i promo-
cyjnych. 
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Szkolna wycieczka 
do Drezna

Tradycją Branżowej Szkoły w Buku stały 
się grudniowe wyjazdy młodzieży, na-
uczycieli i pracowników administracji do 

sąsiadów zza zachodniej granicy, aby poczuć 
radosną atmosferę oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia. Tym razem pojechaliśmy 
do Drezna – miasta, z którym związana jest 
część polskiej historii, szczególnie z okresu 
panowania dynastii Sasów. Podczas spaceru 
drezdeńską Starówką, grupa wycieczkowi-
czów zwiedziła Zwinger, gdzie znajduje się 

słynna Galeria Obrazów Starych Mistrzów, 
a wśród nich dzieła Tycjana, Rubensa, Van Go-
gha, Rafaela Santi, czy Rembrandta. Był rów-

nież czas na drobne zakupy i skosztowanie 
tradycyjnych niemieckich trunków i potraw 
oraz słodkich orzeszków i lokalnych strucli. 

Udział w projekcie „Otwarta Firma” 2017

W ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, Branżowa 
Szkoła I stopnia w Buku kolejny 

raz przystąpiła do projektu „Otwarta firma”. 
Celem tegorocznych działań było wspiera-
nie przedsiębiorczych postaw młodych lu-

dzi, ale także propagowanie bezpiecznych 
i odpowiedzialnych zachowań w miejscu 
pracy. Głównym prelegentem spotkań zor-
ganizowanych zarówno dla uczniów szkoły 
branżowej, jak i przyszłych kandydatów – 
uczniów klas III Gimnazjum – była pani Anna 

Matuszczak z Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zaproszony gość wiele uwagi poświęcił 
kwestiom zapewnienia bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy w konkretnych 
branżach zawodowych oraz poszanowaniu 
pracy. Takie zajęcia przygotowują młodzież 
do aktywnego i świadomego wejścia na ry-
nek pracy.

II Międzynarodowe wyróżnienie Zielonej Flagi 
dla Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku

Program ten angażuje młodych ludzi 
w ochronę środowiska naturalnego. 
Wszystko zaczyna się w przedszkolu, 

następnie obejmuje szkołę i ostatecznie 
sprzyja pozytywnym zmianom w całej spo-
łeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły 
młodzi ludzie doświadczają pozytywnego 
wpływu swoich działań. Mają możliwość 
wyrażenia swojego stanowiska w sposobie 
zarządzania środowiskowego swoich szkół. 

Zwieńczeniem tych działań jest certyfi-
kacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu 

Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to ide-
alny sposób, by szkoły podjęły działania ku 
poprawie środowiska naturalnego zarówno 
w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działa-
nia te mają jednocześnie pozytywny wpływ 
na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel 
szkolny i władze lokalne.

Międzynarodowa strona internetowa pro-
gramu – www.ecoschools.global
Strona internetowa Fundacji dla Edukacji 
Ekologicznej – www.fdee.org

Terminy rekrutacji 
do przedszkoli 
publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok 
szkolny 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk nr 7/2018 z dnia 
2 stycznia 2018 r. 
1. składanie deklaracji kontynuowania 

wychowania przedszkolnego – termin: 
od dnia 1 do 7 lutego 2018 r. (dotyczy 
dzieci, które już uczęszczają do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego),

2. składanie wniosków o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 
termin: od dnia 14 do 23 lutego 2018 r.,

Terminy rekrutacji 
do klas pierwszych szkół 
podstawowych na rok 
szkolny 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk nr 6/2018 z dnia 2 
stycznia 2018 r. 
1. składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych 

w obwodzie szkoły do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej – termin: od dnia 
5 do 9 lutego 2018 r.,

2. składanie wniosków o przyjęcie do 
szkoły podstawowej dzieci zamiesz-
kałych poza obwodem szkoły wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 
dnia 12 lutego do dnia 16 lutego 2018 r. 
(przy założeniu, że szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami).

Kryteria przyjęć do przedszkoli i klasy 
pierwszej są takie same jak w 2017 roku. 
Można się z nimi zapoznać w przedszkolach 
lub w szkołach podstawowych.

JK

  

430/2017/ES 

 

 

 

 

Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem, iż 

 

Przedszkole im Krasnala Hałabały w Buku 

Ul. Kpt. W. Wegnera 10 , 64-320 Buk 

 

spełnia kryteria Certyfikatu Zielona Flaga w ramach międzynarodowego programu 
Eco-Schools w edycji 2016/2017. 

 
Kraków, 18.12.2017 r. 

Jarosław Szczygieł 

 

Prezes Zarządu 
 

 

 

Certyfikat obowiązuje przez okres jednego roku od daty wydania. 
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Spotkanie z policją

W dniu 8 grudnia 2017 r. do Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Je-
sień“ w Buku przybył dzielnicowy 

bukowskiej Komendy Policji starszy sierżant 
Łukasz Rok. Policjant rozmawiał z seniorami 
na temat bezpieczeństwa. Dzielnicowy prosił 
również o zachowanie czujności, ponieważ 
oszust potrafi wykorzystać każdy moment 
naszej nieuwagi. Zwrócił także uwagę, byśmy 
mieli ograniczone zaufanie do nowo spotka-
nych osób. Seniorzy po raz kolejny zostali 
uświadomieni i zdobyli cenne wskazówki 
dotyczące postępowania z oszustami. Na 

pożegnanie dzielnicowy życzył wszystkim 
zgromadzonym sokojnych i przede wszyst-
kim bezpiecznych Świąt oraz Sylwestra.

Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska

Czapki  
dla Afganistanu

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z po-
wodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. 
Nieważne jest to, co ma, ale czym się dzieli 
z innymi”.

Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Je-
sień“ w Buku na wzór lat ubiegłych 
wziął udział w akcji humanitarnej 

„Czapki dla Afganistanu“. Akcja zorganizo-
wana została przez Redemptoris Missio Fun-
dację Pomocy Humanitarnej. Fundacja po-
wstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy 
środowiska naukowego Akademii Medycznej 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Cel istnienia Fundacji Redemptoris Missio, 
to stworzenie profesjonalnego zaplecza dla 
polskich misjonarzy i wolontariuszy pro-
wadzących działalność medyczną pośród 
chorych w najuboższych krajach świata. Do 
akcji prowadzonych przez fundację zalicza 

się m.in. zbiórkę szczotek i past do zębów,  
materiałów opatrunkowych, a także puszek 
aluminiowych na potrzeby ośrodków mi-
syjnych w Afryce. Fundacja wysyła też tony 
odzieży i przyborów szkolnych dla dzieci 
z Afganistanu. W tym roku trzy seniorki 
„Pogodnej Jesieni“ – Pani Kazimiera Łuka-

nowska, Pani Danuta Sibilska oraz Pani Hen-
ryka Pajchrowska wykonały razem dla dzieci 
z afgańskich wiosek 72 dziergane czapki, 
które przekazane zostały fundacji. Cieszymy 
się, że dla seniorów naszej gminy tak ważna 
jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Aleksandra Siekierska

Oferta zajęć Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”

Aby nie dać się zepchnąć z areny 
społecznego funkcjonowania sami 
seniorzy muszą prezentować swoje 

życie jako atrakcyjne. Chodzi o to, że mając 
do wyboru dwa bieguny życia, z których 
pierwszy oferuje rozpacz, zaś drugi inte-
grację i spełnienie, warto zadać sobie trud 
zdobycia tej drugiej. Nie ma wątpliwości, 
że starość obronić się może sama ukazu-
jąc oblicze nowe od tego, do którego przy-
wykliśmy. Aktywny, uśmiechnięty, pewny 
swej wartości, bogaty w mądrość i rozliczne 
doświadczenia senior nie pozwoli wmówić 
sobie, że jest nieważny, że niczego nie warto 
dla niego robić, że wszystko jest już za nim. 
Warto podkreślić, że dzięki ofercie Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” osoby 
starsze stają przed szansą, by po przejściu 
na emeryturę otworzyć się na nowe obsza-

ry życia, znaleźć sobie nowe, interesujące 
zajęcia i pociągające zadania, osiągnąć cele 
i urzeczywistnić marzenia, które wcześniej 
ze względu na zaabsorbowanie pracą za-
wodową i opieką nad dziećmi były pozo-
stawione na boku. Oferta Domu Dziennego 
Pobytu pozwala seniorom rozwijać swoje 
możliwości, co przynosi korzyści zarówno 
im, jak i całemu społeczeństwu.

Chcielibyśmy zachęcić do zapoznania 
się z naszą ofertą, ukazać jakie możliwości 
otwierają się przed każdym, kto zdecyduje 
się korzystać z organizowanych przez nas 
zajęć, rehabilitacji i nie tylko. 

W ramach terapii zajęciowej mogą Pań-
stwo brać udział w zajęciach takich jak:

 » rękodzieło,
 » zajęcia teatralno-wokalne, (środa 14:00-

16:00)

 » malarstwo, (środa 16:00-18:00)
 » zajęcia muzyczne, (wtorek 13:00-15:00)
 » gimnastykę rekreacyjną (środa 12:30. 

Piątek 11:00)
 » masaż (czwartek 13:00-15:00)
 »  zajęcia taneczne. (wtorek 15:00-16:00))

Planujemy również imprezy okoliczno-
ściowe: pikniki, kiermasze, obchody świąt, 
obchody imienin i urodzin, punkt wymiany 
książek, potańcówki, wycieczki turystyczne 
i krajoznawcze.

Dodatkowo każdy uczestnik może co-
dziennie korzystać z kącika prasowego,  
dostępu do biblioteki, gier towarzyskich 
i planszowych, dostępu do Internetu. Zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami i zainte-
resowaniami można dowolnie korzystać ze 
sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, 
telewizyjnego. 

Kierownik Domu Dziennego Poby-
tu „Pogodna Jesień” Alicja Króliczak
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Kolejny Turniej  
Kół Gospodyń Wiejskich już za nami

Dnia 3 grudnia 2017 r. w Buku odbył 
się X Jubileuszowy Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Organizatorami Tur-

nieju byli: Gminny Związek Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Buku oraz Urząd 
Miasta i Gminy w Buku. Z okazji jubileuszo-
wego spotkania organizatorzy postanowili 
rozpocząć zmagania od króciutkiej prezen-
tacji dostępnych materiałów archiwalnych 
z poprzednich turniejów. Należało też wspo-
mnieć, kto był inicjatorem pierwszego Tur-
nieju. Jak się dowiedzieliśmy, był nim śp. 

Adam Zawieja ze Szewc, później inicjatywę 
przejął Tadeusz Łysiak – Prezes Gminne-
go Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Buku. Wspólna i miła zabawa 
trwa już 10 lat. W jury znaleźli się: Iwona 
Graf – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, Wanda Niegolew-
ska – Fundacja „Czyń, coś powinien, będzie 
co może”, Anna Skotarczak – Urząd Miasta 
i Gminy Buk, Krzysztof Graf – Okręgowa Sta-
cja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.

Do Turnieju przystąpiło dziewięć drużyn. 

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich dzia-
łających na terenie naszej gminy wystawiły 
swoje zespoły. Tak jak zostało to już wcze-
śniej przyjęte, każde koło reprezentowane 
było przez pięć zawodniczek. W tym roku tą 
znaną paniom wcześniej konkurencją było 
wykonanie łańcucha na choinkę. Panie z po-
szczególnych drużyn zajęły miejsca przy od-
dzielnie przygotowanym stole i zaczęły lepić 
łańcuchy. Czas wykonania został określony 
na jedną godzinę, a przy ocenie liczyła się 
długość łańcucha oraz estetyka wykonania. 
W rzeczywistości jury zapomniało o pracu-
siach, które tworzyły piękne dzieła przez 
ponad dwie godziny. Stąd rekord długości 
łańcucha! Największy mierzący 46,04 metra 
wykonała pani z KGW Szewce. Na sali przy 
wylosowanych dziewięciu stolikach siedziały 
już czteroosobowe zespoły pań, które z nie-
cierpliwością wypatrywały następnych kon-
kurencji, a była nią „Skakanka”. Startowała 
jedna zawodniczka z drużyny. Liczyła się 
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największa ilość przeskoczeń. Bezkonkuren-
cyjną w tych zmaganiach okazała się pani 
z KGW Żegowo zajmując I miejsce.

Trzecia konkurencja została przygotowa-
na dla całej drużyny pt. „Wiedza o Mieście 
i Gminie Buk oraz o Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych ”. Był to 
test składający się z 29 pytań. Dziewięć 
ostatnich dotyczyło Związku, a odpowie-
dzi na nie zostały dodatkowo wyróżnione 
przez Panią Wandę Niegolewską. Najwięcej 
punktów z testu otrzymała drużyna z Do-
bieżyna, następnie uplasowały się: Żegowo 
oraz Szewce. Czwarta konkurencja o nazwie 
„Siostry syjamskie” była przeznaczona 
dla dwóch reprezentantek drużyny, które 
trzymając piłkę pomiędzy swoimi głowami 
musiały jak najszybciej przejść wyznaczoną 
trasę. Wygrały panie z Dakowych Suchych, 
następnie z Otusza oraz Sznyfinia. Po takim 
maratonie zawodniczki zasłużyły na odpo-
czynek, bo następna konkurencja została 
przygotowana dla sołtysów lub prezesów 
Kółek Rolniczych. Panowie otrzymali na 
kartkach nazwy państw, obok należało 
wpisać skrót literowy tego państwa. Kon-
kurencja była dość fajną łamigłówką. W tej 
konkurencji najlepsi okazali się panowie 

z Otusza oraz Wielkiej Wsi. Po krótkim od-
poczynku Panie znów ruszyły do boju, tym 
razem do ciężkiej pracy na roli, a mianowicie 
„Sadzenia ziemniaków” na czas. Na sali 
w dwóch rzędach zostały ułożone miseczki 
imitujące dołki do ziemniaków Startowały 
dwie zawodniczki z drużyny. Panie zbierały 
ziemniaki z dołków i szybko przekładały do 
dołków w przeciwległym rzędzie biegnąc 
do mety. Po tej konkurencji było widać, że 
panie są wysportowane i świetnie radzą 
sobie z tą gimnastyką. Jednak najszybciej 
z zadaniem uporały się panie z KGW Buk – 
Wielka Wieś. Szósta konkurencja pod nazwą 
„Gwara ” przewidziana dla czteroosobowej 
drużyny. Wylosowany tekst napisany w gwa-
rze poznańskiej należało przetłumaczyć na 
język współczesny. Tu punktacja była dość 
zbliżona. W pierwszej trójce z równą ilością 
9 punktów znalazły się Buk – Wielka Wieś, 
Dakowy Suche, Niepruszewo i następne 
trzy drużyny z równą ilością 8 punktów 
to Otusz, Dobieżyn, Szewce. Przedostatnia 
konkurencja o nazwie „Kelnerka ” wyda-
wała się łatwa do wykonania, ale w praktyce 
okazała się dość trudna. Zadaniem zawodni-
czek było przeniesienie naczyń z napojami 
jak najszybciej, nie rozlewając zawartości. 
Dwie najlepsze kelnerki to panie z Żegowa 
i Dakowych Suchych. Ostatnia konkurencja 
bardzo widowiskowa to „Bieg Farmerek”. 
Brały udział dwie zawodniczki. Najpierw 
jedna zawodniczka założyła gumo-filce, 
aby przebiec wyznaczoną trasę do mety 
i przekazywała buty koleżance. Ta druga 

w połowie trasy miała niespodziankę w po-
staci pudełka zapałek, które należało szybko 
policzyć i wracać na metę. W pierwszej trójce 
znalazły się drużyny z Żegowa, Sznyfinia oraz 
Dobieżyna. Ta ostatnia rywalizacja powo-
dowała dużo śmiechu zważywszy, że panie 
biegły w butach o kilka rozmiarów za dużych. 
Po podsumowaniu wszystkich punktów I  
miejsce zajęło Żegowo, II miejsce Dakowy 
Suche, III miejsce Buk – Wielka Wieś. Wysi-
łek zawodniczek został nagrodzony. Każdy 
zespół otrzymał od Burmistrza Stanisława 
Filipiaka bony upominkowe o wartości 500 
zł każdy, które wręczyła Aleksandra Waw-
rzyniak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Buk. Poznański Okręgowy Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu 
w ramach nagrody sfinansuje koszty podróży 
jednodniowej wycieczki autokarowej dla 
uczestniczek Turnieju, co oficjalnie przeka-
zał Ryszard Napierała – Prezes POZRKiOR 
w Poznaniu. Drużyna, która zajęła I miejsce, 
otrzymała Puchar Prezesa Gminnego Związ-
ku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Buku, który wręczał Tadeusz Łysiak, Pre-
zes GZRKiOR. Miła i sympatyczna zabawa 
dobiegła końca. Tadeusz Łysiak podziękował 
wszystkim obecnym na turnieju, a specjal-
ne podziękowania zostały skierowane do 
Agaty Suwiczak z Niepruszewa – młodziut-
kiej artystki z Ogniska Muzycznego i Studia 
Piosenki MGOK w Buku, która uświetniła 
spotkanie swoim występem wokalnym.

Anna Skotarczak
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Mistrzostwa Morsów w Niepruszewie

W niedzielne przedpołudnie 3 grudnia 
2017 r. w wodach Jeziora Niepru-
szewskiego odbyły się zawody pod 

nazwą „IV Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy 
Buk W PŁYWANIU MORSÓW SAPOR 2016”. 
Organizatorem był Bukowski Klub Morsa. 
Wydarzenie przyciągnęło na niepruszewską 
plażę 61 osób (41 mężczyzn i 20 kobiet), dla 
których kąpiel w zimnej wodzie jest przy-
jemnością. Na imprezie była również grupa 
kilkudziesięciu osób, która nie brała udziału 
w zawodach, jednak skorzystali z kąpieli 
w wodzie o temperaturze 3,8 stopnia. Byli 
oczywiście również kibice, którzy dopingo-
wali zawodników. Zawodnicy startowali we 
wcześniej ustalonych trójkach, a do poko-
nania mieli dystans 50 metrów. Zwyciężył, 
podobnie jak w ubiegłym roku, z czasem 
32:78 zawodnik klubu Klub Pływacki Kozie-
głowy Damian Jerszyński, natomiast wśród 
kobiet najlepsza była zawodniczka z Lubonia 
Beata Spychała, która uzyskała wynik 49:29. 
Najszybszy z reprezentantów Bukowskiego 
Klubu Morsa był mieszkaniec Niepruszewa 
Łukasz Sapor z czasem 39:97. Pierwsze trójki 
open, kobiet i mężczyzn otrzymało statuetki, 
a każdy z zawodników pamiątkowy medal 
specjalnie zaprojektowany na zawody.

Tradycyjnie wyróżniono również 
najstarszego i najmłodszego uczestnika. 
Najstarszym była Maria Tierling – 77 lat, 
najmłodsza natomiast Amanda Piechota 

– 12 lat. Każdy z uczestników otrzymał 
w pakiecie startowym ufundowane przez 
sponsora tytularnego firmę SAPOR: ręcz-
nik kąpielowy i koszulkę z logo zawodów, 
a kobiety dodatkowo poduszki z logo spon-
sora i Bukowskiego Klubu Morsa. Podczas 
imprezy można było wypróbować również 
deski SUP firmy Bass, czyli sportu zdobywa-
jącego coraz większą popularność. Firma 
Bass ufundowała również 3 wejściówki na 
zajęcia joga i fitness na deskach SUP. Na za-
wodników czekało ognisko przygotowane 
przez firmę FACH-BRUK z Niepruszewa, 
spora ilość prowiantu przygotowana przez 
organizatorów i zawodników, a także ciepła 
herbata przygotowana przez Restaurację 
Parkowa z Buku. Goście bukowskich mor-
sów po raz kolejny wypowiadali się bardzo 
pozytywnie o naszej imprezie, podkreślając, 
że poziom organizacyjny jest na bardzo wy-
sokim poziomie, zapewniając jednocześnie, 
ze pojawią się za rok. Mogliśmy również 
obejrzeć ćwiczenia OSP Niepruszewo z uży-
ciem specjalistycznego kombinezonu, któ-
ry jest pomocny przy udzielaniu pomocy 
osobom tonącym. Z ciekawostek dodamy, 
że już 21 stycznia wspólnie z Bukowskim 
Klubem Morsa organizujemy 1 Bukowski 
Bieg Morsa, którego finisz i meta zlokalizo-
wana będzie w wodzie. To prawdopodobnie 
pierwszy taki bieg na kuli ziemskiej. Stroje 
oczywiście... letnie :-).

Impreza została sfinansowana ze środ-
ków sponsora, opłat startowych zawodni-
ków i datków materialnych uczestników 
oraz pomocy dobrych dusz – dziękujemy. 
Serdeczne podziękowania dla: sponsora ty-
tularnego – Producenta Okien i Drzwi firmy 
SAPOR, członków Bukowskiego Klubu Morsa 
za współpracę w dniu zawodów, zawodni-
kom i zawodniczkom za udział i wspania-
łą atmosferę, restauracji Parkowa, firmie 
FACH BRUK z Niepruszewa, strażakom z OSP 
Niepruszewo za opiekę medyczną i pomoc 
w dniu zawodów oraz wsparcie, które nam 
każdorazowo udzielają. Wszystkim niewy-
mienionym, którzy pomogli w jakikolwiek 
sposób w organizacji zawodów, pożyczyli 
różne przedmioty, które były nam niezbęd-
ne oraz przynieśli dobra konsumpcyjne do 
wspólnego „gara”. Szczególne osobiste po-
dziękowania dla Łukasza Sapora za wsparcie 
i pomoc w ogarnięciu imprezy od początku 
jej planowania, poprzez organizację i reali-
zację. Tomasz Giełda

Serdecznie zapraszamy na wspólne ką-
piele na plaży w Niepruszewie w:

 » soboty godz. 7:45
 » niedziele godz. 10:00
 » dodatkowe spotkanie dla ochotników 

ogłaszane na fb profilu.

Kontakt z Bukowskim Klubem Morsa:
Tomasz Giełda: 796064410

email: morsybuk@wp.pl
fb: Bukowski Klub Morsa
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Turniej Piłki Nożnej

W sobotę 16 grudnia odbył się ostatni 
w tym roku Halowy Turniej Piłki 
Nożnej w kat. OPEN. Ostatecznie 

w zawodach wzięło udział siedem zespołów. 
Organizatorzy zdecydowali, że przy takiej 
liczbie drużyn rywalizacja będzie przebiegać 
systemem każdy z każdym. Wyniki poszcze-
gólnych meczów prezentują się następująco:
1. WKS - KS OTUSZ 0:0
2. GALAXY POZNAŃ - LIPA BEZDRZEWIE 

0:3
3. ROYAL LIONS - SWIP 1:2
4. MONSTER TEAM - KS OTUSZ 0:0

5. WKS - SWIP 0:2 
6. GALAXY POZNAŃ - ROYAL LIONS 0:3 
7. MONSTER TEAM - LIPA BEZDRZEWIE 

0:6
8. SWIP - KS OTUSZ 4:2
9. WKS - GALAXY POZNAŃ 4:1
10. MONSTER TEAM - SWIP 1:4
11. ROYAL LIONS - LIPA BEZDRZEWIE 0:3
12. GALAXY POZNAŃ - KS OTUSZ 1:0
13. MONSTER TEAM - ROYAL LIONS 0:2
14. GALAXY POZNAŃ - SWIP 1:1
15. WKS - LIPA BEZDRZEWIE 1:4
16. MONSTER TEAM - GALAXY POZNAŃ 0:2
17. WKS - ROYAL LIONS 0:1
18. LIPA BEZDRZEWIE - KS OTUSZ 5:0
19. MONSTER TEAM - WKS 1:5

20. ROYAL LIONS - KS OTUSZ 3:0
21. SWIP - LIPA BEZDRZEWIE 1:1

Najlepszą drużyną z dorobkiem 16 pkt. 
okazałą się Lipa Bezdrzewie. Na drugim 
miejscu uplasowali się zawodnicy SWIP, 
który zdobyli 14 pkt. Na najniższym stop-
niu podium z 12 pkt. znalazł się drużyna 
Royal Lions. Organizatorzy wręczyli również 
nagrody indywidualne w kategoriach:

Najlepszy zawodnik: Hubert Horodecki 
- Lipa Bezdrzewie

Najlepszy strzelec: Remigiusz Spychała 
- Lipa Bezdrzewie

Najlepszy Bramkarz: Maciej Cybal - SWIP

Body Art  
Strefa Zmian

Przy ul. Dobieżyńskiej 1 od roku istnieje 
fitness. Na 400 metrowej powierzchni 
klubu znajduje się spora siłownia, strefa 

cross, cardio, duża sala fitness oraz bike room 
(sala gdzie prowadzone są zajęcia na rowe-
rach stacjonarnych – indor cycling).  Fitness 
klub Body Art Strefa Zmian, to miejsce gdzie 
można ćwiczyć pod okiem profesjonalnych 
trenerów a także zrelaksować się np. przy 
filiżance świeżo mielonej kawy i oderwać 
od codziennych obowiązków. Instruktorzy 
zapewniają, że zależy im, by panowała tam 
przyjacielska, ciepła atmosfera, żeby two-
rzyły się pozytywne relacje między ludźmi. 
I jak do tej pory to się udaje. Profesjonalnej 
marki nie da się stworzyć bez zawodowców 
oraz specjalistycznego wyposażenia. Kadra 
Body Art Strefa Zmian, to doświadczeni tre-
nerzy personalni, instruktorzy i fizjoterapeu-

ci. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego, 
Akademii Wychowania Fizycznego, kursanci 
najlepszych szkół fitness w Polsce oraz ak-
tywni sportowcy. Zawsze dbają aby trening 
był bezpieczny i skuteczny. Sprzęt w Body Art 
także jest z najwyższej półki – znajdziemy 
w nim maszyny takich marek jak Life Fitness, 
Precor, Technogym. – W naszej strefie każdy 
znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek 
czy płeć – mówi Ania Seliga.

Niedawno klub przeszedł gruntowną 
metamorfozę, znacznie zwiększając swój 
potencjał oraz przestrzenie treningowe. „Dla 
każdego coś miłego – czyli od najmłodsze-
go do najstarszego.” Poza siłownią, strefą 
cardio i cross w ofercie zajęć znajdziemy 
m.in.: wszelkiego rodzaju zajęcia fitness, 
TRX, Zumbę, Aktiv Kids, Aktywny Senior, 
CrossFit, Pole Dance, Cycling, etc. – W klubie 
prowadzone są także treningi personalne, 
jest to najbardziej skuteczna forma trenin-
gu. W Body Art Strefa Zmian stawiamy na 
budowanie relacji, tak aby każdy klubowicz 
mógł czuć się u nas swobodnie. Stworzyliśmy 
drużynę sportową Body Art  Warriors, gdzie 
trenerzy i klubowicze wspólnie biorą udział 
w różnych wydarzeniach sportowych. „Pa-
sja, doświadczenie, profesjonalizm i poczucie 
humoru, to nasza dewiza!” – dopowiada in-
struktorka. Klub czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00-21:00 oraz 
w soboty od godziny 9:00 do 15:00.

M.G.

Co zrobić w przypadku 
zagubienia lub kradzieży 
dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY 
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to 
kilkanaście tysięcy placówek w całym 
kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć 
konta bankowego). Poniżej przedstawiamy 
kolejne kroki, które należy wykonać:

Zastrzeżenie w Systemie DOKU-
MENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku 
lub w dowolnym banku przyjmującym 
zastrzeżenia także od osób niebędących 
jego klientami.

Powiadomienie Policji – w przypadku, 
jeżeli dokumenty utracono w wyniku 
kradzieży.

Zawiadomienie najbliższego organu 
gminy lub placówki konsularnej i wyro-

bienie nowego dokumentu – informacje 
dotyczące konieczności zawiadomienia 
organu gminy o utracie dokumentu, 
znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.

Do najważniejszych dokumentów wyko-
rzystywanych do poświadczania tożsamości 
zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, książeczka żeglarska, książeczka woj-
skowa, karta pobytu. Zastrzegać należy tak-
że: karty płatnicze, dowody rejestracyjne.

Kradzież lub zgubienie portfela wią-
że się z utratą dokumentów i kart płat-
niczych. Najważniejsze, by nie zostały 
one wykorzystane bez naszej wiedzy. 
Ratunkiem dla zasobów konta jest szyb-
ki telefon pod numer 828 828 828, a w 
przypadku dowodu osobistego czy prawa 
jazdy – kontakt z bankiem.

W Polsce co roku ginie ponad milion 

kart płatniczych. Gdyby ich właściciele na-
tychmiast po zauważeniu ubytku zastrzegli 
kartę, nie ponieśliby strat finansowych. Po-
wodem braku szybkiej reakcji często bywa 
nieznajomość odpowiedniego numeru te-
lefonu do banku. Numer alarmowy 828 
828 828 ułatwia błyskawiczne działanie. 
Prosty do zapamiętania , dostępny przez 
całą dobę z każdego rodzaju telefonu i z 
każdego zakątka świata. Wykonano na niego 
już blisko ćwierć miliona połączeń od jego 
uruchomienia w 2014 r.

Dzwoń, nie czekaj
To nie jest zwykła infolinia. Została opar-

ta na nowoczesnej technologii, która roz-
poznaje podaną przez dzwoniącego nazwę 
banku, z którego pochodziła utracona karta. 
Następnie uzyskujemy połączenie z konsul-
tantem tego banku, który zastrzega kartę. 
Więcej informacji: www.Zastrzegam.pl

Komisariat Policji w Buku
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Wykaz akcji OSP w Buku 
w grudniu 2017 r.
1.12 Oświetlenie świąteczne
2.12 Ćwiczenia jednostek z gminy 

w Cieślach
2.12 Oświetlenie świąteczne
4.12 rozwieszenie banneru na kinie
5.12 Oświetlenie świąteczne
5.12 Mycie kostki brukowej przed halą 

OSiR
6.12 Wypadek drogowy na autostradzie A2
6.12 Pożar suszarni w Żegowie
9.12 Kosmetyka drzew w Dobieżynie
10.12 Odsłonięcie muralu w Buku
12.12 Umocowanie tablicy informacyjnej 

w Dobieżynie
12.12 Wypadek drogowy na autostradzie A2
14.12 Wypadek drogowy w Niepruszewie
14.12 Pomoc przy przeprowadzce 

w Dobieżynie
16.12 Kosmetyka drzew w Dobieżynie
17.12 Wypadek drogowy w Niepruszewie
17.12 Cięcie jemioły oraz choinek do 

kościoła
22.12 Flagowanie miasta na rocznicę 

Powstania Wlkp.
22.12 Pomoc pogotowiu w Niepruszewie
23.12 Wypadek drogowy w Niepruszewie
23.12 Wypadek drogowy na obwodnicy
23.12 Odwołanie wyjazdu do pożaru 
24.12 Wyciągnięcie samochodu osobowego 

z pola
27.12 Oświetlenie św. Krzyża na rocznice 

Powstania Wlkp.
28.12 Zdjęcie flag Powstania Wlkp.
29.12 Wypompowanie wody – 

transformator ul. Przemysłowa
31.12 Zdjęcie kota z drzewa w Wielkiej Wsi
31.12 Pożar domku letniskowego 

w Niepruszewie

Profilaktyka 
zdrowia kobiet

Bukowskie Towarzystwo Amazonki 
w dniu 13 grudnia 2017 r. zaprosiło 
panie w wieku 25-69 lat do udziału 

w spotkaniu z dr. Dariuszem Godlewskim 
– lekarzem onkologiem, specjalistą zdrowia 
publicznego.

Podczas spotkania prowadzący przed-
stawił różne aspekty zdrowia kobiet, z naci-
skiem na profilaktykę raka piersi i raka szyjki 
macicy. Zachęcał do regularnego wykony-
wania badań mammografii i cytologii. Każda 

z uczestniczek spotkania otrzymała dwie 
bardzo dobrze i przejrzyście opracowane 
broszury edukacyjne  „Profilaktyka dla Cie-
bie”. Wielkopolanki dość chętnie poddają się 

tym badaniom, ale tylko „dość”, bo w porów-
naniu z mieszkankami wysoko rozwiniętych 
krajów wypadamy nie najlepiej. Zgłaszalność 
na badanie cytologiczne w Wielkiej Brytanii 
jest ponad trzykrotnie wyższa niż w Polsce.  
Na zakończenie spotkania nasz gość dr Da-
riusz Godlewski udzielał indywidualnych 
porad i informacji paniom, które zwróciły się 
do niego ze swoimi pytaniami i problemami.

EK

Być jak senior  
z Pogodnej Jesieni

Co chwilę słychać o ich występach, wy-
jazdach, działaniach i zabawach. Widać 
ich uśmiech, słychać śmiech i odczuwa 

się sympatię oraz bijącą od nich serdeczność. 

Mowa o seniorach z Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień”. Mocna i aktywna grupa pod 
wodzą Alicji Króliczak jest jednym z kwiatów 
naszej gminy, bez którego by nie było tak 
kolorowo. Odwiedzając ich na niedawnym 
kiermaszu świątecznym czułem się z córką 
jakbym przebywał w rodzinnym gronie. Zo-
staliśmy przyjęci ze szczerym uśmiechem 
i radością. Drodzy pogodni seniorzy z Po-

godnej Jesieni – nie zmieniajcie się, bądźcie 
tacy, jacy jesteście. Miejcie nadal dystans 
do wielu rzeczy i bawcie się w jesieni życia 
oraz sławcie naszą gminę podczas swoich 
występów poza nią. Każdemu człowiekowi 
życzę, by chęcią do życia, radością, działa-
niem, był taki jak Wy. Wszystkiego dobrego 
i wiele zdrowia.

Tomasz Giełda

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Buk poszukuje chętnych osób, które podejmą 

się pełnienia obowiązków dozorcy w budynkach należących do mieszka-
niowego zasobu gminy, znajdujących się: 1) w Buku, przy ul. Niegolew-
skich 11 i ul. Dobieżyńskiej 70 i 72; 2) w Wielkiej Wsi, przy ul. Św. Rocha 
26, 53 i 55. Do obowiązków dozorców należeć będzie m.in.: - doglądanie 
stanu technicznego budynków, usuwanie drobnych awarii (np. wymia-
na żarówek) i zgłaszanie usterek do Urzędu Miasta i Gminy Buk; - bie-
żące utrzymanie zieleni (np. koszenie trawników) oraz czystości wokół 
budynków, (np. zamiatanie i odśnieżanie chodników).

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenie. Oferty należy 
złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk w pok. nr 31 lub przesłać 
na adres Urzędu w zamkniętej kopercie do dnia 31 stycznia 2018 r. do 
godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
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„I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy” Ps.23

Przepełnieni smutkiem i bólem,  
ale pogodzeni z wolą Pana, przeżywamy  

odejście od nas „na zawsze, by stale być blisko”
naszej najukochańszej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

V śp. Amelii Osińskiej

Ufając, że śmierć jest tylko progiem  
pomiędzy życiem doczesnym a Bogiem,  

serdecznie dziękujemy za opiekę w chorobie  
p. kierownikowi Przychodni Vigilax  

dr Zbigniewowi Filipiakowi  
oraz pracownikom:  

p. dr Barbarze Astriab, wszystkim pielęgniarkom,  
szczególnie p. Alicji Ziętek i p. Urszuli Maćkowiak 

oraz p. Annie Jarosińskiej i p. Maciejowi Rychlikowi.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,  
którzy towarzyszyli Jej podczas ostatniej drogi  

do wiecznego spoczynku:  
Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Grzegorzowi Balcerkowi, 

kapłanom, krewnym, przyjaciołom, sąsiadom,  
znajomym i delegacjom.

Za udział we Mszy Świętej Pogrzebowej, wspólne modlitwy,  
zamówione Msze Święte, za każdy gest pomocy,  

za słowa współczucia
w imieniu własnym i całej Rodziny 

dziękuje córka Maria Bernadeta Kowalska

W piękną świąteczną noc  
zakończyła nagle  

swą ziemską pracowitą wędrówkę,
Nasza kochana mama, teściowa, 

ukochana babcia i prababcia 

V śp. Maria Królikowska

Dziękujemy za opiekę medyczną  
pracownikom Vigilaxu  

z dr Zbigniewem Filipiakiem,
Księdzu Stanisławowi Krzymińskiemu  

za opiekę duchową  i wygłoszoną homilię  
podczas mszy pogrzebowej,  

za przewodniczenie jej księdzu proboszczowi  
Andrzejowi Szczepaniakowi,  
udział w koncelebrze księżom  

Zbigniewowi Kalinie i Piotrowi Pieprzowi,  
obsłudze kościelnej i cmentarnej.

Serdecznie dziękujemy rodzinie,  
przyjaciołom, sąsiadom  

za udział w modlitwie różańcowej  
oraz wszystkim którzy wzięli udział  

w ceremonii pogrzebowej, za intencje mszalne  
i ofiarowane komunie św., złożone kwiaty i ofiary  

dla potrzebujących dzieci (zgodnie z życzeniem zmarłej).
Serdeczne Bóg zapłać składają  

Dzieci z rodzinami.

Urząd Stanu Cywilnego
JubiIaci  60 lecia pożycia małżeńskiego 
w 2018 roku

1. Olejniczak Bogdan i Regina   Buk 08.02.2018 r.

2. Synoracki Edward i Janina Buk  13.07.2018 r.

3. Stelmach Alfred i Teresa Buk   11.10.2018 r.

JubiIaci  50 lecia pożycia małżeńskiego 
w 2018 roku

1. Kapała Bronisław i Wanda  Buk  24.02.2018 r.

2. Szymankiewicz Józef i Stefania 
 Buk  24.02.2018 r.

3. Zwierzchowski Jan i Zofia Buk  06.04.2018 r.

4. Kurek Michał i Kazimiera Szewce  20.04.2018 r.

5. Nowak Jan i Maria Otusz  27.04.2018 r.

6. Budziński Jerzy i Irena  Sznyfin  27.04.2018 r.

7. Krajewski Zdzisław i Teresa  Buk  18.05.2018 r.

8. Goroński Zbigniew i Małgorzata  Buk  08.06.2018 r.

9. Górczak Włodzimierz i Halina  
 Wielka Wieś  06.07.2018 r.

10. Słupski Józef i Cecylia Buk  11.08.2018 r.

11. Dolata Ryszard i Romana  Niepruszewo  28.08.2018 r.

12. Lipski Stanisław i Garbiela  Buk  31.08.2018 r.

13. Gola Stefan i Krystyna Buk  21.09.2018 r.

14. Guderski Stanisław i Elżbieta  Buk  28.09.2018 r.

15. Czajka Jerzy i Zenona Buk  05.10.2018 r.

16. Urbaniak Henryk i Kazimiera Buk  12.10.2018 r.

17. Koźliński Leon i  Teresa Buk   19.10.2018 r.

18. Baranowski Marian i Irena Wielka Wieś  19.10.2018 r.

19. Ignyś Stanisław  i Czesława 
  Niepruszewo   09.11.2018 r.

20. Bańczaszek Tadeusz i Zofia Buk  23.11.2018 r.

21. Łodyga Bronisław  i Maria  Buk   21.12.2018 r.

22. Schöneich Adam i Elżbieta  Buk   24.12.2018 r.

JubiIaci  25 lecia pożycia małżeńskiego 
w 2018 roku

1. Kowalski Marcin i Karolina Buk  09.01.2018 r.

2. Pakuła Sławomir i Violetta Dobieżyn  09.01.2018 r.

3. Pietruszka Dariusz i Elżbieta Buk  09.01.2018 r.

4. Marosz Jan i  Ewa Dobieżyn  16.01.2018 r.

5. Nawrotek Jędrzej i Magdalena 
 Niepruszewo   23.01.2018 r.

6. Lulkiewicz Marek i Liliana  Wielka Wieś  06.02.2018 r.

7. Hausler Andrzej i Agnieszka  
 Wielka Wieś  13.02.2018 r.

8. Skrzypczak Radosław i  Zofia 
 Dakowy Suche  13.02.2018 
r.

9. Dziamski Dariusz i Ewa Szewce  20.02.2018 r.

10. Wojtkowiak Janusz i Lidia  Szewce  20.02.2018 r.

11. Woźniak Jerzy i  Małgorzata Buk  20.02.2018 r.

12. Dziwak Roman i Maria  Buk  20.02.2018 r.

13. Lehmann Zacharias i Dorota Dobieżyn  15.04.2018 r.

14. Wojciechowski Jacek i Beata  Buk  17.04.2018 r.

15. Szała Marian i  Alina Buk  22.05.2018 r.

16. Dziurla Tomasz i Romana Buk  05.06.2018 r.

17. Bździel Krzysztof i Iwona Dobieżyn  05.06.2018 r.

18. Wysocki Paweł i Ewa Dobieżyn  05.06.2018 r.

19. Sierka Sławomir i  Agnieszka  Buk  05.06.2018 r.

20. Szober Stanisław i  Anita Dobieżyn  05.06.2018 r.

21. Utracik Mirosław i Marzena Szewce 05.06.2018 r.

22. Lemański Tomasz i Beata Buk  19.06.2018 r.

23. Stankiewicz Eryk i Agnieszka Buk  19.06.2018 r.

24. Szczepaniak Adam i Wiesława 
 Dobieżyn  19.06.2018 r.

25. Łukaszyk Bogusław i  Agnieszka 
 Niepruszewo  25.06.2018 r.

26. Bręk Piotr i Dorota  Buk  26.06.2018 r.

27. Nowak Janusz i  Joanna Wielka Wieś  26.06.2018 r.

Zgony zarejestrowane w USC w Buku 
w grudniu 2017 r.

1. Migdałek Czesław 
 Wysoczka 1944 rocznik

2. Weroniczak Kazimierz 
 Buk 1933 rocznik

3. Królikowska Maria 
 Buk 1934 rocznik

Kierownik USC w Buku
Iwona Węklar



28  l STYCZEŃ 2018

S T R O N A  R E K L A M O W A 

Wynajmę  
mieszkanie

za opiekę nad lokatorem

tel: 789 171 944

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Firma sprzątająca  
szuka osób do pracy.
Miejsce pracy Niepruszewo, Buk. 

Osoby zainteresowane  
proszę o kontakt pod 

numerem tel. 603 203 079

Zadzwoń lub
WYŚLIJ SMS 

„Praca” - 
oddzwonimy!

723 193 170

Bezpłatny 
dowóz

Atrakcyjne 
wynagrodzenie

Dodatkowe 
benefity

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

WĘGIEL
WORKOWANY  

I LUZ

BUK  
TRANSPORT  

GRATIS
TEL. 797 703 706
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ZM GOAP wprowadza 
kolejne ułatwienia

Pragniemy poinformować Państwa, że od 
1 stycznia 2018 roku, zarówno w Po-
znaniu, jak i w gminach należących do 

ZM GOAP, będą mogli Państwo dokonywać 
wpłat za odpady bez żadnej prowizji w wy-
branych punktach pocztowych. To wynik 
nowej umowy na obsługę bankową, którą 
ZM GOAP zawarł z Bankiem Handlowym. 
Kolejna dobra wiadomość jest taka, że nie 
zmieniają się numery rachunków, na które 
należy kierować wpłaty. Poniżej na mapce 

znajdą Państwo adresy placówek pocz-
towych położonych najbliżej Buku, gdzie 
można bez prowizji dokonywać wpłat za 
odbiór odpadów.

ZM GOAP ul. Św. Michała 43,  
61-119 Poznań www.goap.org.pl, 

www.bioodpad.pl
Infolinia ZM GOAP tel. 61 624 22 22
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Pragniemy poinformować Państwa, że od 1 stycznia 2018 roku, zarówno 
w Poznaniu, jak i w gminach należących do ZM GOAP, będą mogli Pań-
stwo dokonywać wpłat za odpady bez żadnej prowizji w wybranych punk-
tach pocztowych. To wynik nowej umowy na obsługę bankową, którą ZM 
GOAP zawarł z Bankiem Handlowym. Kolejna dobra wiadomość jest taka, 
że nie zmieniają się numery rachunków, na które należy kierować wpłaty. 
Poniżej na mapce znajdą Państwo adresy placówek pocztowych na tere-
nie Związku Międzygminnego, gdzie można bez prowizji dokonywać 
wpłat za odbiór odpadów.

ZM GOAP wprowadza
kolejne ułatwienia 

ZM GOAP ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań www.goap.org.pl, www.bioodpad.pl
Infolina ZM GOAP tel. 61 624 22 22

 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” od 1 stycznia 2018 r. 
wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych:

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym
 » musisz gromadzić segregowane odpady 

biodegradowalne, czyli odpady zielone 
(trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) i od-
pady BIO (resztki żywności bez mięsa 
i kości, obierki, przeterminowane owo-
ce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie) w specjalnym brązowym po-
jemniku o poj. 120 lub 240 l, który musisz 
kupić, a później czyścić i dezynfekować;

 » odbiór odpadów ulegających biodegra-
dacji odbywać się będzie w okresie od 1 
kwietnia do 30 listopada, nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia 
do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, jeśli jednak jeden pojemnik ci nie 
starcza, możesz zakupić kolejny lub oddać 
odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK – tzw. 
„Gratowisko”) w zakupionych workach; 

 » odpady ulegające biodegradacji możesz 
również zagospodarować w przydomo-
wym kompostowniku;

 » na papier, tworzywa sztuczne i metale oraz 
szkło Wykonawca dostarczy ci worki, któ-
rych nie musisz oklejać kodami kreskowymi;

 » dwa razy do roku, zgodnie z harmono-
gramem, bez konieczności zgłaszania, 
możesz wystawić odpady problemowe, 
tj. elektrośmieci, gabaryty (meble itp.) 
oraz opony z aut osobowych.

Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym („bloku”)
 » musisz segregować odpady BIO (resztki 

żywności bez mięsa i kości, obierki, prze-
terminowane owoce i warzywa, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie) i wyrzucać 
je do specjalnego brązowego pojemnika 
o pojemności od 120 l do 1 100 l, który 
zapewni zarządca nieruchomości;

 » odbiór odpadów ulegających biodegrada-
cji (odpadów BIO) odbywać się będzie nie 
rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie 
od 15 maja do 15 września oraz nie rza-
dziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 
września do 14 maja. Na odpady zielone 
zarządca powinien zapewnić oddzielne 
pojemniki, w który będą gromadzone 
trawa, liście, rozdrobnione gałęzie;

 » 12 razy do roku, zgodnie z harmonogra-
mem możesz wystawić odpady proble-
mowe, tj. elektrośmieci, gabaryty (meble 

itp.) oraz opony z aut osobowych (dwa 
razy do roku odpady te zostaną również 
odebrane z ogródków działkowych i re-
kreacyjnych). Odbiór odpadów będzie 
realizowany zgodnie z harmonogramem. 

Jeśli masz firmę/prowadzisz działalność
 » musisz gromadzić segregowane odpady 

ulegające biodegradacji, czyli odpady zie-
lone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 
i odpady BIO (resztki żywności bez mięsa 
i kości, obierki, przeterminowane owo-
ce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie) w specjalnych (oddzielnych) 
pojemnikach o pojemności od 120 l do 
1100 l.  Odpady zielone będziemy odbierać 
od 1 kwietnia do 30 listopada, nie rza-
dziej niż raz na dwa tygodnie, do limitu 
wynoszącego maksymalnie 2200 l na m-c 
w ilości odpowiadającej zadeklarowanej 
ilości odpadów zmieszanych, maksymal-
nie 1100 l.

Od 2018 roku odpady zielone (np. Trawa, 
liście) będą odbierane wyłącznie z po-
jemników!!!

A2

S11S11

S5

S11

A2

11

11

92

92

Pozna�
�taroł�cka ��z

Pozna�
�ynek
�ródecki �

�warz�dz
Piaski ��

�leszczewo
Pozna�ska � lok� �

Murowana
�o�lina
�ostowa �

Pozna�
�� l�te�o ��

�ostrzyn
�worcowa ��

��k
�worcowa ��

Pobiedziska
�a�iełły ��

Oborniki
Piłs�dskie�o ��

Pozna�
�eszczy�ska ����c

�zerwonak
�dy�ska ��

Z M   G O A P

U L. Ś W

(wpisać przydzielony numer indywidualnego rachunku)

M. I C H A Ł A  4 3  , 6

Z A R R RR M M  I M I  Ę N A Z W I S K O *   I

O D P A YD  K O M U N  A *E *L N

1 - 1 1 9 P O Z N A Ń

(podać kwotę)  Z  Ł

(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość )
I M I Ę N 
A D R E S

A Z W I S K  O    /  N A Z W A

W celu poprawnej identyfikacji wpłaty tytuł przelewu musi zaczynać się od wska-
zanego ciągu znaków, bez stosowania spacji i znaków specjalnych. Na  przykład 
w przypadku dokonywania opłaty za styczeń 2018 r. poprawny opis zaczyna się 
od: ZA201801

*Imię i nazwisko osoby składającej deklarację o wysokości opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi
** Inne informacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wpłaty, np. 
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Przypominamy o terminach płatności do 15-go dnia za dany miesiąc.
Wzór prawidłowego wypełnienia polecenia przelewu:

Opłata za odbiór odpadów
w wybranych placówkach

Poczty Polskiej bez prowizji

Opłata za odbiór odpadów 
w wybranych placówkach Poczty 
Polskiej bez prowizji

Przypominamy o terminach płatności do 15-go dnia za dany miesiąc.
W celu poprawnej identyfikacji wpłaty tytuł przelewu musi zaczynać 
się od wskazanego ciągu znaków, bez stosowania spacji i znaków 

specjalnych. Na przykład w przypadku dokonywania opłaty za styczeń 
2018 r. poprawny opis zaczyna się od: ZA201801

Wzór prawidłowego wypełnienia polecenia przelewu:

*Imię i nazwisko osoby składającej deklarację o wysokości opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

** Inne informacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wpłaty,  
np. adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
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Orszak Trzech Króli w Buku – 6.01.2018 r.


