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„Jak za dawnych lat...“

L

ata 20. i 30. XX wieku mają niewątpliwie
swój niepowtarzalny charakter i urok.
Blichtr, splendor, prohibicja, gwiazdy
kina i estrady pozostały żywe po dziś dzień,
nowe kanony, wielkie zmiany w życiu codziennym, to wszystko pozostawiło niezatarty ślad w historii i wpłynęło na życie
dalszych pokoleń. 28 stycznia 2018 r. w Hali
Sportowej OSiR w Buku po raz kolejny odbył
się coroczny koncert noworoczny. Tego dnia
mogliśmy usłyszeć niezapomniane melodie okresu lat 20. i 30. oraz najpiękniejsze
przeboje operetkowe w wykonaniu solistów, chóru, baletu oraz orkiestry Teatru
Muzycznego w Poznaniu. Wśród solistów
wyróżnić można takie nazwiska jak Joanna
Horodko – laureatka licznych konkursów
krajowych i zagranicznych, między innymi
finalistka i laureatka nagrody specjalnej na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
w Passau (Niemcy 2005), finalistka XII
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
na Sycylii (Włochy 2009). Ukończyła kursy
mistrzowskie m.in. u prof. Teresy Żylis–Gary,
prof. Waldemara Wilda, prof. Ryszarda Karczykowskiego i Margherity Rinaldi. Maciej
Ogórkiewicz – doświadczenie sceniczne zdobywał jako artysta chóru w Teatrze Wielkim
im. Stanisława Moniuszki. Na scenie Opery
Poznańskiej zrealizował również pierwsze
role. Jarosław Patycki – obok ról śpiewaczych
w swym dorobku posiada role w komediach
muzycznych, farsach i bajkach. Wraz z zespo-
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usłyszeć utwory takie jak: Chodź na piwko,
Cztery nogi, Miłość ci wszystko wybaczy,
Ta ostatnia niedziela, Nic o tobie nie wiem,
Ja mam już dosyć swojej żony, Zimny drań,
Umówiłem się z nią na 9-tą, Przetańczyć
całą noc, Usta milczą, dusza śpiewa, Aria
Adeli, Tak całkiem bez dziewczątek..., Ach,
kobietki. Sala Hali Sportowej zgromadziła
tłumy osób chcących choć przez chwilę zanurzyć się w klimat lat 20. i 30. Artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu po raz kolejny
udowodnili swój talent sceniczny poprzez
prezentowane na scenie utwory.
Aleksandra Siekierska

łem Teatru Muzycznego oraz na zaproszenia
indywidualne śpiewał na większości scen
teatrów w kraju, jak również na scenach
Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii,
Szwajcarii, Rosji, Danii i Holandii. Wiesław
Paprzycki – z Teatrem Muzycznym w Poznaniu związany od 1993 roku. Wcielił się
w wiele pierwszoplanowych ról, tworząc
niezapomniane kreacje. Arnold Pujsza –
w ponad 30-letnim dorobku zawodowym posiada ponad 100 ról filmowych, teatralnych
i estradowych oraz kilkanaście różnorodnych
realizacji scenicznych. Orkiestra teatru grała pod batutą Agnieszki Nagórki, która jest
dyrygentem symfonicznym i operowym. Od
2002 roku jest dyrygentem Teatru Wielkiego
w Poznaniu. Jest laureatką II nagrody na
Międzynarodowym Konkursie dla dyrygentow operowych we włoskim Orvieto. Wraz
z hamburskim Klassik Radiem odbyła wiele
tras koncertowych zarejestrowanych na płytach „Proms“ oraz „Die Besten Klassik Hits“.
W Teatrze Muzycznym w Poznaniu dyryguje
spektaklami „Skrzypek na dachu“ i „Wesoła
wdówka“, „Hello, Dolly!“, „Nie ma jak lata
20., lata 30.“. „Jak za dawnych lat“, to spektakl opowiadający o przedwojennej Polsce,
składający się z wiecznie żywych przebojów
w specjalnych aranżacjach. Przedstawienie
przeniosło widzów w świat kina międzywojennego, ukazując klimat, jaki towarzyszył
kultowym scenom odgrywanym przez wielu artystów. Podczas koncertu można było
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Szukamy zdjęć
z Powstania

Opowiedzmy
o Powstaniu

S

zanowni Bukowianie,
rok 2018 to rok dwóch bardzo
ważnych rocznic. Pierwsza to
100-lecie odzyskania Niepodległości, druga to bardzo ważne dla nas
bukowian i wielkopolan 100-lecie
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Szczególnie pragniemy pokazać udział
mieszkańców naszej gminy w bojach powstańczych, pokazać ich heroizm w walce
o włączenie Wielkopolski do rodzącej się
na nowo Rzeczypospolitej.
By przypomnieć ich dokonania w Powstaniu Wielkopolskim, pragniemy w miesiącu wrześniu 2018 roku wydać specjalny dodatek Kosyniera Bukowskiego (we
wrześniu minie 25 lat istnienia Kosyniera
Bukowskiego) poświęcony naszym przodkom – bukowskim powstańcom.
Zwracam się do wszystkich mieszkańców

K

naszej gminy o pomoc o tym wydawnictwie.
Proszę Państwa o przejrzenie domowych
albumów ze zdjęciami z tego okresu. Proszę
Państwa byście wypożyczyli nam te zdjęcia,
o ile to możliwe z opisem postaci i wydarzeń
na zdjęciach.
Stanisław Filipiak
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
W sprawie przekazania zdjęć proszę kontaktować się z panem Hubertem Wejmannem
pod nr tel. 618884431 lub drogą elektroniczną
pod adresem promocja@buk.gmina.pl

onkursy filmowy i fotograficzny ogłoszone przez Burmistrza Stanisława Filipiaka
(regulaminy konkursów na stronie
www.buk.gmina.pl) będą wsparte
organizacją praktycznych warsztatów. Tajnikami kręcenia zdjęć
podzielą się profesjonaliści pracujący dla
TVP, a sztukę fotografii przybliży Paweł Krzemiński. Szczegóły warsztatów na plakatach,
zapisy w kawiarni przy kinie lub w Bibliotece.

Rok 2018 Rokiem
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
w Mieście i Gminie Buk

Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli na styczniowej sesji bukowscy rajcy.

Nowe oznakowanie grobów powstańców Wielkopolskich

J

uż niebawem coroczna akcja znakowania na bukowskich cmentarzach mogił
powstańczych biało-czerwonymi tabliczkami zostanie zastąpiona nową inicjatywą.
Znane od 2008 roku oznaczenia przejdą do
historii, a ich miejsce zajmą nowe, granitowe. Wykonane z czarnego kamienia tabliczki będą personalizowane, znajdzie się na
nich imię i nazwisko powstańca, wizerunek
krzyża powstańczego z orłem armii wielkopolskiej i datami 1918-1919 oraz dopisek
„Powstaniec Wielkopolski”. Nowością będzie
też trwały charakter oznakowania, montowanego na nagrobku za zgodą opiekuna
mogiły. Oznakowanie będzie nawiązywało
do pojawiających się już na naszych cmentarzach tabliczek fundowanych przez „Wiarę
Lecha”.
Granitowe tabliczki mają pojawić się
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na cmentarzach położonych na terenie sąsiadujących ze sobą gmin: Buk, Dopiewo
i Stęszew, a całe przedsięwzięcie ma zostać
sfinansowane z funduszy samorządów biorących udział w akcji. Stosowny list intencyjny
w tej sprawie podpisali w dniu 25 stycznia

I

w Urzędzie Gminy Dopiewo: Burmistrz Buku
Stanisław Filipiak, Wójt Dopiewa Adrian Napierała oraz Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie współpraca z parafiami
prowadzącymi cmentarze, stąd liczny udział
księży proboszczów w spotkaniu, w tym ks.
prałata Andrzeja Szczepaniaka z Buku i ks.
kanonika Romana Janeckiego z Niepruszewa.
Strona kościelna będzie odpowiadać m.in.
za przeprowadzenie akcji informacyjnej
wśród parafian oraz zebranie pisemnych
zgód rodzin na trwałe oznakowanie grobu.
Administratorzy cmentarzy wyznaczą także
miejsce na godne umieszczenie tabliczek
z likwidowanych w przyszłości nagrobków. Akcja wymiany tabliczek jest częścią
jubileuszu 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
H.W.

mienne tabliczki
Wzór tabliczki:
Treść zgody:
zostaną wykonaJako opiekun grobu wyrażam zgone na koszt gmin.
dę na trwałe oznakowanie nagrobku
Opiekunów grobów
(imię i nazwisko Powstańca Wielkopolskiego) położonego na cmentazainteresowanych
oznakowaniem prosi- rzu…… w miejscowości….… kwatera…… rząd…… nr miejsca….
my o zapoznanie się
Znakowanie nagrobka winno odbyć
z projektem tabliczki
się w mojej obecności.
i złożenie pisemnej
Imię i nazwisko: (czytelny podpis)
zgody w biurze paraNr telefonu kontaktowego………….
fialnym. Zgłoszenia
tabliczek do pierwszego etapu znakowania należy dokonać do 30 marca 2018 r.
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Sprawozdanie nr 35
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynnościach, wydanych Zarządzeniach, Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, przepisami o bezpośrednim wyborze wójta oraz innymi ustawami
kompetencyjnymi za okres od 20 grudnia 2017 roku do dnia 29 stycznia 2018
roku, złożone na Sesji Rady w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Budżet 2017 roku
1. Wydał Zarządzenie Nr 181/2017 z dnia 21
grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany planu
dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy
Buk na 2017 rok. Zarządzeniem tym wprowadził następujące zmiany:

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1. Pomoc społeczna
18 000,00 zł
a/ klęski żywiołowe
18 000,00 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej 18 000,00 zł
2. Rodzina
376 650,00 zł
a/ Świadczenia wychowawcze 376 650,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłaty
świadczeń 376 650,00 zł
Razem
394 650,00 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1. Oświata i wychowanie
64 089,00 zł
a/ Szkoła podstawowa
58 819,00 zł
wydatki bieżące
58 819,00 zł
- ZSP Niepruszewo - 38 770 zł, środki
te zostały przesunięte z rozdziału 80104
– 10 000 zł , z rozdziału 80150 – 28 770 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane – 35 000 zł , na działalność
statutową – 3 770 zł - wniosek Dyrektora ZSP
Niepruszewo,
- SP Buk – 20 000 zł, (środki zostały przesunięte z rozdziału 80150 – 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - wniosek Dyrektora SP Buk - pomoc
zdrowotna dla nauczycieli – 49 zł (środki zostały przesunięte z rozdziału 80149)
b/ Gimnazjum
1 270,00 zł
wydatki bieżące
1 270,00 zł
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 270
zł (środki zostały przesunięte z rozdziałów:
80103, 80104, 80120, 80130, 80149,80150)
c/ pozostała działalność
4 000,00 zł
wydatki bieżące
4 000,00 zł
-działalność statutowa – 4 000 zł, (środki
zostały przesunięte z rozdziału 80113 – dowozy szkolne)
2. Pomoc społeczna
22 000,00 zł
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a/ ośrodki pomocy społecznej 4 000,00 zł
wydatki bieżące
4 000,00 zł
-działalność statutowa - 4 000 zł (środki
zostały przesunięte z rozdziału 85214 – zasiłki
i pomoc w naturze )
b/ klęski żywiołowe
18 000,00 zł
-wydatki na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na
wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej 18 000,00 zł
3. Rodzina
376 650,00 zł
a/ Świadczenia wychowawcze 376 650,00 zł
- wydatki na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na
wypłaty świadczeń 376 650,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 371 900,23 zł
- działalność statutowa
4 749,77 zł
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 zł
a/ schroniska dla zwierząt 3 000,00 zł
wydatki bieżące
3 000,00 zł
-działalność statutowa - 3 000 zł (środki
zostały przesunięte z rozdziału 90003 – oczyszczanie miasta)
Razem
465 739,00 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:

1. Oświata i wychowanie
64 089,00 zł
a/ Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych
547,00 zł
wydatki bieżące
547,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 547 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału 80110 – gimnazja na wypłatę pomocy
zdrowotnej)
b/ Przedszkola
10 166,00 zł
wydatki bieżące
10 166,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł, (środki zostały przesunięte do
rozdziału 80101 – szkoły podstawowe - Wniosek Dyrektora ZSP Niepruszewo) -świadczenia
na rzecz osób fizycznych - 166 zł (środki zostały
przesunięte do rozdziału 80110 – gimnazja na
wypłatę pomocy zdrowotnej)
c/ Dowozy szkolne
4 000,00 zł
wydatki bieżące
4 000,00 zł
-działalność statutowa 4 000 zł, (środki
zostały przesunięte do rozdziału 80195 – pozostała działalność)
d/ Licea ogólnokształcące
284,00 zł

wydatki bieżące
284,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 284 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału 80110 – gimnazja na wypłatę pomocy
zdrowotnej
e/ Szkoły zawodowe
46,00 zł
wydatki bieżące
46,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46
zł (środki zostały przesunięte do rozdziału
80110 – gimnazja na wypłatę pomocy zdrowotnej
f/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego 190,00 zł
wydatki bieżące
190,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału
80110 – gimnazja 141 zł i 80101 – szkoły podstawowe - 49 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli )
g/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
48 856,00 zł
wydatki bieżące
48 856,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
– 45 000 zł, -działalność statutowa – 3 770 zł,
(środki zostały przesunięte do rozdziału 80101
– szkoły podstawowe dla SP Buk 20 000 zł i dla
ZSP Niepruszewo – 28 770 zł -świadczenia na
rzecz osób fizycznych - 86 zł (środki zostały
przesunięte do rozdziału 80110 – gimnazja
na wypłatę pomocy zdrowotnej)
2. Pomoc społeczna
4 000,00 zł
a/ zasiłki i pomoc w naturze 4 000,00 zł
wydatki bieżące
4 000,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej na
działalność statutową )
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 000,00 zł
a/ oczyszczanie miasta
3 000,00 zł
wydatki bieżące
3 000,00 zł
-działalność statutowa - 3 000 zł (środki
zostały przesunięte do rozdziału 90013 –
schronisko dla zwierząt)
Razem
71 089,00 zł

Informacja:

W dziale 801 rozdział 80101 – szkoły podstawowe dokonuje się przesunięcia między §§
płacowymi kwotę 3 000 zł - wniosek Dyrektora
ZSP Niepruszewo,
W dziale 801 rozdział 80104 – przedszkola
dokonuje się przesunięcia kwoty 230 zł z §
2310 –dotacje przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst na § 2540 –dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty – analiza budżetu.
W dziale 801 rozdział 80110 – Gimnazja
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dokonuje się przesunięcia kwoty 2 550 zł
między §§ płacowymi – wniosek Dyrektora
Gimnazjum.
W dziale 801 rozdział 80120 – Licea
ogólnokształcące dokonuje się przesunięcia
kwoty 2 200 zł z działalności statutowej na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wniosek Dyrektora Branżowej Pierwszego
Stopnia w Buku
W dziale 801 rozdział 80150 - realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych dokonuje się przesunięcia kwoty 786 zł między §§ płacowymi –
wniosek Dyrektora Gimnazjum.
W dziale 855 rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze dokonuje się przesunięcia
kwoty1 774,57 zł z wynagrodzenia i składki
od nich naliczane na działalność statutową –
wniosek Kierownika OPS,
2. Wydał Zarządzenie Nr 182/2017 z dnia 21
grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia
planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk
na 2017 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 183/2017 z dnia 21
grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2017 rok.
4. Wydał Zarządzenie Nr 184/2017 z dnia 29
grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/187/2016 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Buk na lata 2017 – 2022.

Budżet 2018 roku

błąd pisarski co do pozycji wpisu).
5. Wydał Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 15
stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany planu
wydatków budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018
rok. Zarządzeniem dokonał zmiany w planie
wydatków w budżecie Miasta i Gminy Buk na
2018 rok polegającej na wpisaniu w załączniku nr 2 uchwały Rady Miasta i Gminy Buk
poprawnych kwot w dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa winno być 568 320 zł a wpisano
603 320,00 zł. W załączniku Nr 7 do Uchwały
błędnie wpisano rozdział 90095 – pozostała
działalność a winien być wpisany 90005 –
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.
6. Zatwierdził Protokół Komisji opiniującej
podział środków na realizację w 2018 roku
zadania w zakresie sportu. Dotacje otrzymują:
Piłka ręczna – UKS Bukowia – 80 000 zł,
UKS Spartakus – 76 000 zł, KS RED HOT CHILI – 5 000 zł
Karate – Bukowski Klub Karate EMPI –
3 500 zł
Judo – Akademia Judo - 3 500 zł
Boks – KS Junek Boks – 2 000 zł
Piłka Nożna – MKS Patria – 109 806,84 zł,
NKS Niepruszewo – 36 138,96 zł, UKS Skra
Otusz – 16 679,52 zł, MA SAME KOZAKI –
17 196,96 zł
7. Wydał Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 26
stycznia 2018 roku w sprawie: przekazania
środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy
Buk na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Buku. Przekazuje się kwotę
1 500 000 zł w 2018 roku na podwyższenie
kapitału zakładowego z przeznaczeniem na
realizację inwestycji w zakresie rozbudowy
oczyszczalni ścieków Wielka Wieś i spłatę
kredytu na budowę SUW w Buku.

1. Wydał Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia
planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk
na 2018 rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia
planu finansowego z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 05
stycznia 2018 roku w sprawie: przekazania
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym
jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają
poza 2018 rok Kierownikom Jednostek Organizacyjnych.
4. Wydał Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 12
stycznia 2018 roku w sprawie: Zmiany Uchwały
Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Buk na lata 2018 – 2025. ( poprawiono

1. Wydał Zarządzenie Nr 180/2017 z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznych stawek czynszu w 2018 roku za
najem lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz gruntów stanowiących
własność Miasta i Gminy Buk.
2. Wydał Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomości oraz wyznaczenie Przewodniczącego Komisji oraz jej
członków.
3. Wydał Zarządzenie Nr 2//2018 z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
stałej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lub
dzierżawę nieruchomości oraz wyznaczenia
Przewodniczącego Komisji oraz jej członków.
4. Wydał Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia
stawek opłat za wynajem wiejskich domów
kultury stanowiących własność Miasta i Gminy
Buk
5. Wydał Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 04
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
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Mienie Komunalne.

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości
na okres 21 dni tj. od dnia 05 stycznia do dnia
25 stycznia 2018 roku.
6. Wydał Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 09
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej w Wysoczce. Wyznaczył termin przetargu na dzień 16 lutego
2018 roku.
7. Wydał Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 11
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dobieżynie. Przedmiotem sprzedaży są 3 działki
budowlane niezabudowane. Wyznaczył termin
przetargu na dzień 16 lutego 2018 roku.
8. Wydał Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 11
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o piątym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie.
Przedmiotem sprzedaży jest 12 działek budowlanych niezabudowanych. Wyznaczył termin
przetargu na dzień 20 lutego 2018 roku.
9. Wydał Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 23
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości
na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia do 13
lutego 2018 roku.
10. Wydał Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 25
stycznia 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej w Buku, ul.Słoneczna 8. Wyznaczył termin
przetargu na dzień 2 marca 2018 roku. (pomieszczenie po byłym magazynie sprzętu OC)

Oświata

1. Wydał Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia nr
82/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego Przedszkola im.Krasnala Hałabały na rok szkolny 2017/2018.
2. Wydał Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk w roku
szkolnym 2018/2019.
3. Wydał Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego
i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Buk w roku szkolnym 2018/2019.
4. Wydał Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 03
stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr
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79/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego Branżowej Szkoły I Stopnia
w Buku na rok szkolny 2017/2018.
5. Wydał Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 26
stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr
80/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Bukowskich w Buku na rok szkolny
2017/2018.
6. Wydał Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 26
stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia nr
84/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.
Dr Lecha Siudy w Szewcach na rok szkolny
2017/2018.

Zamówienia publiczne

1. Wydał Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: powołania stałej
Komisji Przetargowej, członków tej Komisji
oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
2. Zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania o cenę na: wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych
na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2018 na
urządzeniach stanowiących własność MIG Buk.
Zapytanie skierował do 4 firm. Złożone ostały
4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przemo-Bud Przemysław Słociński Elektroinstalatorstwo – Przyłęk za kwotę 30 879,15 zł
brutto wg cen jednostkowych.
3. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (
powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego)
na realizację zadania: przebudowę drogi powiatowej miejskiej na odcinku od Pl.St.Reszki
do ul.Sportowej oraz przebudowę ul.Rzemieślniczej w Buku. Wyznaczył termin składania
ofert na dzień 22 stycznia 2018 roku. Termin
realizacji zadania wyznaczył na dzień 31 lipca
2018 roku
4. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (
powyżej 30 ty.s euro i poniżej progu unijnego)
na realizacje zadania: Przebudowa ulicy Basztowej w Buku. Wyznaczył termin składania
ofert na dzień 24 stycznia 2018 roku. Termin
realizacji zadania wyznaczył na dzień 31 lipca
2018 roku.
5. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (
powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego)
na realizację zadania: Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim
w Buku , wariant – bieżnia okrężna 400 m
– wariant treningowy. Wyznaczył termin składania wniosków na dzień 29 stycznia 2018
roku. Termin realizacji zadania wyznaczył na
dzień 31 lipca 2018 roku
6. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (
powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego)
na realizację zadania : Rozwój elektronicznych

6

systemów obsługi obywateli oraz systemów
wspomagających funkcjonowanie Miasta i Gminy Buk. Wyznaczył termin składania ofert na
dzień 05 lutego 2018 roku. Termin realizacji
zadania wyznaczył na okres 90 dni od dnia
podpisania Umowy.
7. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (
powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego
) na realizację zadania: Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Niepruszewskim w Niepruszewie. Wyznaczył termin składania ofert
na dzień 07 lutego 2018 roku. Termin realizacji
zadania wyznaczył na dzień 31 maja 2018 roku.

Ochrona Zdrowia

1. Wydał Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia
24 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu Polityki Zdrowotnej Miasta
i Gminy Buk na 2018 rok. Wyznaczył termin
składania ofert na dzień 15 marca 2018 roku.
Termin realizacji zadania wyznaczył nas dzień
31 października 2018 roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia
24 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji opiniującej oferty na realizatorów Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017-2020.

Inwestycje – Remonty – Przeglądy

1. Zatwierdził Protokół z przeglądu ostatecznego inwestycji pn.Remont pomieszczeń
Kina Wielkopolanin w Buku wraz z montażem
nowego systemu AV. Nie stwierdzono uwag
podlegających naprawie na warunkach gwarancji.
2. Zgłosił do Wojewódzkiego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioski
o wydanie zezwolenia na użytkowanie zrealizowanych inwestycji:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieżynie ul.Stęszewska – dnia 05 stycznia uzyskano inwentaryzację geodezyjną.
- budowa windy – wizytacja dnia 07 lutego
2018 roku

Sport

1. Ogłosił nabór wniosków o przyznanie
nagrody sportowej za osiągnięcia sportowe
w 2017 roku. Ustalił termin składania wniosków na dzień 29 stycznia 2018 roku.

Pożytek publiczny i wolontariat

1. Wydał Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia
05 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia
18 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje

pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Inwestycje

1. Wydał Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 02
stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej oraz członków tej Komisji.

ZGK Spółka z o.o.

1. Wydał Zarządzenie nr 178/2017 z dnia
19 grudnia 2017 roku ( zmiana Zarządzenia
Nr 68/2017) w sprawie przekazania środków
finansowych z budżetu Miasta i Gminy Buk na
rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku
spółka z o.o. w wysokość i 1 620 000 zł.
2. Podjął Uchwałę Nr 18/2017 Zgromadzenia Wspólników ZGK Spółka z o.o. z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie: podwyższenia
kapitału zakładowego ZKG Spółka z o.o o kwotę
1 620 000 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi
17 254 400,00 zł co stanowi 172 544 udziałów
po 100 zł każdy.

Jednostki organizacyjne gminy

1. Wydał Zarządzenia:
- Nr 1/2018 ( Kierownika jednostki ) z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu urlopów pracowników Urzędu MIG
Buk na 2018 rok.
- Nr 2/2018 ( Kierownika jednostki) z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wykorzystania urlopu zaległego za
2017 rok.
- Nr 3/2018 ( Kierownika Jednostki) z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego limitu na realizację zadań Urzędu
Miasta i Gminy Buk w 2018 roku.
- Nr 4/2018 ( Kierownika Jednostki ) z dnia
02 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia
pogotowia kasowego na 2018 rok.

Informacje

1. Złozył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek w ramach WRPO – Poddziałanie 8.1.1 –
Edukacja przedszkolna, tytuł Projektu – Nowe
miejsca dla przedszkolaków z Miasta i Gminy
Buk. Wartość projektu 640 000 zł, wnioskowa
kwota 544 000 zł, czas realizacji od 01 sierpnia
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 50.
2. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu uchylono Decyzję
Burmistrza MIG Buk z dnia 10 lipca 2015 roku
w sprawie wymierzenia kary za usunięcie
drzew w Niepruszewie przez firmę Country
House Development w wysokości 7 105 279,74
zł w całości i ustaliło karę pieniężna w kwocie
470 784,00 zł za wycinkę drzew w ilości 124
szt. na działce Nr 157/9, 157/11 i 157/13
i umorzyło postępowanie w stosunku do
działki Nr 157/5.
3. Projekt Miasta i Gminy Buk pt.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Miasta i Gminy Buk w ramach WRPO
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– Poddziałanie 3.2.3 – otrzymał pozytywną
ocenę merytoryczną. Zarząd Stowarzyszenia
Metropolia Poznań na posiedzeniu w dniu 17
stycznia 2018 roku zatwierdził listę projektów
wybranych do dofinansowania. Po podpisaniu
Umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego rozpoczęta zostanie procedura
przetargowa. Termin realizacji zadania 31
sierpnia 2018 roku.
4. Złożył wniosek do LGD Źródło o dofinansowanie w ramach działania Promocja i Infrastruktura terenów LGD w zakresie promocji
100 lecia Powstania Wielkopolskiego. Wartość
zadania 50 000 zł. Wnioskowana kwota 31 815
zł, środki własne 18 185 zł.
5. Złożył wniosek do LGD Źródło o dofinansowanie w ramach działania: Budowa i przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w zakresie budowy

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XLI sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
z dnia 20 grudnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Uchwała Nr 26/1592/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Nr
XXXIX/282/2017 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
3/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr KNI.4131.1.640.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2017r. orzekające
nieważność uchwały Nr XXXVIII/274/2017
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia dla osób bezdomnych.
4/ Zarządzenie zastępcze Wojewody Wiel-

Z obrad sesji

W dniu 30 stycznia 2018r. w bukowskiej
strażnicy przy ul. Grodziskiej 13 odbyła się
XLI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych z 15-osobowego składu, a obradom przysłuchiwał
się m.in. wicestarosta poznański Tomasz
Łubiński.
GOAP/Bioodpady
Radny Tomasz Giełda pytał o bieżącą
sytuację w ZM GOAP. Burmistrz Stanisław
KOSYNIER BUKOWSKI l

wiaty biesiadnej na plaży nad jeziorem Niepruszewskim. Wartość zadania 168 338, 28
zł. Wnioskowana kwota 107 113,65 zł, środki
własne 61 224, 63 zł.

Sprawy różne

1. Brał udział w spotkaniach, naradach, uroczystościach:
- z dyr. Związku Spółek Wodnych w sprawie sytuacji na drogach i ulicach w gminie
Buk – ul.Wiśniowej Wielka Wieś, Osiedla
rekreacyjnego w Niepruszewie, ul.Bukowej
w Niepruszewie, ul.Pszenicznej Wielka Wieś,
ul.Wodna w Dobieżynie, ul.Podgórna w Dobiezynie. Ustalono zakres prac do wykonania w br.
- spotkaniach opłatkowo – noworocznych:
Starosty Poznańskiego, PZERII Szewce ( Z-ca
Burmistrza), Sołectwa Wysoczka-Żegowo-Wygoda( P.Sekretarz), Burmistrza Opalenicy, KGW
kopolskiego nr KN-I.4102.9.2018.18 z dnia
11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy
26 Stycznia położonej w miejscowości Buk
nazwy Niepodległości.
5/ Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Buk.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską (Uchwała
podjęta: 10 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące”).
2/ Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Buk na lata
2018-2020 (Uchwała podjęta: 14 głosów „za”).
3/ Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez
inne niż jednostka samorządu terytorialnego
podmioty oraz tryb przeprowadzenia kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
(Uchwała podjęta: 14 głosów „za”).
4/ Określenie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Filipiak informował, że w GOAP nastąpiła
zmiana budżetu na ten rok na skutek przesunięć wynikających z zawartych umów. Jest
problem nierozstrzygniętych przetargów
na wywóz odpadów z niektórych sektorów, dlatego przez pierwszy kwartał jest
zamówienie z wolnej ręki. Odbyła się także
dyskusja na temat niewłaściwej informacji,
którą przygotowało biuro GOAP w sprawie
bioodpadów. Wiceprzewodniczący Tomasz
Plewa prosił w tym kontekście o potwierdzenie, że pierwszą czynnością dla domów
jednorodzinnych, rolników i gospodarstw
jest obowiązek wyposażenia nieruchomości
w kompostowniki, a dopiero w przypadku

Buk – Wielka Wieś, KŻRezerwy w Buku
- XVIII Powiatowym Kolędowaniu
- w pobycie przedstawicieli Gminy Sint-Michielsgestel
- posiedzeniu Zarządu i Rady Metropolii
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Walnym
Zgromadzeniu GOAP
- odprawie rocznej w Komisariacie Policji
w Buku,
- spotkaniu gminy Buk i Opalenica w sprawie upamiętnienia powstańców wielkopolskich z sołectw przynależnych do Parafii Dakowy Mokre.
- spotkaniu gminy Buk, Dopiewo, Stęszew
i parafii tych gmin w sprawie upamiętnienia
mogił powstańców wielkopolskich na cmentarzach tych trzech gmin.

Stanisław Filipiak
Burmistrz

oraz opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola i oddziały przedszkolne, dla
których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Buk (Uchwała podjęta: 14 głosów „za”).
5/ Zmiana Uchwały Nr VI/41/2011 z dnia
29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia
poboru i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty
targowej (Uchwała podjęta: 14 głosów „za”).
6/ Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta i Gminy
Buk w 2017 roku (Uchwała podjęta: 14 głosów „za”).
7/ Ustanowienie roku 2018 Rokiem Pamięci
Powstania Wielkopolskiego (Uchwała podjęta:
14 głosów „za”).

IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Interpelacje i wnioski radnych .
VI. Oświadczenia radnych.
VII. Wystąpienia osób nie będących
radnymi.
VIII. Komunikaty.
IX. Zakończenie.

braku kompostowników można wykupić
pojemnik. Zwrócił uwagę, że regulamin
GOAP mówi wyraźnie o obowiązku zgłoszenia takiego kompostownika, a jeżeli ktoś
z niego zrezygnuje to ma złożyć stosowne
oświadczenie. Burmistrz Stanisław Filipiak
potwierdził, że jeśli właściciel domu ma zgłoszony kompostownik, to nie musi kupować
pojemnika na bioodpady. Radny Tadeusz
Łysiak pytał, czy jeśli ktoś już wcześniej
zgłaszał kompostownik, to musi ponowić
zgłoszenie? – Jeśli ktoś zgłosił kompostownik, to ten kompostownik jest już w rejestrze
– wyjaśnił burmistrz. Radna Elżbieta Batura
pytała, czy gmina może zorganizować jakąś
7

pomoc logistyczną dla starszych osób, które chcą zakupić pojemniki na bioodpady,
a nie są w stanie ich przetransportować.
Burmistrz odpowiedział, że zbada możliwości w tej sprawie.

Sprawa wycinki drzew
w Niepruszewie

Radny Tadeusz Raburski pytał, czy ostateczna jest decyzja SKO nakładająca niższą
karę za nielegalną wycinkę drzew w Niepruszewie? Decyzja jest ostateczna. – Ja jej
nie mogę skarżyć. Może skarżyć tylko strona
w postępowaniu – wyjaśniał Stanisław Filipiak. Burmistrz dodał, że tak się zmieniły
przepisy przez ostatnie lata, które zmniejszyły radykalnie kary za wycinkę drzew.
Radna Agnieszka Bednarek pytała, skąd taka
kolosalna różnica w wysokości kary ustalonej przez SKO. Burmistrz przypomniał, że
dwukrotnie zgłaszał sprawę do prokuratury.
Raz jako zawiadomienie o przestępstwie,
a drugi raz jako znaczącej szkody z ochrony
przyrody, po czym dwukrotnie uznano, że
burmistrz nie może być stroną w postępowaniu i odmówiono wszczęcia postępowania.
Dlatego była kara administracyjna.

Więcej miejsc
dla przedszkolaków

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa prosił o rozwinięcie informacji o zwiększeniu
liczby miejsc przedszkolnych. Dopytywał
na którym obiekcie będzie realizowany ten
projekt, ponieważ nie wierzy, aby miał się
on opierać o planowany nowy obiekt przy
ul. Otuskiej? – (….) projekt będzie realizowany przez Przedszkole Hałabały na bazie
Przedszkola Hałabały i budynku Szkoły
Podstawowej – mówił burmistrz. Uzupełnił
także, że aby wyjść naprzeciw pracującym
rodzicom, w ramach projektu zakłada się
możliwość dłuższego czasu pobytu dzieci
w przedszkolu.

Trudna sytuacja na drogach

Radna Agnieszka Bednarek poruszyła
temat zalewania działek wzdłuż ulic Szkolnej i Ogrodowej w Niepruszewie. Burmistrz
poinformował, że wysłano powiadomienia
do nadzoru budowlanego w sprawie posadowienia budynków na rowie melioracyjnym
i na tym jego rola się kończy. Burmistrz nie
jest organem upoważnionym do wydawania decyzji o rozbiórce obiektów. Stanisław
Filipiak powiedział, że spółki wodne będą
w tym roku interweniować. Na osiedlu w Niepruszewie odkryto 3 przewody drenarskie,
które są zabetonowane i się wszystko rozlewa na ul. Słonecznej, Tęczowej i innych.
To samo jest na ulicy Wiśniowej w Wielkiej
Wsi. Burmistrz odniósł się do maila przesła8

nego przez radnego Mirosława Adamczaka
w sprawie kanalizacji na ul. Podgórnej w Dobieżynie. Burmistrz poinformował o planowanym spotkaniu z Zarządem Dróg Powiatowych, ponieważ trzeba wreszcie coś zrobić
z kanalizacją deszczową na ul. Powstańców
Wlkp., która jest niedrożna. Wstępny koszt
wyczyszczenia tej kanalizacji to około 50 tys.
zł. Studnie rewizyjne zapchane są nieczystościami płynnymi w formie stałej do poziomu
asfaltu. – Są ludzie, którzy pobierają 300 m³
wody w ciągu roku i nie wywożą metra sześciennego ścieków, to nie dziwmy się, że
ludzie są później zalewani – mówił burmistrz.
Radny Mirosław Adamczak, odniósł się do
informacji o zapchanej kanalizacji na ul. Powstańców Wielkopolskich. Zauważył, że po
sierpniowej nawałnicy woda szybko zeszła
z ulicy. Pytał także o zakres prac na ulicach
Wodnej i Podgórnej ponieważ przy hydroforni robi się błoto. W sprawie nieprzejezdnych
dróg w Dobieżynie zabrali głos mieszkańcy
ulic Ogrodowej i Podgórnej. Radny Tadeusz Łysiak prosił o przekazanie tłucznia do
utwardzania dróg gruntowych do Otusza,
ponieważ sołectwo samo sobie z tym nie
poradzi. Radny Jan Roguszka interweniował
w sprawie ulic Górczaka i Grobelnego, którymi nie daje się jeździć. Burmistrz Stanisław
Filipiak zwrócił uwagę, że dopóki nie ustabilizuje się sytuacja pogodowa, to wszelkie
utwardzanie nie ma sensu. Na chwilę obecną
są duże kłopoty z zakupem tłucznia. Udało
się dokonać zakupu tysiąca ton gruzu budowlanego, może będzie kolejny tysiąc ton.
– Dopóki nie zostaną wykorytowane drogi,
dopóki nie zostaną wykonane rowy odwadniające, będzie tak jak jest i chcę wszystkim
Państwu powiedzieć, radnym i obecnym na
sali, proszę Państwa każdy kupował działkę
i wiedział jak ta działka wygląda. Nie kupował działki przy drodze utwardzonej, kupował działkę gdzie jeszcze rok temu droga
stanowiła uprawę zboża. Burmistrz prosił
o trochę wyrozumiałości i pomocy mieszkańców. Zapowiedział także, że nie będzie
przejmował dróg, jeżeli nie będą w jakiś
sposób ukształtowane. – Może popełniłem
błąd wychodząc naprzeciw mieszkańcom,
bo mogłem tych dróg nie przejąć i byłyby
drogami prywatnymi – mówił burmistrz.

Ul. Dojazdowa w Otuszu
pozostaje

Sołtys Otusza Adam Kocik zwrócił uwagę
na problem ul. Dojazdowej łączącej Otusz
z drogą wojewódzką Nr 307. Pojawiła się
informacja, że droga ma być zamknięta, ponieważ jej stumetrowy odcinek jest własnością prywatną. Burmistrz Stanisław Filipiak
uspokajał, że nikt nie zamierza zamknąć
tej drogi. Jeżeli właściciel wyrazi zgodę, to
gmina podejmie temat zakupu. Przy tej okazji

odniósł się też do zarzutu sołtysa Adama
Kocika, jakoby na wsiach nic nie budowano.
Przypomniał, że w tegorocznym budżecie
4,6 mln zł przeznaczonych jest na budowę
drogi pomiędzy Szewcami i Dobieżynem. Jest
też projekt na budowę drogi pomiędzy Dobieżynem i Otuszem. – Myślę, że podtekstem
jest ul. Polna i ul. Glinki tzw. Dobieżyńska,
tylko te drogi powstały sto lat temu proszę
Państwa – zakończył burmistrz.

Duże zainteresowanie
dotacjami na wymianę pieców

Odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Tomasza Plewy w sprawie
monitoringu jakości powietrza, w kontekście
dotacji na wymianę źródeł ciepła burmistrz
powiedział, że na 1850 przyłączy wykonanych w ramach gazyfikacji czynnych jest
1600. Stanisław Filipiak podsumował, że
jest to dobry wynik. Stwierdził, że dotacje
na wymianę źródeł ciepła cieszą się dużym
zainteresowaniem, a największe problemy
występują w kamienicach, w których pojawia
się problem z wydzieleniem i samodzielnością lokalu. Najemca posiadający umowę
najmu oraz formalnie wydzielony lokal
może występować o dotację – informował
burmistrz. Radny Sławomir Lechna prosił
o rozważenie zwiększenia limitu wydatków
na dotacje do wymiany pieców w tegorocznym budżecie.

Terminarz zebrań
wiejskich 2018 rok

Szewce – 21 lutego, godz. 18.00, Sala OSP Szewce
Wysoczka-Żegowo-Wygoda – 22 lutego, godz.
18.00, WDK Żegowo
Wiktorowo-Pawłówko – 23 lutego, godz. 18.00,
Sala OSP Buk
Dobieżyn – 7 marca, godz. 18.00, WDK Dobieżyn
Otusz – 1 marca, godz. 18.00, WDK Otusz
Wielka Wieś – 8 marca, godz. 18.00, Sala OSP Buk
Kalwy – 2 marca, godz. 18.00, WDK Kalwy
Niepruszewo – 15 marca, godz. 19.00, WDK Niepruszewo
Cieśle – 16 marca, godz. 18.00, Sala oczyszczalnia

Terminy sesji Rady
Miasta i Gminy Buk
w 2018 roku
W lutym brak sesji; 6 i 27 marca;
24 kwietnia; 29 maja; 19 czerwca; w lipcu brak sesji; 28 sierpnia; 25 września;
30 października.
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Rewitalizacja Miasta i Gminy Buk
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk,

P

rzystąpiliśmy do procedury opracowywania i uchwalania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk. Jest
to wieloletni program, którego zadaniem
będzie rozwój obszaru który zamierzamy
zrewitalizować oraz pozyskanie na ten cel

funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym
z Unii Europejskiej.
Jeżeli jesteście zainteresowani złożeniem
projektu do ww. programu, macie konkretny
pomysł na inwestycję lub zagospodarowanie
terenu w swoim najbliższym otoczeniu –

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku

K

walifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 30 stycznia do
27 kwietnia 2018 r.
Organizowana jest przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, powiatowe
komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień po to, by sprawdzić kto
nadaje się do czynnej służby wojskowej
i przygotować rekrutację do ochotniczych
form służby wojskowej.
Kogo dotyczy obowiązek kwalifikacji
wojskowej? Obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.
W 2018 roku są to:
1. mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998,
którzy nie mają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997-1998,
które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan

Zmiana nazwy
ulicy 26 stycznia

B

urmistrz Miasta i Gminy Buk informuje,
że Wojewoda Wielkopolski w dniu 11
stycznia 2018 r. wydał zarządzenie zastępcze Nr KN-I.4102.9.2018.19 w sprawie
nadania ulicy 26 Stycznia w miejscowości
Buk nazwy Niepodległości. Zmiana została
dokonana na podstawie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
KOSYNIER BUKOWSKI l

b.

4.
a.
b.

zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
kobiety urodzone w latach 1994-1999
posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej, które:
w roku szkolnym 2017/2018 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych,
są studentkami lub absolwentkami tych

organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U.
z 2016 r. poz. 744 i z 2017 r. poz. 1389,
poz. 2495) po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z załączonej opinii wynika, że dzień
26 stycznia 1945 r. jest dniem wkroczenia

zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.buk.gmina.pl i uważnego
zapoznania się z programem oraz wypełnienia karty projektu rewitalizacyjnego. Termin
zgłoszenia projektów jest krótki – upływa
w dniu 14.02.2018r.
Uwaga: informacja ta jest skierowana
do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy
Buk, z tym że najcenniejsze będą dla nas projekty złożone przez mieszkańców, instytucje,
przedsiębiorców, które mają swoje miejsce
zamieszkania bądź siedzibę na terenie objętym rewitalizacją. To można również sprawdzić na stronie internetowej. Formuła programu nie przewiduje możliwości zgłaszania
projektów przez osoby indywidualne. Przed
zgłoszeniem projektu prosimy o dokładne
zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat rewitalizacji w kontekście
WRPO 2014+, również z zamieszczonymi
na stronie internetowej.
P.M.
szkół lub kierunków;
5. osoby, które ukończyły osiemnaście
lat życia i zgłosiły się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej do końca
roku kalendarzowego, w którym kończą
dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

Dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk kwalifikacja odbędzie się od
9 do 11 oraz 20 i 23 kwietnia br. Obwieszczenie Wojewody jest także wezwaniem do
kwalifikacji wojskowej. Wszystkie osoby zobowiązane do zgłoszenia się do kwalifikacji
niebawem otrzymają wezwania imienne na
określony dzień i godzinę zgłoszenia się.
Kwalifikacja odbędzie się w Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
w Poznaniu ul. A. Szylinga 1, wejście B, III
piętro. Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia osób, które nie stawały jeszcze
do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
F.S.
jednostek Armii Czerwonej do miejscowości
Buk. Władze komunistyczne wydarzenie to
celebrowały niezgodnie z faktami historycznymi jako „dzień wyzwolenia” oraz powód
do wyrażenia wdzięczności wobec Armii
Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom
Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej,
Armia Czerwona stała się narzędziem ponownej aneksji terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do ZSRR oraz budowy systemu komunistycznego. Nowa nazwa ulicy wchodzi
w życie z dniem 2 lutego 2018 r.
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Remont synagogi

P

race nad adaptacją zabytkowego obiektu
z przeznaczeniem na cele kulturalne
postępują sprawnie. W ostatnich tygodniach wymieniono część konstrukcji dachu,

całość przykryła nowa efektowna dachówka, tzw. „marsylka”. We wnętrzu położono
część instalacji technicznych i skuto znaczną
część tynków. Trwają prace przygotowawcze

Sprawdź jakość powietrza w gminie

P

od koniec stycznia uruchomiono na
terenie gminy sieć sześciu punktów
badających jakość powietrza. Sensory
pobierają następujące dane pomiarowe:
»» temperatura powietrza wyrażona w stopniach Celsjusza,
»» wilgotność,
»» ciśnienie,
»» stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5
oraz PM10.
Dostawcą usługi jest Spółka AIRLY Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka ta realizuje swoje zobowiązania za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
www.map.airly.eu. Szybkie przekierowanie

Filmowy sukces
Gimnazjalistów

do wyników pomiarów udostępniono także na stronie www.buk.gmina.pl Czujniki
jakości powietrza zainstalowano w Buku
na budynkach: Urzędu Miasta i Gminy ul.
Ratuszowa 1 – ul. Poznańska, Buk – szatni
Stadionu Miejskiego ul. Sportowa 14, ul. Św.
Rocha, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Dobieżyńska 27 oraz w Dobieżynie (budynek Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego
Cieślaka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3),
Szewcach (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Bukowska 143), w Niepruszewie
(budynek Szkoły Podstawowej im. dr Wandy
Błeńskiej ul. Starowiejska 26).
Red.

P

ierwsze miejsce w konkursie
filmowym „Nasze rady na odpady” zdobyła produkcja z Buku.
Konkurs ogłoszony przez GOAP skierowany był do gimnazjalistów z klas
pierwszych i drugich. Zwycięzcami
zostali uczniowie klasy II a, której
wychowawczynią jest Alicja Kaczmarek. Nad filmowym projektem
pracowały dwie grupy, koordynowane przez Joannę Wójcińską. Dzieło
młodych bukowian zatytułowano
„Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie
umiał”. Przybliżając tematykę segregacji odpadów młodzi filmowcy dotarli
do Przedszkola im. Krasnala Hałabały oraz
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”.
Z problematyką wykorzystania surowców
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przed ułożeniem ogrzewania podłogowego i właściwej posadzki. Wykonawcą robót
jest konsorcjum firm: MD KONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w m. Żydówko 6, 62-260 Łubowo
oraz ZAKŁAD BUDOWLANO-SZTUKATORSKI
KONSERWACJA ZABYTKÓW MARIAN DOMANIECKI z siedzibą przy ulicy Soboteckiej
10, 60-161 Poznaniu. Projekt „Adaptacja
i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Poddziałania
4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Finansowe wsparcie zostanie
przekazane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Poznania. H.W.

wtórnych zapoznali również swoje koleżanki i kolegów z Gimnazjum. Praca nad
projektem była bardzo czasochłonna, ale
z efektów swojej twórczości młodzież jest

bardzo dumna i słusznie!
Cały film, począwszy od
scenariusza przez scenografię, grę aktorską, montaż i dźwięk, uczniowie
i nauczyciele wykonali
własnymi siłami. Poza
filmem grupy projektowe stworzyły kartoniki
do zbierania nakrętek od
butelek oraz plakaty zadedykowane tematowi
konkursu. Rywalizacja
filmów ekologicznych był
częścią projektu „Umiem,
rozumiem, szanuję, segreguję” dofinansowanego ze
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Zaangażowanym pedagogom i zwycięskiej
klasie serdecznie gratulujemy.
H.W.
l LUTY 2018

Holendrzy w Buku

O

d niemalże 30 lat Buk współpracuje z holenderską gminą Sint-Michielsgestel. Współpraca polega na
wymianie grup strażaków, sportowców,
harcerzy, urzędników, muzyków. Przez
ponad ćwierćwiecze nawiązano nie tylko
relację partnerską na poziomie gminy, ale
także przyjaźnie pomiędzy mieszkańcami.
O kształcie dalszej współpracy dyskutowano podczas wizyty, którą złożyli w Buku na
początku stycznia przedstawiciele Fundacji
Sint-Michielsgestel – Buk z burmistrzem

Janem Pommerem na czele. W nowej bukowskiej kawiarni goście obejrzeli prezentację
dotyczącą uroczystości koronacji Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej. Była także okazja,
by podyskutować o wyzwaniach organizacyjnych związanych z wydarzeniem. Wiele
emocji wzbudził pokaz naszego rodzimego
iluzjonisty Michaela Aliena. Z zainteresowaniem obejrzano postęp prac remontowych
w kościele św. Krzyża oraz bukowski mural.
W Poznaniu goście mieli okazję podziwiać
panoramę miasta z wieży widokowej Zamku Królewskiego, a także zwiedzić wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych. Wizyta
zakończyła się pożegnalnym spotkaniem

Dotacje dla klubów sportowych

W

dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło
się posiedzenie komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie
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.
Na posiedzeniu członkowie komisji dokonali
otwarcia ofert z następujących dyscyplin:
piłka ręczna, karate, judo, boks, piłka nożna. Termin składania ofert upłynął w dniu
8 stycznia 2018 r. Komisja stwierdziła, że
z dyscypliny piłka ręczna oferty złożyły UKS
BUKOWIA, UKS SPARTAKUS, RED HOT
CZILI BUK, z dyscypliny karate wpłynęła
jedna oferta – Bukowski Klub Karate EMPI,
z dyscypliny judo ofertę złożyła Akademia
Judo z Poznania, z dyscypliny boks wpłynęła
oferta Klubu Sportowego JUNEK BOKS
natomiast z piłki ręcznej ofertę złożyły 4

Dofinansowanie do
budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków

B

urmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza
nabór wniosków o przyznanie dotacji
na dofinansowanie realizacji budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy

Wykaz akcji OSP w Buku
w styczniu 2018 r.

04.01 Pompowanie wody w Dobieżynie
05.01 Oświetlenie
06.01 Zabezpieczenie Orszaku Trzech Króli
w Buku
07.01 Wypadek drogowy na autostradzie A2
09.01 Oświetlenie
11.01 Plama oleju w Niepruszewie
12.01 Pożar sadzy w kominie
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kluby piłkarskie działające na terenie naszej
Gminy: MKS PATRIA, NKS NIEPRUSZEWO,
UKS SKRA WIELKOPOLSKA oraz MA SAME
KOZAKI.
Komisja po otwarciu ofert stwierdziła, że
wszystkie oferty są kompletne i kierując się
kryteriami oraz zasadami podziału dotacji
określonymi w Uchwale Nr XXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia
2016 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Miasto i Gminę Buk dokonała podziału dotacji w następujący sposób:
Z dyscypliny piłka ręczna:
»» UKS „BUKOWIA” - dotacja w wysokości
80.000,00 zł
»» UKS „SPARTAKUS” - dotacja w wysokości
76.000,00 zł
»» RED HOT CZILI BUK – dotacja w wysokości 5.000,00 zł
należy składać od 1 marca 2018 r. do 30
września 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy
Buk – Sekretariat II piętro. Regulamin oraz
druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.buk.gmina.pl w zakładce Rada Miasta i Gminy Buk – Rejestr
Uchwał – Uchwała Nr XV/115/2012 oraz
w siedzibie UMiG Buk pok.nr 17. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające
tytuł prawny do nieruchomości położonej na
w Niepruszewie
13.01 Kosmetyka drzew ul. Smugi
14.01 Pomoc karetce pogotowia
w Skrzynkach
14.01 Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
15.01 Oświetlenie
16.01 Wypadek drogowy na autostradzie A2
17.01 Oświetlenie
18.01 Zalanie piwnicy w Buku
20.01 Wypadek drogowy w Niepruszewie
20.01 Kosmetyka drzew ul. Smugi

z członkami Bukowskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Współpracy z Zagranicą.
Anna Krzemińska
Z dyscypliny piłka nożna:
»» MKS „PATRIA” - dotacja w wysokości
109.806,84 zł
»» NKS NIEPRUSZEWO - dotacja w wysokości 36.138,96 zł
»» UKS SKRA WIELKOPOLSKA - dotacja
w wysokości 16.679,52 zł
»» MAŁA AKADEMIA SAME KOZAKI
17.196,96 zł
Z dyscypliny karate:
»» Bukowski Klub Karate - dotacja w wysokości 3.500,00 zł
Z dyscypliny judo w następujący sposób:
»» Akademia Judo w Poznaniu – dotacja
w wysokości 3.500,00 zł
Z dyscypliny boks w następujący sposób:
»» Klub Sportowy JUNEK BOKS – dotacja
w wysokości 2.000,00 zł
Burmistrz Miasta i Gminy Buk po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia
Komisji dokonał zatwierdzenia kwot dotacji,
które zarekomendowała Komisja.
Robert Kłos
obszarze o rozproszonej zabudowie gdzie,
nie przewiduje się budowy zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też
w przypadkach, w których podłączenie do
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej
jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub
ekonomiczne nieuzasadnione. Szczegółowe
informacje w sprawie dotacji można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk pok.nr 17,
tel. 618884457.
Anna Skotarczak

24.01 Wypadek drogowy w Kalwach
25.01 Spadające dachówki – budynek
poczty w Buku
25.01 Pożar sadzy w kominie w Buku
26.01 Pompowanie wody ul. Stęszewska
w Dobieżynie
26.01 Wycinka drzew na cmentarzu
św. Krzyża w Buku
28.01 Pomoc Policji w Buku
29.01 Usunięcie dachówek ul. Ratuszowa
31.01 Zabezpieczenie uszkodzonych
rogatek kolejowych w Buku
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Koncert Misjonarzy z Brazylii

Ś

w. Augustyn powiedział: „Kto śpiewa,
dwa razy się modli”. W dniu 30 stycznia
mieliśmy okazję uczestniczyć w sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
w wyjątkowym koncercie. Do Buku przyjechali ksiądz Pedro Mariano i Claudio Pinheiro – misjonarze ze Wspólnoty Przymierze
Miłosierdzia z Brazylii. Nasz kościół był
oświetlony w narodowych kolorach Brazylii:
żółtym i zielonym. W sanktuarium zebrało
się wiele osób z Buku i okolic, którzy zapragnęli tego dnia posłuchać, jak Brazylijczycy
śpiewają Bogu. Claudio, który już kilka lat
mieszka w Polsce, zaśpiewał również kilka
pieśni w naszym języku. Do śpiewu dołączyli
wszyscy zgromadzeni. Przy pieśniach brazylijskich nie obyło się bez radosnego, rytmicznego klaskania. Widać było, że zarówno
występujący, jak i widzowie są bardzo zadowoleni i rozmodleni. Miedzy utworami Padre
(po portugalsku ksiądz) Pedro poprowadził
modlitwę do Ducha Świętego oraz powiedział swoje świadectwo dotyczące śpiewu:
„Wiele razy czujemy podczas modlitwy, że
nie wiemy co Bogu powiedzieć, nie mamy, co
ofiarować. Czasem też nie mamy słów, aby się
modlić. Ja również odprawiając kiedyś swoją
modlitwę poczułem, że nie mam tego dnia
nic do powiedzenia. Pewnego razu będąc
na adoracji z takim poczuciem braku słów
i niemocy, poczułem pragnienie, aby zaśpiewać dla Jezusa. I poczułem bardzo mocno, że
Jezus jest szczęśliwy, że śpiewam dla Niego.
Wiele osób mówi mi, że nie umie śpiewać, ale
Bóg jest szczęśliwy, kiedy człowiek śpiewa.
W śpiewie można wyrazić wszystko: dziękczynienie, uwielbienie, radość, czy smutek.
Bóg ma dla każdego propozycję, nie tylko dla
misjonarzy czy zespołu. On chce, aby każdy
śpiewał dla Niego i w ten sposób się modlił.”
Poprosiliśmy misjonarzy, aby opowiedzieli nam o swoim kraju.
„Czy śpiewacie tylko o Bogu?”

Koncert
Piotra Kuźniaka

W

dniu 26 stycznia 2018 r.
salę Kina Wielkopolanin
w Buku zapełnili widzowie ceniący twórczość Czesława
Niemena. Biblioteka i Kino właśnie
w ten sposób uczciły 14 rocznicę
śmierci tego wybitnego artysty.
Przed publicznością wystąpił Piotr
Kuźniak – wokalista, kompozytor
i multiinstrumentalista. „Szerokiej
publiczności” znany głównie jako
wokalista zespołu Trubadurzy, któ12

„Si (po portugalsku tak), ponieważ On
jest dla mnie najważniejszy. Pragnieniem
mojego serca jest śpiew uwielbienia dla
Boga. Ale oczywiście śpiewamy też o człowieku, o jego uczuciach, o pięknie przyrody.
O wszystkim, co Bóg stworzył”.
„Jakie pieśni śpiewa się w kościołach
w Brazylii, czy są podobne do polskich?”
„Raczej tak, są podobne. Brazylijskie
pieśni są bardziej radosne, bo taki jest charakter Brazylijczyków. Są bardzo weseli.”
„Czy Brazylijczycy lubią śpiewać?”
„ Si, bardzo. Muzyka to część naszej kultury. Nie tylko śpiew, ale też rytm. Już jak
mówimy to jest rytm i śpiew”
„A co robicie w Polsce?”
„Ewangelizujemy… pracujemy z młodymi, głosimy Słowo Boże. W tej chwili przygotowujemy wielką ewangelizację uliczną
w Poznaniu. W dniach 22-26 maja 2018 roku
na ulicach miasta będziemy wraz z innymi
wspólnotami działającymi w archidiecezji
poznańskiej głosić Dobrą Nowinę. W tych
dniach w pięciu miejscach w Poznaniu zaplanowane są różne działania: sceny, na których
będą grane koncerty, mówione świadectwa,
teatr uliczny, taneczny flashmob, modlitwa
wstawiennicza i spowiedź na ulicy, a wieczorem rekolekcje prowadzone przez ojców
Antonello i Enrique. Już teraz zapraszamy
cały Buk do udziału w tym wielkim wydarzeniu.”
Przymierze Miłosierdzia jest prywatnym
stowarzyszeniem wiernych założonym
w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów – ks. Enrique Porcu i ks. Antonello
Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię
Paulę. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę
w Sao Paulo w Brazylii, natomiast wspólnoty
i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne
w 36 miastach w Brazylii a także w Portugalii, we Włoszech, we Francji, Belgii i w
Polsce, również w Buku. Rodzina Przymierze

Miłosierdzia gromadzi i jednoczy mężczyzn
i kobiety, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Misją wspólnoty jest
stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga,
poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych
materialnie i duchowo. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi
i ewangelizacja.
Od 2010 roku wspólnota obecna jest też
w Buku. Osoby, którym bliski jest charyzmat
Przymierza Miłosierdzia oraz wszyscy, którzy poszukują żywego Boga w swoim życiu
spotykają się co piątek w Sanktuarium Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej na Mszy Świętej, adoracji czy modlitwie wstawienniczej.
Po występnie misjonarzy zgromadzeni
w kościele mogli posłuchać bukowskiego
zespołu Misericordia, który towarzyszy
wspólnocie podczas piątkowych spotkań.
Zespół swoim pięknym śpiewem i profesjonalną muzyką pomógł zgromadzonym
rozpocząć modlić się śpiewem, jak tego od
nas oczekuje sam Jezus. Wszyscy z radością,
klaszcząc w dłonie, śpiewali znane pieśni
uwielbienia razem z zespołem. Mamy nadzieję, że podobne radosne koncerty staną
się nową tradycją w bukowskim Sanktuarium. Przymierze Miłosierdzia zaprasza
wszystkich na spotkania wspólnoty w każdy
piątek, na godzinę 20:00.
Johann Wolfgang von Goethe kiedyś powiedział: „Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj
mi – Ci nigdy nie śpiewają.”
L.P.
ry w 1993 roku, po reaktywacji tego zespołu,
zastąpił Krzysztofa Krawczyka. Sporą popularność przyniosły mu również interpretacje piosenek Czesława Niemena i właśnie
z takim wyjątkowym wykonaniem mogła
zapoznać się w Buku publiczność w piątkowy wieczór. Nie zabrakło oczywiście najbardziej znanych utworów takich jak „Pod
Papugami”, „Dziwny jest ten świat” czy też
„Płonąca stodoła”. Występ bardzo podobał
się publiczności, były bisy oraz owacje na
stojąco. W miłej atmosferze czas upłynął
przyjemnie, pozostawiając nowe wrażenia
i świadomość, że muzyka Czesława Niemena nadal pozostaje „żywa” w naszych
sercach.
K.T.
l LUTY 2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów
dla konkretnych przypadków, aby nie
pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal
będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem
dobroci i naiwności, niż nadmiarem
kalkulacji i nieufności.”
ak o pomocy mówi ojciec franciszkanin Fabian Kaltbach OFM proboszcz
parafii św.Antoniego we Wrocławiu.
Pomganie leży w istocie każdego człowieka.
Jest ono elementem życia każdego z nas.
Istnieje wiele organizacji i fundacji mających
na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Do jednej z nich należy Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Fundacja ta posiada
charakter dobroczynny. Została założona
2 marca 1993 roku z inicjatywy Jerzego
Owsiaka, Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak,
Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Piotra Januszewicza, Waltera
Chłestowskiego oraz Beaty Bethke. Autorem
nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Jerzy Owsiak. Co roku organizowane
są finały WOŚP, które przypadają na drugą
niedzielę stycznia (początkowo była to także
piewsza niedziela roku). Za zebrane podczas
corocznych finałów środki Fundacja kupuje i przekazuje w darze głównie szpitalom
dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy
sprzęt medyczny.
14 stycznia 2018 r. ponad 120 tysięcy
wolontariuszy na całym świecie wyszło na
ulice, by kwestować na rzecz wyrównania
szans w leczeniu noworodków. Był to już 26.

T
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierano pieniądze na
potrzeby drugiego człowieka. Kwestowano
na całym świecie, także w naszym mieście.
Główną siedzibą kwestowania 26. Finału
WOŚP w Buku była Hala Sportowa OSiR
w Buku przy ul. Szarych Szeregów. Wolontariusze od samego rana zbierali fundusze
od mieszkańców, wręczając ofiarodawcom
czerwone serduszka z logo Fundacji. W Buku
kwestowało 120 wolontariuszy. Działało
także wiele osób wspierających akcję.
Najmłodszy wolontariusz w Buku miał 7
miesięcy, a najstarszy 70 lat. Największa
ilość pieniędzy zebrana przez jednego wolontariusza do puszki wynosiła 2063,48 zł.
Podczas Finału w Hali Sportowej czekało na
każdego wiele atrakcji. Były dzieci i młodzież
prezentująca swoje występy na scenie głównej. Ze swoją kampanią społeczną „nieZŁY
cyrk“ pojawiła się także grupa projektowa
działająca w ramach olimpiady „Zwolnieni
z Teorii“ uświadamiająca społeczeństwo

o warunkach, w jakich przetrzymywane są
zwierzęta w cyrkach. Podczas Finału grała
także grupa USSE – Unitas Specialis: Secreti
ac Efficaces., która udostępniła oglądającym
sprzęt, zdjęcia i filmy oraz odpowiadała na
zadawane przez zainteresowanych pytania.
Nie zabrakło również jednostki OSP z Buku.
Każdy z zainteresowanych mógł zrobić sobie zdjęcie w Fotobudce PstrykSmile oraz
zapleść włosy u przemiłych dziewcząt ze stoiska obok. Dla najmłodszych czekały również
atrakcje w postaci dmuchanych zamków do
skakania. Podczas Finału można było zakupić
za symboliczną monetę los, za który można
było wygrać atrakcyjne nagrody. O pełnych
godzinach odbywała się licytacja. W skład
nagród głównych, które można było wygrać
lub wylicytować były między innymi telewizor, suszarka, czajnik, obrazki wykonane metodą quillingu z podpisem Jerzego Owsiaka,
koszulki i inne gadżety. Do wspólnej bramki
grali także bukowscy biegacze, którzy pobiegli w V Biegu z Orkiestrą obwodnicą od
Stacji Paliw Orlen do Hali OSiR.
Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Buku zebrano
63198,90 zł, co ustanowiło nowy rekord
Sztabu WOŚP w Buku. Deklarowana suma
pieniężna podczas całego Finału Fundacji
wynosi 81 423 542 zł, jednak akcja nadal
trwa. Zbierane są bowiem jeszcze fundusze
z aukcji wystawionych w Internecie. Jest
wśród nich między innymi płyta Iny – Justyny Krówczyńskiej-Jabłońskiej, wokalistki
pochodzącej z Buku.
Aleksandra Siekierska
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Na pomoc
kuropatwom

P

opulacja kuropatw, które niegdyś stanowiły nieodłączny element polnych
ekosystemów została mocno przetrzebiona. Przybyło drapieżników (lisy, kuny,
jenoty), nastąpiła chemizacja i mechanizacja rolnictwa, wycina się zadrzewienia
śródpolne i dlatego potrzebna jest pomoc
człowieka w utrzymaniu tego tradycyjnego
gatunku i przywróceniu go do wiejskiego
krajobrazu. Nadleśnictwo Konstantynowo

obejmujące swym zasięgiem administracyjnym Gminę Buk realizuje przedsięwzięcie
pn. „Ratowanie kuropatwy drogą restytucji
gatunku zagrożonego wyginięciem”.
Leśnicy dokonują zakupu (rodzimej)
kuropatwy pochodzącej z hodowli i przeprowadzają wsiedlenie ptaków według
wcześniej opracowanej lokalizacji. Realizacja tego zadania polega na odbudowaniu
populacji kuropatwy, otoczeniu opieką tych
ptaków oraz na odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych: planuje się zasadzenie drzew
niskopiennych oraz krzewów w remizach
i zadrzewieniach śródpolnych, budowę
budek i podsypów, redukcję drapieżników

Przewodnik audio po Buku

S

zanowni Mieszkańcy,
W związku z realizacją projektu przewodnika audio po Buku, zwracam się
z prośbą o wskazanie ciekawych miejsc/
budynków, które by warto w nim ująć. Prośba
również o podanie ciekawych historycznych
opisów, historii, byłych ciekawych / znanych
mieszkańców związanych ze wskazanymi
miejscami (w miarę możliwości).
Początek trasy przewidywany jest przy
stacji kolejowej w Buku, gdzie osoba włączająca pobrany online przewodnik zostanie

w drodze do miasta zapoznana z naszą historią, a następnie odpowiednio kierowana,
trafi w najciekawsze miejsca oraz usłyszy
o nich kilka słów. Planowane jest również
oznaczenie odwiedzanych miejsc stosownymi tabliczkami (w miarę możliwości),
a także oznakowanie informacją wyjścia
ze stacji kolejowej.
Wierzę, że dzięki Państwa pomocy uda
nam się stworzyć coś ciekawego, dzięki czemu osoba odwiedzająca Buk będzie mogła
się o nim coś dowiedzieć.

Konkurs plastyczny
„Stok nie jest dla bałwanów”

K

omisariat Policji w Buku informuje o akcji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa
na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo …na
stoku”, przygotowane przez Biuro Prewencji
KGP. Celem przedsięwzięcia jest promowanie
odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat
odpowiedzialności prawnej związaniem

z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach.
Elementem projektu jest konkurs
plastyczny na zilustrowanie Dekalogu
Reguł FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”,
adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto dla celów przedmiotowej akcji utworzona została strona internetowa:
www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku,

– głównie lisów oraz wykładanie karmy.
W 2017 roku do naturalnego środowiska
wypuszczono 1120 kuropatw. Miasto i Gmina Buk włączyła się do przedsięwzięcia ujmując to zadanie w budżecie na rok 2018,
przeznaczając kwotę w wysokości 3 tys. zł.,
która zostanie przekazana do Nadleśnictwa
Konstantynowo. Również Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych na swoim styczniowym posiedzeniu
pochyliła się nad tym tematem. Ochrona
czynna i pomoc człowieka przynoszą efekty
– z corocznych inwentaryzacji wynika, że
liczebność ptaków zaczyna rosnąć.
Elżbieta Batura
Na chwilę obecną zdradzę, że głosu
udzieli jedna z mieszkanek Buku, a koszty
pokryje potwierdzony już sponsor. Mamy
również już wybrane studio nagrań, które
podejmie się realizacji technicznej. Przewidywany termin udostępnienia przewodnika
to druga połowa bieżącego roku, choć postaramy się go zakończyć na wakacje.
Zachęcam do wsparcia projektu, który
po ukończeniu będzie nasz wspólny.
Materiały proszę przesyłać mailowo na
adres: tatamai@wp.pl. Kontakt również pod
numerem telefonu 796064410.
Dziękuję i pozdrawiam
Tomasz Giełda
na której dostępny jest m.in. regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy
plastycznej wykonanej dowolną techniką
rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy
Główna Policji.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 9 marca 2018 r., jury przyzna atrakcyjne
nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone
podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Święto Babci i Dziadka w Dobieżynie

D

nia 23 stycznia w przedszkolu w Dobieżynie odbyła się uroczystość z okazji Święta babci i dziadka. Babcia
i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu
każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym
dniu „Zeberki” i „Żyrafki” również pamiętały
o swoich babciach i dziadkach i wspólnie
ze swoimi paniami przygotowały dla nich
przedstawienie. Licznie przybyli goście
z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie
występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci
widać było ogromną radość oraz skupienie.
Dzieci zaprezentowały program artystycz14

ny: Jasełka oraz koncert życzeń. Następnie
wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych babć i dziadków.
Wszyscy z dumą patrzyli na najmodszych,
którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby jak
najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek.
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz
łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z babciami oraz dziadkami zostali zaproszeni na
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.
SP Dobieżyn
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Gruzja i Indie
w Buku

D

nia 20 stycznia uczestniczyliśmy w 15
SLAJDACH PODRÓŻNICZYCH w Buku,
które zorganizowała Biblioteka i Kino
w Buku, Agencja Podróżnicza Terra Incognita
przy współpracy Oddziału PTTK w Buku
pod patronatem Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Buk.
I pokaz – „Tajemnica wschodniej
Gruzji”, którego autorką była (pochodząca
z Nysy) podróżniczka Magdalena Konik,
która do Gruzji pojechała na trzy miesiące,
pozostała trzy i pół roku i wkrótce tam się
wybiera. Pracuje jako przewodnik po Gruzji i w Parku Narodowym. Bardzo ciekawie
opowiedziała o wielokulturowej Gruzji, gdzie
obok siebie żyją wyznawcy chrześcijaństwa,
islamu oraz poganie.

W przerwie między pokazami ogłoszono
wyniki konkursu plastycznego dla dzieci
pt.”Kaukaz oczami dzieci”. I miejsce Emilia Ułasiewicz, II Antoni Kubiak i drugie II
Wiktor Kubiak (bardzo zdolni chłopcy), III
Antoni Marcinkowski.
II pokaz „Indie intrygujące południe”,
którego autorką była znana i lubiana przez
nas Katarzyna Mazurkiewicz. Poznaliśmy Indie bardziej zielone, bardziej spokojne, mniej
nastawione na turystykę, gdzie świątynie
hinduskie zachowały się w czystej postaci
i gdzie islam tak bardzo nie dotarł. Zwiedziliśmy zatłoczony Bombaj, potężne miasto,
gdzie mieszka ok. 20 mln ludzi, zatłoczone
przez pojazdy i ludzi, miasto kupców, biznesu
i korporacji – które można uznać za bramę
do południowych stanów Indii. Mieliśmy
znakomitą okazję je zwiedzić, poznać ich
kulturę, pałace, twierdze i fortece, piękne
widoki i wręcz poczuć aromatyczny zapach
potraw.
PTTK aka

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas,
kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da…

M

y postaraliśmy się Go ogrzać ciepłem
naszej miłości, gdy spotkaliśmy się
w świetlicy oddziału PTTK w Buku 6
stycznia br. o godz. 16, gdzie dzieląc się opłatkiem pięknie i z uczuciem zaśpiewaliśmy Mu
najpiękniejsze kolędy. Świetlica pomieściła
45 osób, a i więcej też by się zmieściło, chociaż po maratonie świątecznym tu i ówdzie
nam się zaokrągliło. Każdy z członków przyszedł z darami na stół „petetekowski”, a to
z ciastem własnego wypieku, a to z owocami, orzechami, winkiem własnej produkcji,
świecami, wszystko by stworzyć nastrojową
oprawę spotkania. Przybyłych powitała prezes Koła Miejskiego Anna Wyszyńska-Klorek,
życząc szczęśliwego nowego roku nam i naszym rodzinom. Prześpiewano cały repertuar przygotowany na ten magiczny wieczór.
Wielką, niekontrolowaną radością i okrzykami przyjęliśmy zwycięstwo Kamila Stocha
w Turnieju Czterech Skoczni. Wieczorem
(zauważając światło w oknach) przybył ks.
Kanonik A. Szczepaniak i zaśpiewał z nami
naszą organizacyjną kolędę, zaczynającą się
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od słów: Gdy w PTTKu kolędy śpiewamy, to
radość serc swych Panie Ci składamy, li, li,
li, li, laj pobłogosław Panie, li, li, li, li, laj to
kolędowanie…
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się w tym samym, a może szerszym gronie.

D

nia 9 stycznia o godz. 16 odbyło się
spotkanie noworoczne Koła Senior.
Tradycją koła jest świętowanie rodzinnych uroczystości, a więc świętowano
przypadające rocznice urodzin członków
koła: 80 rocznicę urodzin pana Kazimierza
Gawrona i 90 pana Edwarda Wróblewskiego,
których obdarowano drobnymi upominkami.
Przybyłych powitała Prezes Koła pani Maria
Kaźmierska, życząc wszystkim dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, następnie
podzieliliśmy się opłatkiem. Panie częstowały własnymi wypiekami (przepyszne),
słodyczami i owocami, a toast na zdrowie
jubilatów i wszystkich obecnym spełniono
szampanem i słodkim winkiem. Na akorde-

onie w śpiewaniu kolęd towarzyszyła Basia
Dziurla. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby.
W radosnej i rodzinnej atmosferze oglądano zdjęcia przygotowane przez opiekunkę
koła kol. E. Cichą z różnych imprez oraz mile
gawędzono na różne tematy. Naszym kochanym seniorom życzymy zdrowia, pogody
ducha, rodzinnego ciepła oraz wszelkiej
pomyślności.
PTTK aka
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Zabawa karnawałowa w Dobieżynie
„Ludzie nie dlatego przestają się bawić,
że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają
się bawić.“ - Mark Twain

L

os każdego z nas zależy tylko i wyłącznie od nas samych. To, jak przeżyjemy
kolejny dzień, leży w naszej inicjatywie. Możemy uwsteczniać się idąc drogą
rozpaczy, która zakorzenia w nas smutek.
Możemy także podążać ścieżką prowadzącą
nas ku radości i spełnieniu. Karnawał jest

właśnie takim czasem. Czasem radości,
balów, maskarad i pochodów zimowych
wieńczących okres bożonarodzeniowy. 13
stycznia 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury
w Dobieżynie odbyła się zabawa karnawałowa członków Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Dobieżynie oraz seniorów
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień“
w Buku. Na uroczystość przybyło wiele par
i osób chcących mile spędzić ten karnawałowy czas. Zabawę otworzyła swoim prze-

mówieniem kierownik Domu Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień“ w Buku Pani Alicja
Króliczak, życząc każdemu z osobna udanej
zabawy. Częścią muzyczną zajął się, tak jak
na zabawie andrzejkowej seniorów, dj Henio,
który uświetnił imprezę kawałkami muzycznymi znanymi każdemu z obecnych. Podczas
zabawy odbyło się wiele konkursów, które
urozmaiciły wszystkim czas. Dodatkowym
punktem zabawy była loteria fantowa, którą
prowadziły „śnieżynki“. :)
Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska

Spotkanie Noworoczne KGW Wielka Wieś 11.01.2018 r. Restauracja Parkowa Buk.

Spotkanie
opłatkowe KŻR

W

dniu 5.01.2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Żołnierzy
Rezerwy. Prezes klubu Piotr Andrzejewski powitał wszystkich przybyłych
członków i gościa, Burmistrza Miasta i Gminy
Buk mgr Stanisława Filipiaka. Złożył życzenia noworoczne, po czym podzieliliśmy się
opłatkiem. W następnej kolejności zajął
głos burmistrz. Złożył życzenia, a następnie podsumował ubiegłoroczne dokonania
16

i osiągnięcia naszej gminy. Następnie odbyło
się strzelanie z karabinka pneumatycznego
o Puchar Opłatkowy. Współzawodnictwo
stało na bardzo wysokim poziomie. Pierw-

sze miejsce zdobył kol. Dariusz Szynkaruk
uzyskując 30 pkt. drugie Henryk Ratajczak
28 pkt. i trzecie Paweł Andrzejewski 27 pkt.
H.R.
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I koncert kolęd i pastorałek

W

przedszkolu Sióstr Miłosierdzia
czwartkowe południe 18 stycznia
br. uświetnił występ absolwentów
przedszkola, zaangażowanych w muzykowanie, z którym zetknęli się w tym miejscu będąc przedszkolakami, a teraz jako uczniowie
klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych kontynuują rozwijanie swoich talentów w szkołach muzycznych i dzielą się tą

radością z ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami. Występ poprowadzili: Mateusz
Szymanowski i Aleksy Sokała, wykonawcą
plakatu na tę okoliczność był Franciszek Dziwak, a kolędy i pastorałki wykonali: Marta
Szymankiewicz (skrzypce), Gabriela Sieroń
(pianino), Zofia Siemieniak (skrzypce), Maria
Gawłowska (pianino), Maria Matuszewska
(flażolet), Monika Skorupińska (flet i pia-

Uroczysta Msza św.
z okazji Dnia Babci i Dziadka

W

szystkie wnuki i wnuczki uczęszczające do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo
i nie tylko, dnia 19.01. br. otoczyły swoją
modlitwą każdą Babcię i każdego Dziadka.
Wspólnie modliliśmy się podczas uroczystej

Mszy Świętej w kościele parafialnym pod
przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja
Szczepaniaka. Dzieci z całego serca prosiły
Pana Boga o wszelkie potrzebne łaski i dary
dla swoich ukochanych Dziadków. Dzieci
z grupy „Margaretek” (4-5 latki) przygoto-

Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

D

zieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
tradycyjnie, jak co roku, przedstawiły
Jasełka w Kinie Wielkopolanin dla swoich bliskich. Na scenie pojawiła się Święta Rodzina,
która po długiej wędrówce w poszukiwaniu
KOSYNIER BUKOWSKI l

miejsca na nocleg odnalazła stajenkę. Aniołowie przybyli, aby zatańczyć i towarzyszyć
maleńkiemu Jezusowi. Następnie pokłonili
i chwalili Maleńkiego swym tańcem pasterze.
Także z pokłonem i darami przyszli trzej królowie z dalekiego Wschodu. Nie zabrakło tra-

nino), Norbert Gawron (gitara), Marcelina
i Dobromiła(pianino), Natalia Wróblewska
i Wiktoria Balcerek (dzwonki chromatyczne). Wszystkie dzieci wykazały się wielką
klasą w prezentacji utworów muzycznych.
Również konferansjerzy zyskali sympatię
publiczności poprzez swoją naturalność, kreatywność i przebojowość. Była to również
okazja, aby spotkać się razem i powspominać wspólnie wspaniale spędzone niegdyś
chwile.
Siostry Miłosierdzia

wały Liturgię Słowa Bożego i prowadziły
śpiew. Po Eucharystii przedszkolaki złożyły
serdeczne życzenia oraz zaśpiewały piosnkę
– „Jesteś cudownym, pięknym wspaniałym
dziełem Bożych rąk”, której treść doskonale
oddaje, jak wielkim bogactwem są Dziadkowie.
Po wspólnej modlitwie Dziadkowie wraz
z wnukami udali się do przedszkola, gdzie
dzieci wręczyły własnoręcznie zrobione
laurki.
Niech Pan Bóg błogosław Wam kochani
Dziadkowie na każdy dzień!
Niechaj wynagrodzi za wszelki trud
i cierpliwość. A miłość, pokój i radość zagości w Waszych sercach.
Wszystkiego najlepszego!!!
Siostry Miłosierdzia

dycyjnego tańca – poloneza, do kolędy „Bóg
się rodzi”. Niejedną łzę wzruszenia wywołali
najmniejsi aktorzy – z grupy „Bratki” (3-4
latki), które zatańczyły Jezusowi cudowny
taniec z misiami.
Oglądając Jasełka goście mogli poczuć
wielką radość, dumę ze swoich pociech oraz
uświadomić sobie, jak wielkie szczęście i pokój płynie z cudownych narodzin Zbawiciela.
Siostry Miłosierdzia
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Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu
im. Krasnala
Hałabały

M

imo, że styczeń jest miesiącem mroźnym i śnieżnym, można doszukać się
w nim dwóch pięknych dni, dzięki
którym każdemu robi się cieplej na sercu.
Jest to święto naszych ukochanych Babć
i Dziadków. Dzieci z Przedszkola Hałabały,
jak co roku uroczyście obchodziły to wyjątkowe święto.
W dniach od 19 do 23 stycznia do przedszkola zawitali zaproszeni przez przedszkolaków dziadkowie, którzy mogli podziwiać
przygotowany przez wszystkie grupy program artystyczny. Na wstępie każda z Pań
złożyła w imieniu pracowników przedszkola
dostojnym gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Dzieci w pięknie
przystrojonych salach zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce oraz scenki. Mali artyści
pełni przejęcia odgrywali swoje role, każdy
wpatrzony w ukochanych dziadków. Na twarzach seniorów nie zabrakło uśmiechu, lecz
również łez radości i wzruszeń.
Po występach przedszkolacy wręczyły
zaproszonym gościom własnoręcznie wy-

Kolędowe
sukcesy Studia
Piosenki i Ogniska
Muzycznego

konane prezenty i laurki, po czym zaprosiły
na kawę oraz słodki poczęstunek. Atmosfera
towarzysząca świętowaniu była wyjątkowa
i wspaniała. Uśmiechnięte i pełne dumy twarze babć i dziadków oraz ich wnuków to dla
nas najlepszy dowód na to, jak ważne jest

dla każdego to święto. Tradycja obchodów
Dnia Babci i Dziadka na stałe wpisała się już
w kalendarz imprez przedszkolnych, dlatego
z pewnością możemy już dziś powiedzieć:
Szanowni dziadkowie, do zobaczenia w przyszłym roku!
AZ

W dniu 21.01.2018 r., odbył się XVIII
Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Lwówku, w którym laureatem została
Ewelina Króliczak. Udział w konkursie
wzięła również Daria i Julia Kańduła oraz
Zuzanna Werner.

Komisje brały pod uwagę dobór repertuaru, intonację, poczucie rytmu, interpretację
oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim
laureatom i ich rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych festiwalach w Polsce i za granicą.
D.S.

W

dniu 20.01.2018r. odbył się IV Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie
i grajcie Mu” w Szkole Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji śpiewu
kolęd, popularyzacja pastorałek, piosenek
świątecznych oraz promocja młodych talentów. W konkursie udział brali soliści
z klas I – VII. Po wysłuchaniu wszystkich
wykonawców profesjonalne jury ogłosiło
wyniki. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego
działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku. W kategorii klas I-IV
pierwsze miejsce ex aequo zdobyły Gabrysia
Szurkowska i Daria Kańduła, a wyróżnienie
otrzymała Julia Kańduła (SP Buk). W kategorii klas V-VII pierwsze miejsce ex aequo
wyśpiewały Julia Kańduła (SP Niepruszewo)
i Agata Suwiczak, a wyróżniona została Nadia
Grzymska.
18
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Dźwięki kolęd i pastorałek na zakończenie okresu
Bożego Narodzenia w Branżowej Szkole w Buku

J

uż po raz piąty odbył się Przegląd Kolęd
i Pastorałek Bukowskich Szkół i Przedszkoli. We wtorkowe południe, 16
stycznia, w auli Branżowej Szkoły I stopnia
w Buku zebrały się zespoły, grupy i soliści
bukowskich placówek oświatowych. Zaproszenie na imprezę przyjęli goście: p. Andrzej
Jankowski – Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Buk, p. Mirosława Zimna – dyrektor Gimnazjum oraz p. Marlena Kwiecińska
-Kańduła – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobieżynie. Obecni byli także nauczyciele okolicznych szkół i przedszkoli, rodzice
i sami uczestnicy.
W koncercie wystąpiło około 120 wykonawców: dzieci z grupy „Margaretki” i „Róże”
z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Buku,
solistka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
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w Niepruszewie – Wiktoria Bartczak, grupa „Wiewiórki” z Przedszkola im. Krasnala
Hałabały w Buku, solistka z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Niepruszewie – Martyna
Galas, dzieci z Niepublicznego Przedszkola
„Pluszak”, solistka z Gimnazjum w Buku –
Kornelia Hausa, grupy uczniów z klas IV-VII
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie, solistka
ze Szkoły Podstawowej w Buku z kl. IV –
Julia Kańduła, uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Buku – Zuzanna Polak, chór
„Płomyczki” ze Szkoły Podstawowej w Buku
oraz duet uczennic z Gimnazjum w Buku
w składzie: Magdalena Rosa i Agata Talaga.
Chwilą odpoczynku dla uczestników kolędowania była multimedialna prezentacja
świąteczna przygotowana przez gospodarzy
przeglądu. Statuetkę Dyrektora Branżowej

Szkoły p. Karoliny Wawrzyniak, przyznawanej corocznie za najoryginalniejsze wykonanie pieśni, otrzymała grupa uczniów klas VI
i VII ze Szkoły Podstawowej w Dobieżynie.
Trzeba podkreślić, że wszyscy uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom muzyczno
-artystyczny. Na uwagę zasłużyły jeszcze
wykonania dwóch solistek: Kornelii Hausy
oraz Martyny Polak – dojrzałe, autentyczne
i emocjonalne. Kolejny raz mieliśmy okazję udowodnić, że pięknie można: „Śpiewać
głosem, śpiewać sercem, śpiewać ustami,
śpiewać swoim życiem.”
K.W.

Dyrekcja Gimnazjum
postawiła
na gry planszowe

Z

amiast używania podczas przerw
telefonów komórkowych stworzono
uczniom alternatywę: grę w warcaby
i szachy. Na stolikach zamontowano duże
plansze, a jako pionki wykorzystano kolorowe, plastikowe nakrętki.
Uczniom spodobał się bardzo ten pomysł
i już proszą o więcej – np. „Chińczyka”.
Red.
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Opłatek w Żegowie

W

dniu 6 stycznia, jak co roku, Dom
Kultury w Żegowie wypełnił się po
brzegi. Tego dnia Rada Sołecka zaprosiła na Spotkanie Opłatkowe emerytów
i rencistów z sołectwa Wysoczka – Żegowo
– Wygoda oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żegowie.
W spotkaniu uczestniczyli goście: ksiądz
kanonik Roman Janecki, Proboszcz Parafii
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Niepru-

„Przytul
mnie Dziadku”

szewie oraz Jolanta Królikowska, Sekretarz
Urzędu Miasta i Gminy Buk wraz z małżonkiem. Wszystkich przybyłych powitał sołtys
Tadeusz Łysiak. Jasełka przedstawiły dzieci
ze Szkoły im. Ojca Ignacego Cieślaka z Dobieżyna. Dzieci do występu przygotowały
panie Alicja Nowak i Sylwia Bloch. Oprawę
muzyczną i nagłośnienie zapewnił Piotr
Goroński. Po przedstawieniu Jasełek były
życzenia i łamanie sie opłatkiem, następnie
śpiewano kolędy. A że opłatek ma szczególną
moc, atmosfera była bardzo rodzinna. Były
również śpiewane piosenki biesiadne oraz

wspólne tańce. Placki tradycyjnie przygotowały panie z KGW. W godzinach wieczornych
spotkanie zakończyło się i wszyscy zadowoleni wrócili do domów z postanowieniem,
że spotkamy sie znów za rok.
Rada Sołecka tradycyjnie w ferie przygotowuje zajęcia dla dzieci. W tym roku zaplanowano balik dla dzieci, warsztaty decupage
oraz wspólne ognisko dla mieszkańców. Jeśli
pogoda pozwoli, zorganizowany zostanie
kulig oraz lodowisko przy sali w Żegowie.

cyjne m. in.: „gimnastyka dziadka”, bańki
mydlane oraz zabawy muzyczno-ruchowe
metodą Pedagogiki Zabawy – Klanza. Sukces

imprezy był ogromny, czego dowodem była
radość, uśmiech dziadków oraz słowa i gesty
podziękowań!
Red.

tach umorusanych buziaków, kluczy na szyjach, ogólnego niedostatku i pogoni rodziców
za aprowizacją. Tu było wesoło i kolorowo.
W czasach, gdy na gwiazdkę w bogatszych
domach dostawało się „Chińczyka łącznie
z młynkiem”, w świetlicy dostępne były różne
gry, koleżeństwo i pani zajmująca się wszystkim od dwói w szkole, stłuczonego kolana
po brak czułości w domu a także zaangażowana w przygotowanie imprez i występów
okolicznościowych. Do dziś pamiętam łzy
wzruszenia na widok cierpliwie i spokojnie
leżącego w żłobku małego dziecka w inscenizacji bożonarodzeniowej, zda się bardziej
rozumiejącego cud i powagę narodzin niż
niejedna matka. A wszystko to działo się

za sprawą drobnej kobietki, niełasej na pochwały i poddającej się krytyce, nierzadko
niesprawiedliwej, jak to w życiu.
Oddział PTTK w Buku dziękuje za współpracę, wspólne projekty i zawsze pełne porozumienie w działaniu.
Pani Bożenko, na resztę lat życzymy wyprostowanych ścieżek, zdrowia i kondycji
dwudziestolatki, stałej obecności w pamięci wdzięcznej społeczności naszego miasta
i gminy, szczęścia i wszelkiego dobra.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również Spółdzielni Mieszkaniowej za wsparcie działalności Świetlicy
pod Wiatraczkiem.
Alicja Kaniduła

Sołtys Tadeusz Łysiak

D

nia 31 stycznia 2018 roku Dziadkowie niepruszewskich przedszkolaków
spotkali się w sali wiejskiej Domu Kultury w Niepruszewie. Sala była wypełniona
po brzegi – ponad 100 osób. Nawiązując
do Międzynarodowego Dnia Przytulania,
który przypadał właśnie w tym dniu, impreza przebiegała pod hasłem „Przytul mnie
Dziadku”. Z programem artystycznym wystąpiły: Grupa „Smerfy” pod kierunkiem pani
Kamilli Jewasińskiej oraz grupa najstarsza
„Muminki” pod kierunkiem Ewy Tonder.
Atrakcją spotkania były zabawy integra-

27 lat działalności Świetlicy pod Wiatraczkiem i KONIEC

W

związku z zakończeniem działalności osiedlowej Świetlicy pod Wiatraczkiem razem z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym
Tomyślu, Komendantem OSP, dyrektor Szkoły Podstawowej, dyrektor MGOK, policjantem, komendantem ZHP, przedstawicielami
rodziców, wychowankami i przyjaciółmi 12
stycznia wypiliśmy pożegnalną kawę, która
trochę gorzko smakowała, ale pyszne ciasta
wyrównały smak. Były kwiaty i podziękowania.
Prawdopodobnie przeżyła się już formuła działania świetlicy, w dzisiejszych czasach
komórek, laptopów, konsoli gier, lalek Barbi,
za to świetnie sprawdzała się w szarych la20
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Przedstawili pouczającą lekcję o uwięzionych aniołkach i diabełku, w której dzieci
aktywnie uczestniczyły. Seniorki zatańczyły
także taniec aniołków z piórkami. Trzecią
niespodzianką było wspólne smażenie faworków. Na zakończenie dzieci wraz z seniorami grali w gry planszowe oraz ćwiczyli
na przyrządach gimnastycznych, na których
na co dzień ćwiczą seniorzy. Uśmiechy od
ucha do ucha, ciepłe słowa, miłe gesty, to
wszystko zostało zwieńczone pamiątkowym
wspólnym zdjęciem.
Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska

Dzieci seniorom, seniorzy dzieciom

I

ntegracja międzypokoleniowa stanowi
istotny element życia każdego pokolenia.
Przynosi ona wymierne korzyści lokalnym
społecznościom. Bardzo ważne jest tworzenie więzi między najmłodszymi a najstarszymi członkami pokolenia. Istotne jest tworzenie przestrzeni, w której seniorzy i dzieci
mogłyby wspólnie spędzić czas i uczyć się
od siebie nawzajem. Osób starzejących się
jest coraz więcej, a młodzi ludzie mają co-

raz mniej czasu dla bliskich. Trzeba dlatego
dbać o każdą chwilę, która łączy młodych
ludzi z seniorami. 29 stycznia 2018 r. do
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień“
w Buku przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach. Dzieci zaprezentowały seniorom
przepiękne Jasełka, w których ukazały istotę
Świąt Bożego Narodzenia. Seniorzy również przygotowali dla dzieci niespodzianki.

Kolejne Sukcesy Seniorek „Pogodnej Jesieni”

W

brew pozorom twórczość nie jest
zarezerwowana wyłącznie dla
tych, którzy posiadają tzw. iskrę
bożą, ale jest dostępna wszystkim ludziom
mającym potrzebę sterowania własnym życiem. W wieku senioralnym podejmowanie
postaw twórczych jest szczególnie ważne
i potrzebne i staje się lekiem na samotność,
szczególną formą terapii, dialogiem z innymi,
umożliwia dostrzeżenie i zachwyt tym, co robimy. I wreszcie: pomaga łatwiej i lepiej żyć.
Bardzo wiele osób starszych dopiero na tym
etapie życia podejmuje twórcze działania.
Ludzie zaczynają malować, śpiewać, pisać
wiersze. Czyli to, co było uśpione, budzi się,

Owocowy szał
w karnawale

kiedy znajdzie odpowiedni klimat – placówkę, ofertę, środowisko, w którym może rozkwitnąć. Ludziom trzeba stworzyć warunki,
żeby uwierzyli, spróbowali. I okazuje się, że
mogą i potrafią. Każdy może być twórczy, pod
warunkiem, że będzie chciał. I wtedy to życie
naprawdę zaczyna być piękne: mniej boli,
lepiej działa farmakologia, lepiej działa rehabilitacja, ma się przyjaciół… Dzięki „Pogodnej
Jesieni” tak rozkwitło wielu. Seniorki wzięły
udział w konkursie plastycznym i literackim. W konkursie plastycznym jury wyróżniło prace Pani Ireny Jesmanowicz „Zachód
Słońca”, Pani Doroty Nowakowskiej „Stół
obfitości” oraz pracę Pani Danuty Tuliszki

„Ostatni dom pod strzechą”. W konkursie
literackim wyróżnione zostały wiersze Pani
Alicji Kańduły: „Do końca życia żyć”, „Gdy
pierwsza gwiazda na niebie”, „Nasz Dom
Pogodna Jesień” oraz opowiadanie „Jest taki
dzień bardzo ciepły choć grudniowy…” Pani
Ireny Krawiec.
Alicja Króliczak

W

dniu 17 stycznia do przedszkola
w Dobieżynie zawitali artyści z Klubu Małego Muzyka. Tym razem nie
z koncertem, ale z balikiem pt. „Owocowy
szał”. Większość dzieci przyszło przebrane
za owoce. Były owocowe konkursy, które
prowadziła Pani Arbuz, DJ Banan puszczał
świetną muzykę, do której kroków uczył nas
Pan Truskawka. Po dwóch godzinach super
zabawy, uśmiechnięte i radosne dzieci udały
się na poczęstunek.
SP Dobieżyn
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Spotkanie noworoczne w Niepruszewie

W

Święto Trzech Króli mieszkańcy Niepruszewa od kilku już lat
spotykają się podczas spotkania
noworocznego. Głównym jego punktem są
występy przedszkolaczków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dr. Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie oraz przedstawicieli Koła
Emerytów Rencistów i Inwalidów w połączeniu z Kołem Gospodyń Wiejskich. Dzieci
jak zwykle przepięknie wystawiły Jasełka,
natomiast dzięki starszym wykonawcom
zawitali do nas prawdziwi kolędnicy. Ten
obrzęd ludowy związany z odwiedzaniem
domów przez kolędników i wykonywaniem
pieśni bożonarodzeniowych w obecnych
czasach nie jest już praktykowany, a jednak
wciąż potrafi wprowadzić w niezapomnia-

ny nastrój i zmobilizować do wspólnego
śpiewania kolęd zarówno młodszych jak
i starszych. Sympatyczna i rodzinna atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim
obecnym. Spotkanie w tak miłym klimacie
mogło dojść do skutku dzięki zaangażowaniu
w przygotowania pań z KGW, KERiI, oraz
oczywiście przedszkolaczków pod czujnym
okiem pani Ewy Tonder wraz z pozostałymi
Paniami wychowawczyniami z przedszkola.
Wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań,
aby spotkanie noworoczne mogło się odbyć
– serdecznie dziękuję. Dziękuję również rodzicom dzieci przedszkolnych, na których
zawsze możemy liczyć, oraz mieszkańcom
za przybycie.
Agnieszka Bednarek
Rada Sołecka wsi Niepruszewo

II Noworoczny Turniej Piłki Nożnej

D

nia 6 stycznia odbył się II Noworoczny
Turniej Piłki Nożnej zorganizowany
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Buku. Do turnieju przystąpiło 10 drużyn,
lecz należy dodać, że zainteresowanie było
dużo większe. Uczestniczące teamy zostały
podzielone na dwie grupy:
»» Grupa A: Solid Logistic, WKS, Przyjechaliśmy Popatrzeć, Galaxy Poznań, Cypisy
»» Grupa B: Ukraina, My Tu Tylko Gramy,
KS Otusz, Skandal Zagrożenie, Żuberki
Ostatecznie po rozegraniu meczów
fazy grupowej do półfinału awansowały
po dwie najlepsze drużyny z każdej gru22

py, a drużyny z kolejnych miejsc walczyły
o miejsca 5-10.
Wyniki meczów fazy grupowej prezentowały się następująco:

Półfinały:
WKS - SKANDAL ZAGROŻENIE   3:1
MY TU TYLKO GRAMY - SOLID LOGISTIC  
0:0 (k.2:3)
Mecz o 9 miejsce:
KS OTUSZ - CYPISY   1:1 (k. 3:4)
Mecz o 7 miejsce
PRZYJECHALIŚMY POPATRZEĆ - ŻUBERKI 5:2

Mecz o 5 miejsce
GALAXY POZNAŃ - UKRAINA 1:1 (k. 3:2)
Mecz o 3 miejsce
SKANDAL ZAGROŻENIE - MY TU TYLKO
GRAMY 3:0
Finał
WKS - Solid Logistic 0:0 (k. 2:1)

Organizatorzy wyróżnili nagrodami idywidualnymi trzech zawodników:
»» Najelpszy strzelec – Damian Orzechowski – 5 goli (My Tu Tylko Gramy)
»» Najlepszy bramkarz – Sławomir Starczewski (Solid Logistic)
»» Najepszy zawodnik – Jakub Tonder
(Skandal Zagrożenie)
P.P.
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Turnieje piłki nożnej dla dzieci

D

nia 20 stycznia br. w hali OSiR w Buku
odbyły się dwa turnieje piłki nożnej
dla dzieci. Od godzin porannych na
parkiet bukowskiej hali wybiegli chłopcy
z rocznika 2007 tj. orlik starszy. Do turnieju przystąpiło siedem drużyn: Błękitni
Wronki, NKS Niepruszewo, Patria Buk, Sokół Duszniki, Rokita Rokietnica, Red Box
Suchy Las, Patria II Buk. Turniej stał na
dobrym poziomie, padało mnóstwo goli.
Każda z drużyn rozegrała sześć meczów,
w których zbierała punkty do klasyfikacji
końcowej. Zdecydowanie najlepszą drużyną
tego turnieju okazali się Błękitni Wronki.
Chłopcy uzbierali komplet 18 pkt. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Rokietnicy (13

pkt), natomiast trzecie miejsce przypadło
drużynie Red Box Suchy Las. Na kolejnych
miejscach Sokół Duszniki (8 pkt), Patria I Buk
(7 pkt), NKS Niepruszewo (3 pkt) i Patria II
Buk (1 pkt). Organizatorzy nagrodzili także
dwóch zawodników wyróżnieniami indywidualnymi. Najlepszym strzelcem został
Tomasz Zieliński – Rokita Rokietnica, natomiast najlepszym bramkarzem wybrano
Jakuba Grzelewskiego z Błękitnhych Wronki.
W godzinach popołudniowych rozpoczął
się natomiast turniej żaków starszych, czyli
chłopców urodzonych w roku 2009 i mł.
Obsadę turnieju stanowiło 6 drużyn: Orkan
Konarzewo, Akademia Aktywnych Luboń,
Salos Poznań, Rokita Rokietnica, NKS Nie-

pruszewo i Patria Buk. Tutaj także zawody
były rozgrywane systemem każdy z każdym.
W tej kategorii wiekowej mogliśmy oglądać
jeszcze bardziej zacięte spotkania, okraszane
przepięknymi bramkami zarówno z rzutów
wolnych jak i akcji kombinacyjnych. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się,
że pierwsze miejsce z dorobkiem 13 pkt
zajęli chłopcy z Lubonia, tuż za ich plecami
uplasował się Salos Poznań (10 pkt), a trzecie
miejsce tym razem zajęli piłkarze z Rokietnicy. Miejsca 4-6 zajęły odpowiednio Patria
Buk, Orkan Konarzewo i NKS Niepruszewo.
Podobnie jak w turnieju orlików, organizatorzy także wyróżnili dwóch zawodników.
Najlepszym strzelcem okazał się Franciszek
Nowak-Krzyżański, gracz AA Luboń, a najlepszym bramkarzem – Krystian Zalewski
z Salosu Poznań.
P.P.

Bukowianek więcej spokoju i „zimnej krwi”
zachowały zawodniczki gości. Kwidzyn pokonał Bukowię 11:9 zdobywając tym samym
złoty medal.
Na turnieju przyznano także nagrody
indywidualne. Wśród najlepszej siódemki turnieju znalazły się dwie zawodniczki
z Buku: Marianna Janik i Helena Tuliszka.
Wyróżnienie otrzymała także Natalia Wrona.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. MTS Kwidzyn
2. UKS Bukowia Buk

UKS Bukowia Buk serdecznie dziękuje
rodzicom, sponsorom oraz wszystkim tym,
którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji turnieju. A także kibicom, dzięki którym bukowski turniej jest jedynym
w swoim rodzaju. DZIĘKUJEMY!
P.P.

XXVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
rocznik 2004 w Buku za nami.
Bukowia ze srebrnymi medalami!

W

dniach 01-03.12.2017 odbył się
w Buku XXVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej rocznika 2004
i mł. Jak co roku do Buku zjechały się zespoły z całej Polski. Tym razem o zwycięstwo
walczyło 14 drużyn. Zawodniczki Bukowi,
pokonując kolejno zespoły z Lubina, Koszalina SP 17, Zielonej Góry, Ryjewa i Koszalina
SP5, awansowały do finału. Tam czekała już
drużyna z Kwidzyna. Emocjonujący i zacięty
mecz finałowy zakończył się remisem 8:8.
Aby wyłonić zwycięzcę turnieju rozegrana
została seria rzutów karnych. Niestety dla
KOSYNIER BUKOWSKI l

3. Vistal Gdynia
4. GUKS Bellator Ryjewo
5. Energa SP5 Koszalin
6. Energa SP17 Koszalin
7. Energa SP7 Koszalin
8. UKS Tuzinek SP12 Gniezno 05’
9. UKS Tuzinek SP12 Gniezno 04’
10. KPR ROKiS Radzymin
11. KKS Polonia Kępno
12. UKS Zielona Góra
13. SP9 Gniezno
14. MKS Zagłębie Lubin
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W Niepruszewie odbył się
1 Bukowski Bieg Morsa FACH-BRUK

W

niedzielę 21 stycznia na plaży
w Niepruszewie i jej okolicach
odbył się 1 Bukowski Bieg Morsa
FACH-BRUK 2018. Po 4 latach organizacji
cieszących się sporym uznaniem w świecie morsowym zawodów pływackich pod
nazwą Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy
Buk W Pływaniu Morsów SAPOR 20, pojawił się pomysł organizacji biegu morsa.
Od pomysłu do realizacji droga długa, ale
jednak się udało i w ten sposób uczestnicy
mogli wziąć udział w 1 Bukowskim Biegu
Morsa FACH-BRUK 2018. Organizatorzy,
czyli Bukowski Klub Morsa i Bukowski
Klub Biegacza, określili limit zawodników
na 50 osób, a zapisy zakończyły się na drugi
dzień po ich rozpoczęciu. Ciekawostką była
klasyfikacja „Ucieczka z Alcatraz”, w której
pary zawodników pokonywały prawie 2,5
kilometrową trasę połączeni 50 centymetrowym sznurkiem. Ostatecznie w biegu wystartowało 46 osób (4 nie dojechały), w tym
7 par. Trasa zawodów, choć krótka, to była
jednak wymagająca, bowiem prowadziła po
ośnieżonej plaży, błotnistych łąkach wzdłuż
jeziora, a dodatkowo zawodnicy mieli do
pokonania przygotowane przeszkody. Finisz
biegu i meta znajdowały się w wodzie. Żeby
było ciekawiej, startujący musieli startować
w strojach morsowych, czyli raczej w wersji odkrytej. Dozwolone były przebrania,
z czego wiele osób skorzystało, a najciekawiej przebrana osoba została nagrodzona,
na podstawie werdyktu jury wyłonionego
spośród kibiców.
Pierwsza na mecie pojawiła się para zawodników z klasyfikacji „Ucieczka z Alcatraz”
w składzie Jakub Krych i Arkadiusz Święcicki, która dopiero podczas finiszu w wodzie
dogoniła biegnącego jako pierwszy Przemysława Nowaka z Opalenicy. Zwycięska
para zawodników ma spore doświadczenie
w kąpielach w zimnej wodzie, bowiem są
doświadczonymi morsami, a dodatkowo
w sobotę w Kiekrzu zajęli odpowiednio
1 i 2 miejsce w ekstremalnym triathlonie
StellMan, w którym do pokonania było 300
24

metrów w wodzie jeziora kierskiego, 8 kilometrów biegu, a na koniec 16 kilometrów
trasy rowerowej. Warunki na trasie były
bardzo ciężkie.
Wracając do naszej imprezy, czas zwycięzców to 11:26 (mm:ss). Wśród mężczyzn
zwyciężył wspomniany Przemysław Nowak,
natomiast wśród kobiet Honorata Janowicz
z Opalenicy. W czasie całej imprezy odbywały
się kąpiele morsów z Bukowskiego Klubu
Morsa oraz z innych klubów, których członkowie odwiedzili Niepruszewo.
Pierwszy Bukowski Bieg Morsa FACH
-BRUK 2018 przeszedł już do historii, ale
już dziś wielu zawodników, wyrażając się
bardzo przychylnie o organizacji i atmosferze
zapowiedziało swój udział za rok, bowiem
prawdopodobnie impreza wejdzie na stałe
do kalendarza Bukowskiego Klubu Morsa.
Cieszą opinie uczestników imprez bukowskich morsów, bowiem opinia idzie w świat
i w kręgu sportowo-morsowym opinia jest
bardzo pozytywna, a nasza gmina ma reklamę.

Podziękowania:
Serdeczne podziękowania dla dziewczyn,
które stanowiły ze mną trzon organizacyjny: Weronika Cichowlas, Honorata Janowicz
i Magda Piotrowska.
Podziękowania również Dla Pawła Cichowlas, Ani Perskiej i Dawida Mądroszyka
za megapomoc w organizacji trasy (wczoraj
i dziś). Dziękuję również wszystkim, którzy
pomogli podczas trwania i po imprezie.
Dziękuję również sponsorowi głównemu, bez którego imprezy by nie było – firmie
FACH-BRUK z Niepruszewa (kostka brukowa
i usługi koparką).
Podziękowania dla pozostałych sponsorów i darczyńców:
»» Browaru Domowego Anteks z Opalenicy,
»» Henryka Rogozińskiego,
»» sklepu Magdalena Piotrowska- Dekoracje z Buku,
»» Mirosława Błaszaka z Niepruszewa
»» Firmy Budowlano Handlowo Transpor-

towej Piotrowski Jarosław z Buku,
»» restauracji „Parkowa” z Buku”
»» firmie „Dan-Bo” Damian Boiński z Kalw,
»» firmie ATH Agro-TransHandel z Szewc,
»» Bukowskiego Klubu Biegacza za współpracę w organizacji imprezy,
»» członków Bukowskiego Klubu Morsa,
którzy dziś pomogli oraz wzięli udział
w imprezie jako zawodnicy i uczestnicy
spotkania.
Wielkie podziękowania dla strażaków
z OSP Niepruszewo, którzy nigdy nie odmawiają pomocy i współpracy. To oni czuwali
nad naszym bezpieczeństwem.
Podziękowania również dla Piotra Rusina za sesję zdjęciową.
W końcu podziękowania dla uczestników
biegu i spotkania, bowiem bez Was by nie
było zabawy. Mamy nadzieję, że wywieźliście dobre wspomnienia i do nas wrócicie.
Staraliśmy się o to ;-).
Dlaczego tyle podziękowań? Ponieważ
warto dziękować, bowiem dzięki sponsorom
i darczyńcom wiele imprez by się nie odbyło.
Kontakt z Bukowskim Klubem Morsa:
Tomasz Giełda: 796064410
email: morsybuk@wp.pl
fb: Bukowski Klub Morsa.

Tomasz Giełda
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Firma Mala-Tex
zatrudni

KRAWCOWE /
SZWACZKI

do szycia odzieży lekkiej,
reklamowej.

Urząd Stanu Cywilnego
Związki małżeńskie zarejestrowane w USC w Buku w styczniu 2018 r.
osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie w prasie
1. Sołtysiak Paweł
Frąckowiak Ewa

Młynkowo
Młynkowo

Zgony zarejestrowane w USC w Buku w styczniu 2018 r.
1. Kotuła Krzysztof
2. Łeszyk Emilia
3. Ziemek Maria

Buk
Buk
Buk

1946 rocznik
1916 rocznik
1938 rocznik

Kierownik USC w Buku – Iwona Węklar

Uzupełnienie informacji
o wykazie Jubilatów pożycia
małżeńskiego w 2018 roku

U

rząd Stanu Cywilnego w Buku informuje,
że w dniu 18 listopada 2018 roku Platynowe Gody (70 rocznicę ślubu) obchodzić
będą Państwo Helena i Jan Gielnik zam.
Buk.
Kierownik USC w Buku – Iwona Węklar

Zaproszenia
Ferie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Buku, ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 8140
121, zaprasza:
»» w dniach 12-23 lutego 2018 r. wszystkie
chętne dzieci w wieku do 5 lat do udziału
w zajęciach: plastycznych, muzycznych,
teatralnych, ruchowych. Organizatorzy
zapewniają super zabawę, wiele ciekawych zajęć oraz miłą atmosferę,
»» 13 lutego 2018 r. wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na roztańczony
musical dla dzieci „Madagaskar – musicalowa przygoda”. Koszt wyjazdu 43 zł,
płatność przy zapisie. Ilość miejsc ograniczona.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość dowozu pracowników,
- umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- praca jednozmianowa

Kontakt:
tel. 500109966

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku, ul.
Sportowa 10, tel. 618149140, zaprasza na:
pierwszy tydzień ferii:
»» codzienne zajęcia na hali sportowej
(piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy),
w godz. 10:30-13:30,
»» 14 lutego 2018r. godz. 11:30-15:30 wyjazd na lodowisko do Tarnowa Podgórnego, koszt 15 zł,
»» 16 lutego 2018r. Gry i zabawy z MGOK,
drugi tydzień ferii:
»» codzienne zajęcia na hali sportowej
(piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy)
w godz. 10:30-13:30,
»» mini turnieje dla dzieci i młodzieży w poniedziałek, wtorek i w piątek,
»» 21 lutego 2018r. wyjazd na lodowisko
do Tarnowa Podgórnego w godz. 10:0014:00, koszt 15 zł,
»» 22 lutego 2018 r. wyjazd na kręgle do
NIKU Bowling Poznań, w godz. 11:1515:30, koszt 12 zł.

Biblioteka i Kino
»» 14 lutego 2018 r. godz. 9:00, 11:00, 13:00
„Robinson Crusoe”, wstęp wolny.
»» 21 lutego 2018 r. godz. 9:00,11:00, 13:00
„Misiek w Nowym Jorku”, wstęp wolny.
Grupy zorganizowane po wcześniejszym
zgłoszeniu w kasie „Wielkopolanin” kina
tel. 618140370.

»» 9 marca godz. 17:00 Kabaret Jurki w kinie „Wielkopolanin”, koszt 60 zł, bilety do
zakupu w kasie kina i na stronie www.
bilety24.pl
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla mnie chwili
dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia, współczucia i życzliwości, uczestniczyli we mszy
św, pogrzebie i odprowadzili na miejsce spoczynku

V Śp. Emilię Łeszyk
dr Magdzie Rzepińskiej
pielęgniarkom i pracownikom Przychodni Vigilax
opiekunce domowej z OPS p. Małgorzacie Jęch
za wieloletnią troskliwą opiekę
ks. Stanisławowi Krzymińskiemu
za słowa płynące z głębi serca.
Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym
oraz firmie pogrzebowej H.K. Osińskim
za modlitwę, intencje mszalne, kwiaty i znicze.
Serdeczne podziękowania składa
siostrzenica Małgosia z córkami i wnukami

„Nie umiera ten, kto trwa
W sercach i pamięci naszej.”
Pogrążeni w głębokim smutku po śmierci

V Śp. Marka Ziętka
Składamy serdeczne podziękowania
księdzu proboszczowi
Andrzejowi Szczepaniakowi,
księdzu Zbigniewowi Kalinie,
Panu Osińskiemu,
obsłudze kościelnej, Panu Organiście,
krewnym, znajomym, sąsiadom,
koleżankom i kolegom z pracy
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu.
Za wszystkie intencje mszalne,
ofiarowaną komunię świętą
i złożone kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać składa
Żona z Rodziną

„Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci”
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w
ostatniej drodze naszego kochanego męża, ojca i dziadka

V Śp. Krzysztofa Kotuły
Dziękujemy krewnym, sąsiadom, przyjaciołom
za intencje mszalne, modlitwę i złożone kwiaty.
Dziękujemy delegacjom z Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych i kolegom hodowcom.
Dziękujemy Zakładowi Pogrzebowemu „Osińscy”.
Dziękujemy dr Tomaszowi Sasowi i pani Zofii Koźmińskiej,
ks. Stanisławowi i tym, którzy byli z nami
w trudnych chwilach.
Serdeczne Bóg zapłać składa żona z rodziną

„ Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” Rz 14
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie
uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych
naszej kochanej Żony, Mamy, Babci i Teściowej

V Śp. Marii Ziemek
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„Do wieczności zabierzesz tylko tyle,
ile udźwignie Twoja dusza”
W smutnym czasie pełnym żalu i pustki
po zakończeniu ziemskiej pracowitej wędrówki
ukochanego Ojca

V Śp. Władysława Przybyły
składamy p. Hannie Gorzaniak
dyrektorce Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku
szczere wyrazy współczucia
i w cierpieniu przekazujemy słowa otuchy,
że choć wszystko umiera
to pamięć dobrych uczynków nie ginie.
Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku

„Cierpienie wymaga
większej odwagi niż śmierć”
Wszystkim,
którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

Za obecność, wsparcie, dar modlitwy i komunii św.,
zamówione msze święte, złożone wieńce i kwiaty, za każde
słowo otuchy, pocieszenia, serdeczną myśl i okazane serce.

V Śp. Władysława Przybyły

z wyrazami wdzięczności:
Mąż, syn i córki z rodzinami.

Serdeczne podziękowania
składa Rodzina
l LUTY 2018
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Dołączysz?

WItAJ W MARMIte!
Jesteśmy wiodącym europejskim producentem umywalek, wanien i brodzików z materiału
Mineral Composite. Od ponad 40 lat zmieniamy łazienki w nowoczesne, wygodne i piękne
wnętrza. Chcesz pracować i rozwijać się razem z nami? Dołącz do naszego zespołu jako

PRAcoWNIK PRoDUKcJI
(PoleRNIK, szlIfIeRz, lAKIeRNIK)
Miejsce pracy: Zakrzewo k/Poznania

struktura stanowiska, czyli co będziesz mógł robić
Obsługa urządzeń i narzędzi produkcyjnych
Zapewnienie ciągłości produkcji
Dbałość o jakość produkowanego wyrobu
Przestrzeganie ustalonych standardów produkcyjnych i jakościowych
Współpraca z zespołem

Najlepszy materiał, czyli czego oczekujemy
Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
Chęć rozwoju i związania się z firmą na dłużej
Zdolności manualne i umiejętność pracy w grupie
Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków

Nasze atrybuty, czyli co oferujemy
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Szczegółowe wdrożenie przygotowujące do pracy
Duże możliwości rozwoju dla najlepszych
Dostęp do szerokiego zakresu świadczeń socjalnych (dofinansowania
do wypoczynku, kolonii i obozów dziecięcych, wyprawki szkolnej,
karnetu sportowego Multisport)

zAINteResoWANy?
Prześlij nam swoje CV, na adres - kadry@marmite.eu.
Nie możemy się doczekać, kiedy Cię poznamy!
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

KOSYNIER BUKOWSKI l

www.marmite.eu
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Miejsce pracy: Niepruszewo

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kontroler Jakości
Obowiązki:

- Kontrola jakości produktów
- Zarządzanie półproduktami i produktami gotowymi
- Kontrolowanie przepływu towarów pomiędzy magazynami
- Nadzór nad dokumentacją techniczną

Wymagania:

- Wykształcenie techniczne
- Doświadczenie w procesach kontroli jakości
- Umiejętności pracy w zespole
- Zdolności organizacyjne
- Odpowiedzialność
- Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Mile widziana znajomość języka angielskiego.
CV prosimy kierować na adres mailowy
office@cbm-technology.eu z dopiskiem
w tytule CV lub na adres siedziby firmy:
CBM Technology Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2
64-320 Niepruszewo

28

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

l LUTY 2018
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Axell Polska 2004 Sp. z o.o. to agencja pracy tymczasowej z wieloletnim doświadczeniem. Należymy do holenderskiej Grupy
Axell, która specjalizuje się w sektorze logistyki oraz zarządzania
zasobami ludzkimi. KRAZ nr 954

Dla naszego Klienta poszukujemy
kandydatów do pracy na stanowisku:

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Dopiewo

Zakres obowiązków:
»» Nawijanie materiału silikonowego na metalowe kształtki,
»» Nakładanie i ściąganie ręczne
tworzywa z gumy na metalowe
kształtki,
»» kontrola jakości wykonanych
elementów

Oczekiwania wobec kandydatów:
»» Sumienność,
»» dokładność i chęć do pracy,
»» zdolności manualne
Oferujemy:
»» zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę (pełen etat)
»» atrakcyjne wynagrodzenie
»» możliwość nawiązania długoterminowej współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny na numer:
606 891 983 lub o wysłanie CV na adres: m.czubek@axell.pl

KOSYNIER BUKOWSKI l

Axell Polska 2004 Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 42, 64-300 Nowy Tomyśl
61 44 29 280
www.axell.pl

29

S

30

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

l LUTY 2018

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

BUK

ul. Poznańska 15
tel: 61 814 94 99

KOSYNIER BUKOWSKI l
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rzenia. Wspomniał o tym prowadzący kolędowanie Andrzej Ogórkiewicz, którego głos
z radiowej anteny niedawno jeszcze kojarzyła
większość Wielkopolan. Usłyszeliśmy w Buku
kolędy i świąteczne piosenki w wykonaniu
dinozaura polskiej sceny muzycznej Piotra
Kuźniaka – znanego z zespołu „Trubadurzy”.
Obok niego zaśpiewały siostry Kasia i Gosia
Hybiak. – O sobie mówią „najlepsze przyjaciółki”, co znajduje odzwierciedlenie podczas ich
występów na scenie – przyciągają się wzrokiem, dzielą emocjami, a czasem porozumiewają perfekcyjnym małym gestem – mówił
Andrzej Ogórkiewicz. W istocie taki był ich
występ właśnie. Pełny rodzinnego ciepła
zdecydowanie przypadł do gustu większości publiczności, a same artystki pokazały się
z najlepszej strony. Przysłowiową „wisienkę
na torcie” położyli przyjaciele śpiewu z Buku,
czyli artyści z Zespołu Kameralnego „Amici
Canti” pod Batutą dyrygenta Leszka Górki.
Perfekcyjne wykonanie, doskonały warsztat
muzyczny, energia maestra, to rzeczy znane
bukowianom, ale jak się okazuje przyjaciele
śpiewu potrafią ciągle zaskoczyć. Dla autora
tekstu takim pozytywnym zaskoczeniem była
możliwość wysłuchania starej XVI-wiecznej
polskiej kolędy „Bądź wiesioła Panno czysta”.
Hubert Wejmann

Powiatowe kolędowanie

XVIII

Powiatowe Kolędowanie
odbyło się w Buku w dniu
7 stycznia br. Na wydarzenie zapraszali burmistrz Buku Stanisław Filipiak i starosta poznański Jan Grabkowski,
którego podczas koncertu reprezentował
wicestarosta Tomasz Łubiński. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objął ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Bez wątpienia mury bukowskiej fary
były świadkami historycznego wydarzenia.
Po raz pierwszy artyści występowali przed
wizerunkiem ukoronowanej Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej. Madonna trzymająca na rękach dzieciątko Jezus, w otoczeniu
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świątecznych choinek, była prawdziwą Panią
tego wyśmienitego popołudnia. Organizatorzy oraz zaproszeni artyści jak co roku mogli
liczyć na serdeczną gościnę ks. proboszcza
Andrzeja Szczepaniaka. Gospodarz parafii
debiutował tym razem w roli prałata, co witając przybyłych podkreślił Stanisław Filipiak.
Publiczność chętnie przyjęła zaproszenie do
udziału w koncercie. Nie mogło być inaczej,
bo od kilku lat sprawdza się formuła imprezy,
w której poza zespołami z terenu powiatu
poznańskiego występują również gwiazdy
muzyki. Owocuje to ciekawym repertuarem
i wysokim poziomem artystycznym, które
skutecznie podnoszą atrakcyjność wyda-

l LIPIEC 2017

