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Przyznano nagrody sportowe
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W dniu 1 marca 2018 r. w kawiarni 
przy kinie „Wielkopolanin” odbyło 
się uroczyste wręczenie Na-

gród Sportowych Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk zawodnikom, trenerom 
oraz drużynom za wysokie wyniki 
sportowe za 2017 r. 
Nagrody otrzymali:
1. Zawodnik – Mateusz Samól nagro-

da w wysokości 4.500,00 zł (słownie: 
cztery tysiące pięćset złotych, 00/100) 
za zajęcie II miejsca w 9 Mistrzostwach 
Europy w Karate WKF organizowanych 
w Rumunii w dniach od 05.04.2017r. do 
09.04.2017 r. 

2. Trener – Krzysztof Chmielnik nagroda 
w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery 
tysiące pięćset złotych, 00/100) za zaję-
cie przez trenowanego zawodnika Mate-
usza Samól II miejsca w 9 Mistrzostwach 
Europy w Karate WKF organizowanych 
w Rumunii w dniach od 05.04.2017r. do 
09.04.2017 r. 

3. Zawodnik – Mateusz Chwirot nagroda 
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa ty-
siące złotych 00/100) za zajęcie I miejsca 
w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski 
w Karate WKF organizowanych w dniu 
21.01.2017 r. w Murowanej Goślinie. 

4. Zawodnik – Rozalia Lechna nagroda 
w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc pięćset złotych, 00/100) za zajęcie 
II miejsca w Mistrzostwach Wielkopol-
ski Juniorów w tenisie – gra podwójna 
organizowanych w dniu 01.10.2017 r. 
w Pobiedziskach. 

5. Drużyna – Młodziczek UKS „BUKOWIA” 
z siedzibą w Buku przy ul. Szarych Szere-
gów 8, 64-320 Buk nagroda w wysokości 
9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 
złotych, 00/100) za zajęcie II miejsca 
w Mistrzostwach Wielkopolski w piłce 
ręcznej w rozgrywkach ligowych Wielko-
polskiego Związku Piłki Ręcznej w sezonie 
2016/2017 w kategorii młodziczek.

6. Trener – Rafał Skomra nagroda w wy-
sokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych, 00/100) za zajęcie przez 
trenowaną drużynę Młodziczek UKS 
„BUKOWIA” II miejsca w Mistrzostwach 
Wielkopolski w piłce ręcznej w rozgryw-
kach ligowych Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Ręcznej w sezonie 2016/2017 
w kategorii młodziczek.

7. Drużyna – Dzieci Dziewczęta UKS 
„BUKOWIA” z siedzibą w Buku przy ul. 
Szarych Szeregów 8, 64-320 Buk nagro-
da w wysokości 9.000,00 zł (słownie: 
dziewięć tysięcy złotych, 00/100) za 
zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w piłce ręcznej w rozgrywkach 
ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki 
Ręcznej w sezonie 2016/2017 w kate-
gorii dzieci dziewcząt.

8. Trener – Alicja Giżyńska nagroda 
w wysokości 1.500,00 zł (słownie: je-
den tysiąc pięćset złotych, 00/100) za 
zajęcie przez trenowaną drużynę Dzieci 
Dziewczęta UKS „BUKOWIA” II miejsca 

w Mistrzostwach Wielkopolski w piłce 
ręcznej w rozgrywkach ligowych Wiel-

kopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
w sezonie 2016/2017 w kategorii 
dzieci dziewcząt.
9. Drużyna – Dzieci Młodszych 
UKS „BUKOWIA” z siedzibą 
w Buku przy ul. Szarych Szere-

gów 8, 64-320 Buk nagroda w wy-
sokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy złotych, 00/100) za zajęcie II 
miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski 
w piłce ręcznej w rozgrywkach ligowych 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
w sezonie 2016/2017 w kategorii dzieci 
młodszych.

10. Trener – Jarosław Sznycer nagroda 
w wysokości 1.500,00 zł (słownie: je-
den tysiąc pięćset złotych, 00/100) za 
zajęcie przez trenowaną drużynę Dzieci 
Młodszych UKS „BUKOWIA” II miejsca 
w Mistrzostwach Wielkopolski w pił-
ce ręcznej w rozgrywkach ligowych 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcz-
nej w sezonie 2016/2017 w kategorii 
dzieci młodszych.

11. Drużyna – Juniorzy Młodsi UKS 
„SPARTAKUS” z siedzibą w Buku przy 
ul. Mickiewicza 30, 64-320 Buk nagroda 
w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy złotych, 00/100) za zajęcie III 
miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski 
w piłce ręcznej w rozgrywkach ligowych 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
w sezonie 2016/2017 w kategorii junio-
ra młodszego – chłopcy.

12. Trener – Grzegorz Klimczak nagro-
da w wysokości 1.300,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc trzysta złotych, 00/100) 
za zajęcie przez trenowaną drużynę 
Junior Młodszy UKS „SPARTAKUS” III 
miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski 
w piłce ręcznej w rozgrywkach ligowych 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
w sezonie 2016/2017 w kategorii junio-
ra młodszego – chłopcy.

Robert Kłos
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Sprawozdanie nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynnościach, wydanych Zarządze-
niach, Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, przepisami o bezpośrednim wyborze wójta oraz innym i ustawami 
kompetencyjnymi za okres od dnia 30 stycznia 2018 roku do dnia 05 marca 
2018 roku, złożone na Sesji Rady w dniu 06 marca 2018 roku.

Budżet 2018 roku

1. Wydał Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 
29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany 
planu dochodów i wydatków budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2018 rok. Zarządzeniem tym 
wprowadził następujące zmiany:

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1.  Opieka społeczna 1 200 zł
 a/dodatki mieszkaniowe 1 200 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na 
wypłatę zryczałtowanych dodatków energe-
tycznych za I kwartał 2018r. dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty 
obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% - 1 200 zł

 Razem 1 200 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1.  Opieka społeczna 1 200 zł
 a/dodatki mieszkaniowe 1 200 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na 
wypłatę zryczałtowanych dodatków energe-
tycznych za I kwartał 2018r. dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty 
obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% 1 200 zł

 (-świadczenia na rzecz osób fizycznych 
– 1 180 zł, -działalność statutowa – 20 zł, 
2.  Rodzina 98 290 zł

 a/ rodziny zastępcze 98 290 zł
wydatki bieżące 98 290 zł
 (środki przesunięto z rozdziału 85504 

– wspieranie rodziny – zmiana klasyfikacji 
budżetowej)
3.  Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 3 350 zł

 a/ ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 3 350 zł 

wydatki bieżące 3 350 zł
(środki przeznaczone na usługę I kwar-

tału dot. pobierania, przetwarzania, anali-
zowania i wizualizacji danych z sensorów 
mierzenia jakości powietrza – środki zosta-
ły przesunięte z rozdziału oświetlenie ulic, 
placów i dróg)

 Razem 102 840 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:
1.  Rodzina 98 290 zł

a/ wspieranie rodziny 98 290 zł
 wydatki bieżące 98 290 zł
 (środki przesunięto do rozdziału 85508 

– rodziny zastępcze– zmiana klasyfikacji 
budżetowej)
2.  Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 3 350 zł

 a/ oświetlenie ulic, placów i dróg 3 350 zł 
 wydatki bieżące 3 350 zł
(środki zostały przesunięte do rozdziału 

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu z przeznaczeniem na usługę dot. 
pobierania, przetwarzania, analizowania 
i wizualizacji danych z sensorów mierzenia 
jakości powietrza)

 Razem 101 640 zł

Informacje dodatkowe :

W dziale 750 rozdział 75095 – pozo-
stała działalność dokonuje się przesunięcia 
kwoty 350 zł z działalności statutowej na 
wynagrodzenia i składki od niuch naliczane 
– umowa o dzieło na wniosek pracownika.

W dziale 750 rozdział 75095 – pozostała 
działalność dokonuje się przesunięcia kwo-
ty 12 000 zł z dotacji na stowarzyszenia 
na działalność statutową – dot. środków 
przeznaczonych na współpracę zagraniczną.

W dziale 754 rozdział 75412 – ochotni-
cze straże pożarne dokonuje się przesunięcia 
kwoty 30 000 zł z działalności statutowej 
na dotacje na stowarzyszenia z przeznacze-
niem na zakup umundurowania i sprzętu 
pożarniczego – wniosek pracownika.

W dziale 921 rozdział 92120 – Ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje 
się przesunięcia kwoty 7 000 zł z działalno-
ści statutowej na wynagrodzenia i składki 
od niuch naliczane – umowa o dzieło na 
wniosek pracownika.

2.Wydał Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 
29 stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia 
Nr 9/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu 
finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk 
na 2018 rok.

3.Wydał Zarządzenie Nr 30/2108 z dnia 
29 stycznia 2018 roku ( zmiana Zarządze-
nia Nr 10/2018) w sprawie: zatwierdzenia 
planu finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na 2018 rok.

Mienie Komunalne.

1. Wydał Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 
01 lutego 2018 roku w sprawie: rezygnacji 
z prawa pierwokupu nieruchomości poło-
żonej Wielka Wieś, oznaczonej geodezyjnie 
jako działka Nr 785 o pow.0,0450 ha z uwagi 
na brak środków na ten cel w budżecie 2018 
roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 20 
lutego 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości ogłosze-
nia o szóstym przetargu ustnym nieograni-
czonym na sprzedaż nieruchomości w Buku. 
Przedmiotem sprzedaży są 2 działki budow-
lane niezabudowane przeznaczone pod ak-
tywizację gospodarczą położone w Buku ( 
przy torach kolejowych). Wyznaczył termin 
przetargu na dzień 24 kwietnia 2018 roku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 
20 lutego 2018 roku w sprawie: rezygnacja 
z prawa pierwokupu nieruchomości położo-
nej w Niepruszewie, oznaczonej geodezyjnie 
jako działka Nr 297/106 o pow.1,0000 ha ( 
Park Przemysłowy) z uwagi na brak środków 
na ten cel w budżecie 2018 roku.
4. Zatwierdził Protokół z nieodbytego 
przetargu na sprzedaż nieruchomości po-
łożonych w Dobieżynie – działki budowlane, 
z uwagi na brak wpłaty wadium.
5. Zatwierdził Protokół z odbytego przetar-
gu na sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej ( dawny sklep) położonej w Wysoczce. 
Sprzedano za kwotę 70 700 zł netto + 23 % 
VAT.
6. Zatwierdził Protokół z odbytego prze-
targu na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w Niepruszewie, działki 
Nr 115/25 i 705/12 o pow.0,0850 ha jako 
całość za kwotę 50 500 zł netto.

Przetargi.
1. Zatwierdził Protokół z otwarcia, spraw-
dzania, porównywania oraz z wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego ( powyżej 30 tys. euro i poniżej 
progu unijnego) na realizację zadania in-
westycyjnego pn. Przebudowa drogi powia-
towej miejskiej ul.Otuska oraz przebudowa 
pasa drogowego ul.Rzemieślniczej w Buku. 
Złożone zostały 2 oferty. Po uzupełnieniu 
ofert przez oferentów Komisja Przetargowa 
uznała złożone oferty za ważne. Przetarg 
wygrała firma: DROGOPAL Zakład Robót 
Drogowych – Andrzej Szeszuła – Opalenica 
za kwotę:

Ul.Otuska – 1.659.221,57 zł brutto
Ul.Rzemieślnicza – 204.545,41 zł brutto

2. Zatwierdził Protokół z otwarcia, spraw-
dzania, porównywania oraz z wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego ( powyżej 30 tys. euro i poniżej progu 
unijnego) na realizację zadania: Przebudowa 
ulicy Basztowej w Buku. Złożone zostały 3 
oferty. Po uzupełnieniu ofert, Komisja Prze-
targowa uznała złożone oferty za ważne. 
Przetarg wygrała firma: Konsorcjum: TAR 
DROG sp. z o.o. i PPHU TOM BUD sc. za cenę 
ofertową 858 470,74 zł brutto. Termin re-
alizacji 31 lipca br.
3. Zatwierdził Protokół z otwarcia, spraw-
dzania, porównywania oraz z wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego ( po-
wyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
Budowa pomostu pływającego na jeziorze 
Niepruszewskim w Niepruszewie. Złożo-
na została 1 oferta. Komisja Przetargowa 
uznała złożoną ofertę za ważną. Przetarg 
wygrała firma: PPHU DEKAR Dariusz Ol-
szewski ul.Szkolna 21 Jakubowice Konińskie 
za kwotę 305 940,36 zł. Termin realizacji 31 
maja br.
4. Zatwierdził Protokół z otwarcia, spraw-
dzania, porównywania oraz z wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego ( powyżej 
30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. nich 
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego 
na stadionie miejskim w Buku – wariant 
– bieżnia okrężna 400 m treningowy. Zło-
żonych zostało 5 ofert. Po uzupełnieniu zło-
żonych ofert, Komisja uznała wszystkie za 
ważne. Przetarg wygrała firma: TORAKOL 
– Rajmund Zalewski m.Koszczały, 88-210 
Dobre za kwotę 1 518,628,28 zł brutto i 60 
miesięczną gwarancją. Termin realizacji 31 
lipca br.
5. Zatwierdził udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego ( powyżej 30 tys. euro i poniżej 
progu unijnego) na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. Przebudowa i budowa drogi 
gminnej Szewce – Dobieżyn. Wyznaczył ter-
min składania ofert na dzień 08 marca 2018 
roku. Termin realizacji zadania wyznaczył 
na dzień 31 sierpnia 2018 roku.
6. Zatwierdził Protokół z otwarcia, spraw-
dzania, porównywania oraz z wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego ( powyżej 
30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania: Rozwój elektronicznych 
systemów obsługi obywateli oraz systemów 
wspomagających funkcjonowanie Miasta 
i Gminy Buk. Złożona została 1 oferta. Po 
uzupełnieniu oferty, Komisja Przetargowa 

uznała złożoną ofertę za ważną. Przetarg 
wygrała firma: Konsorcjum Wykonawców: 
MADKOM sa. Gdynia, CSW MADKOM sp. z o.o. 
za kwotę 289 419,00 zł brutto.

Oświata.
1. Wydał Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 02 
lutego 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 
80/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Bo-
haterów Bukowskich w Buku na rok szkolny 
2017/2018, oraz Zarządzenie Nr 42/2018 
z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie jak 
wyżej.
2. Wydał Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 09 
lutego 2018 roku w sprawie: planu i sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli Miasta i Gminy 
Buk oraz specjalności, na które dofinanso-
wanie jest przyznawane w roku 2018.
3. Wydał Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 09 
lutego 2018 roku ( zmiana Zarządzenia nr 
83/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza 
organizacyjnego Gimnazjum im. Pułk. Kazi-
mierza Zenktelera w Buku na rok szkolny 
2017/2018.
4. Wydał Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 
23 lutego 2018 roku ( zmiana Zarządzenia 
Nr 85/2017) w sprawie: zatwierdzenia 
arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego im. Dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie na rok szkolny 2017/2018.

Planowanie Przestrzenne.
1. Wydał Obwieszczenie o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w Wielkiej Wsi i w Buku 
w rejonie ulicy Bohaterów Bukowskich, uli-
cy Niegolewskich i ulicy Ogrodowej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Działalność pożytku 
publicznego i wolontariat.

1. Wydał Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 
31 stycznia 2018 roku w sprawie: podzia-
łu środków w ramach otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicz-
nych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Dotacje otrzymują:

 » PTTK O/Buk – Prowadzenie Izby Muze-
alnej – 26 000 zł

 » OSP Buk – Prowadzenie orkiestry dętej 
– 40 000 zł

 » Amazonki – Promocja zdrowia – 17 000 
zł
Oraz Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 

19 lutego 2018 roku w sprawie jak wyżej. 
Dotacje otrzymują:

 » Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 

Stęszew – Organizacja i realizacja imprez 
patriotycznych z okazji świąt narodo-
wych – 3 000 zł

 » Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
Stęszew – Harcerski Start – 2 500 zł

 » PZERiI Buk –Organizacja życia kultural-
nego i artystycznego emerytów, renci-
stów i inwalidów –7 000 zł

 » PTTK O/Buk – Organizacja i realizacja 
rajdów turystycznych – 15 000 zł

 » LOK KŻR – Organizacja imprez strzelec-
kich – 4 500 zł

 » PZW Baszta – Organizacja imprez węd-
karskich – 2 500 zł

 » Młodzieżowa Szkółka Wędkarska – Szko-
lenie z zakresu wędkarstwa – 2 000 zł

 » Bukowski Klub Biegacza – Organizacja 
imprez biegowych – 8 000 zł

 » Stowarzyszenie Promyk – Organizacja 
i realizacja wyjazdów dla osób niepeł-
nosprawnych – 5 000 zł.

Informacje.
1. Informuję, ze na podstawie danych 
otrzymanych przez Zarząd Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, Termin uruchomienia 
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przesu-
nięto na dzień 10 czerwca br.

Sprawy różne.
1. Wręczył Nagrody Sportowe za 2017 rok.
2. Brał udział w spotkaniach, naradach, 
uroczystościach:

 » posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGK
 » zjeździe sprawozdawczo – wyborczym 

GZKiOR.
Stanisław Filipiak

Burmistrz

Z obrad sesji
W dniu 06 marca w strażnicy OSP w Buku 
odbyła się XLII sesja Rady Miasta i Gminy 
Buk. W obradach udział wzięło 15 radnych. 
Przysłuchiwał się im wicestarosta Tomasz 
Łubiński.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/  Otwarcie XLII sesji Rady Miasta i Gminy 
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji 
z dnia 30 stycznia 2018 r.
3/  Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/  Przyjęcie sprawozdania z działalności 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk między se-
sjami.
2/  Uchwała Nr SO-0951/42/P/16/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
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rachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o pra-
widłowości planowanej kwoty długu Miasta 
i Gminy Buk.
3/  Uchwała SO-0951/35/D/16/2018 Skła-
du Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2018 
r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwo-
ści sfinansowania deficytu budżetu Miasta 
i Gminy Buk.
4/  Uchwała Nr 3/127/2018 Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 22 stycznia 2018 r. dotycząca Uchwały 
Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2018-2025.
5/  Uchwała Nr 3/134/2018 Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 22 stycznia 2018 r. dotycząca Uchwały 
Nr XL/288/2017 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Mia-
sta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2017-
2022.
6/  Uchwała Nr 6/349/2018 Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 21 lutego 2018 r. stwierdzająca nie-
ważność Uchwały Nr XLI/300/2018 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2018 

r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 
z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarzą-
dzenia 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 
7/  Protokół nr 16/2018 z posiedzenia Ko-
misji Rewizyjnej odbytej w dniu 28 lutego 
2018 roku w celu przeprowadzenia kontroli 
w Urzędzie miasta i Gminy w Buku na temat 
realizacji dochodów w zakresie podatków 
i opłat lokalnych za 2017 rok – umorzenia, 
rozłożenia na raty, ulgi ustawowe, ulgi gmin-
ne - wprowadzony do porządku obrad

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/  Ustanowienie bukowskiego świadczenia 
żłobkowego (15 głosów „za”).
2/  Przejęcie od Powiatu Poznańskiego za-
dania z zakresu zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi (15 głosów „za”).
3/  Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w latach 2018-2022 dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
w Buku (11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”).
4/ Szczegółowe zasady ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla 
osób bezdomnych (15 głosów „za”).
5/ Podział Miasta i Gminy Buk na okręgi 
wyborcze, ustalenie ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym (15 głosów „za”).
6/ Powołanie Zespołu ds. Opiniowania Kan-
dydatów na Ławników Sądu Okręgowego 
w Poznaniu (15 głosów „za”).
7/ 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 nie-
ruchomości oraz opłaty od posiadania psów 
i opłaty targowej (13 głosów „za”, dwóch 
radnych nie głosowało).
8/ Przystąpienie do sporządzenia zmia-
ny planu polegającej na uchyleniu części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przyległych do 
obwodnicy Buku (drogi wojewódzkiej Nr 
307) na odcinku od ul. Dworcowej do uli-
cy Grodziskiej, uchwalonego Uchwałą Nr 
XXX/185/2000 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 24 października 2000r. z kolejnymi 
zmianami w zakresie działki oznaczonej 
w ewid. gruntów numerem 728/6 – usu-
nięta z porządku obrad.

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

Gmina dofinansuje dzieci 
w żłobkach i klubach 
dziecięcych

Po wielu miesiącach dyskusji radni 
podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 
„Bukowskiego świadczenia żłobkowego”. 
Będzie ono przyznawane na częściowe 
pokrycie pobytu dziecka w żłobku niepu-
blicznym lub w klubie dziecięcym. O świad-
czenie bez względu na sytuację majątkową 
ubiegać będą się mogły dzieci rodziców lub 
opiekunów zamieszkujących teren Miasta 
i Gminy Buk. Dodatkowo będą oni musie-
li wykazać, że w składanych przez siebie 
dokumentach podatkowych jako miejsce 
zamieszkania podali gminę Buk. Trzecim 
warunkiem otrzymania wsparcia będzie 
zawarcie umowy o objęcie dziecka opieką 
z podmiotem prowadzącym żłobek nie-
publiczny lub klub dziecięcy.  Spełniający 
łącznie wymienione trzy kryteria rodzice 
otrzymają dofinansowanie w wysokości: 
300 zł w przypadku pobytu dziecka w żłobku 
oraz 200 zł w przypadku klubu dziecięce-
go.  Dofinansowanie będzie przekazywane 
na rachunek bankowy podmiotów prowa-
dzących placówki.  Prawo do świadczenia 
ustalono na okres od 01 maja 2018 r. do 31 
grudnia 2019 r.

Orkiestra dęta bez mundurów?

W kontekście informacji o dotacjach 
przekazanych organizacjom pozarządowym, 
radny Mirosław Adamczak pytał, co się stało 
z mundurami zakupionymi w zeszłym roku 
dla bukowskiej orkiestry dętej? Stwierdził, 
że w trakcie występu  podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Burmistrz Sta-
nisław Filipiak odpowiedział, że zwróci w tej 
sprawie uwagę kapelmistrzowi.

Powiat Poznański i gmina Buk fi-
nansują przebudowę ul. Otuskiej

Remont obejmie odcinek od pl. Stanisła-
wa Reszki do ul. Sportowej, będący drogą 
powiatową nr 2496P w granicach miasta 
Buk. Zadanie będzie finansowane w połowie 
ze środków Powiatu Poznańskiego, w kwocie 
nie większej niż 825.000,00zł. – To przykład 
współdziałania między gminą, a powiatem. 
Działając na rzecz mieszkańców, razem moż-
na zrobić więcej niż osobno – powiedział 
wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

Czujniki jakości powietrza
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa za-

proponował rozszerzenie sieci czujników 
o kolejne lokalizacje w Dakowych Suchych, 

Otuszu i w Wysoczce oraz na strażnicy OSP 
w Buku. Radna Agnieszka Bednarek dopyty-
wała, kiedy czujniki zaczną podawać kolejne 
parametry?

Burmistrz Stanisław Filipiak zauważył, 
że na terenie Parku Przemysłowego w Nie-
pruszewie nie ma dymiących kominów, 
a mimo to prywatny czujnik zamontowany 
na tym obszarze wykazuje dość duże stę-
żenia zanieczyszczeń. Jego zdaniem za zły 
stan powietrza odpowiada także duży ruch 
samochodowy. Radna Agnieszka Bednarek 
nie zgodziła się z tym twierdzeniem przy-
wołując przykład czujnika zamontowanego 
nad jeziorem w Zborowie. Mimo braku ru-
chu samochodów w tym rejonie, odczyty są 
podobne jak w pozostałych lokalizacjach. 
Radny Sławomir Lechna pytał, czy na stronie 
internetowej gminy wyniki nie mogłyby się 
wyświetlać w sposób ciągły?

Taryfa za wodę i ścieki
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa 

zwrócił uwagę, że na stronach internetowych 
gminy i ZGK Sp. z o.o. opublikowano taryfę 
za wodę i ścieki. Wynika z niej, że do 2019 r. 
możemy spać spokojnie, bo do tego czasu nie 
będzie zmian. W ciągu 90 dni od dnia 9 marca 
2018r. ZGK Sp. z o.o. musi przekazać projekt 
nowej taryfy do nowo powołanej instytucji 
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NOWY PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE  
DO RADY MIASTA I GMINY BUK

Pierwszego lutego weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta znowelizowała przepisy ustaw o samorządzie gmin-
nym, powiatowym oraz wojewódzkim, a także Kodeks wyborczy.

Jesienią kolejne wybory samorządowe, które będą się odbywać z uwzględnieniem nowych przepisów. Do najważniejszych zmian 
w prawie wyborczym należy wymienić przede wszystkim:

 » wydłużenie z czterech do pięciu lat kadencji rad gmin, powiatów, sejmików województw, burmistrzów, wójtów i prezydentów miast,
 » ograniczenie do dwóch liczby kadencji burmistrzów, wójtów i prezydentów miast,
 » ustawowe określenie definicji znaku „X” stawianego przez wyborców na kartach do głosowania, a określającego oddanie głosu.  Do-

tychczas te kwestię określała państwowa Komisja Wyborcza w wytycznych w sprawie czynności obwodowych komisji wyborczych. 
Obecnie dla ważności oddanego głosu znak „X” stawiany przez wyborcę na karcie do głosowania to co najmniej dwie linie, które 
przecinają się  w obrębie kratki,

 » zmianę sposobu funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. W myśl wprowadzonych zmian, każda obwodowa komisja wy-
borcza będzie składała się z niezależnych od siebie komisji: komisji do spraw przeprowadzenia głosowania oraz komisji do spraw 
ustalenia wyników głosowania. W praktyce oznacza to, ze głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadzą dwie niezależne od siebie 
komisje i dwa odrębne składy osobowe. Przyczynić się to ma do zwiększenia transparentności prac, a także sprawności liczenia 
głosów, gdyż po zakończeniu głosowania do pracy przy liczeniu głosów przystąpią osoby, wypoczęte i które nie mają za sobą wielo-
godzinnego dyżuru w lokalu wyborczym,

 » obowiązek rejestracji oraz internetowej transmisji obrazu i dźwięku z lokalu wyborczego, przedstawiającego wszystkie prace ob-
wodowych komisji wyborczych od momentu rozpoczęcia pracy, aż do chwili podpisania protokołu głosowania,

 » konieczność ponownego ustalenia przez rady gmin podziału na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin oraz podziału gmin na stałe 
obwody głosowania, przy czym te kompetencje od 1 stycznia 2019 roku będą należeć do niezależnych od gmin komisarzy wyborczych.
Wypełniając obowiązek wynikający ze wspomnianej na wstępie ustawy, Rada Miasta i Gminy Buk podczas XLII Sesji w dniu 6 marca 

2018 r dokonała podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze do rady Miasta i Gminy. W przyjętej uchwale nr XLII/307/2018 niewiele 
zmieniło się w stosunku do obecnego podziału n okręgi wyborcze. W gminach liczących do 20 000 mieszkańców nadal funkcjonują 
jednomandatowe okręgi wyborcze go rad gmin, a liczba radnych pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 15 radnych. Nowy podział 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ta z ko-
lei ma następne 90 dni na zatwierdzenie no-
wego cennika. Burmistrz Stanisław Filipiak 
uspokajał, że dzięki temu, że gmina celowo 
nie wprowadziła do majątku ZGK Sp. z o.o. 
urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych 
w ostatnich latach, a pozostawiła je w swoich 
rękach, to w taryfach nie będzie zawarty 
koszt amortyzacji tych urządzeń.  

Od czerwca ruszy kolej 
metropolitalna

W połowie roku rozpoczną się dodatko-
we kursy pociągów Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej, na trasie pomiędzy Nowym 
Tomyślem i Swarzędzem, poprzez m.in. Buk 
i Poznań. Dzięki wzmożonej częstotliwości 
połączeń kolejowych bukowianie zyskają 
atrakcyjną alternatywę taniego transportu 
do stolicy Wielkopolski.    

Planowanie przestrzenne
Na wniosek wiceprzewodniczącego 

Tomasza Plewy radni zdjęli z porządku 
obrad głosowanie nad uchwałą w sprawie 
uchylenia części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
przyległych do obwodnicy miasta na od-
cinku od ul. Dworcowej do ul. Grodziskiej. 
Wiceprzewodniczący uzasadniał, że ustawa 
o planowaniu przestrzennym przewiduje 
wprowadzanie zmian w już obowiązują-

cych dokumentach planistycznych, ale nie 
zakłada uchylania już obowiązujących pla-
nów. Przestrzegł radnych, że konstrukcja 
prawna projektu uchwały może skutkować 
jej uchyleniem przez organ nadzoru. Radny 
Tadeusz Raburski poinformował, że złożył 
wniosek formalny dotyczący projektu no-
wego planu miejscowego dla terenów Parku 
Przemysłowego przy autostradzie. Chodzi 
o uszczegółowienie zapisów w taki sposób, 
aby w przyszłości wykluczyć inwestycje typu 
„kompostownia” i podobne. 

Drogi, ulice…

Radny Mirosław Adamczak przypomniał 
o skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Ogrodowej 
w Dobieżynie, radna Alicja Króliczak prosiła, 
by betonowe płyty pochodzące z ul. Otuskiej 
w Dobieżynie wykorzystać do utwardze-
nia ul. Wodnej w tej wsi. Radna Agnieszka 
Bednarek przekazała postulaty dotyczące 
poszerzenia chodnika pomiędzy Kalwami 
i Niepruszewem. O stan dróg w Dakowych 
Suchych upomniał się sołtys Marian Kocik. 

Podpisane umowy na realizacje inwestycji
W miesiącach luty-marzec Burmistrz 

Stanisław Filipiak podpisał umowy na wy-
konanie następujących inwestycji:

- Przebudowa ulicy Basztowej w Buku 
z konsorcjum firm: Uczestnik: TAR-DROG 
sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Poznań-
skiej 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz 
Uczestnik: PPHU TOM-BUD s.c. z siedzibą 
w m. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn. Cena: 
858.470,74 zł brutto oraz 60 – miesięczny 
okres gwarancji.

- Przebudowa kompleksu lekkoatle-
tycznego na stadionie miejskim w Buku, 
z firmą TORAKOL Rajmund Zalewski z sie-
dzibą w m. Koszczały, 88-210 Dobre. Cena: 
1.518.628,28 zł brutto oraz 60 – miesięczny 
okres gwarancji.

- Przebudowa drogi powiatowej 
miejskiej ul. Otuska na odcinku od Pl. 
Reszki do ul. Sportowej oraz przebudowa 
pasa drogowego ul. Rzemieślniczej w Buku 
z firmą DROGOPAL Zakład Robót Drogo-
wych Andrzej Szeszuła z siedzibą przy ul. 
Przemysłowej 17, 64-330 Opalenica. Cena: 
1.863.766,98 zł brutto oraz 60 – miesięczny 
okres gwarancji. 

- Budowa pomostu pływającego na 
Jeziorze Niepruszewskim z Przedsiębior-
stwem Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wym DEKAR Dariusz Olszewski z siedzibą 
przy ul. Szkolnej 21,Jakubowice Konińskie, 
21-003 Ciecierzyn, cena: 305.940,36 zł 
brutto oraz 60-miesięczny okres gwarancji.
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uwzględnia nowopowstałe ulice oraz niedawną zmianę nazwy ulicy 26 stycznia na Niepodległości. Na kolejnej sesji radni zajmą się 
nowym podziałem na obwody głosowania. Feliks Straburzyński

W Y K A Z  O K R Ę G Ó W  W Y B O R C Z Y C H ,  I C H  N U M E R Y  I  G R A N I C E  
O R A Z  L I C Z B A  R A D N Y C H  W Y B I E R A N Y C H  W  K A Ż D Y M  O K R Ę G U

Nr
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o

Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych
wybiera-

nych
w okręgu

1 miasto Buk
ulice:
Browarna, Garncarska, Kazimierza 
Zenktelera, Pl. Przemysława, Pl. 
Stanisława Reszki, Poprzeczna, 
Poznańska, Ratuszowa, Rzeźnicka, 
Słoneczna, Smugi, Tylna, Wąska, 
Wielkowiejska, Zdrojowa

1

2 miasto Buk
ulice:
Akacjowa, Bukowa, Grodziska, 
Kosynierów Bukowskich, Lipowa, 
Łąkowa, Niepodległości, Ojca Rafała 
Chylińskiego, Strumykowa, Strzelecka, 
Topolowa, Zakładowa

1

3 miasto Buk
ulice:
Bohaterów Bukowskich, Kościelna, 
kpt. Witolda Wegnera, Mury, Andrzeja 
i Władysława Niegolewskich, Przykop, 
Szewska

1

4 miasto Buk
ulice:
Adama Mickiewicza, Azaliowa, Basztowa, 
Dobieżyńska, Otuska, Przemysłowa, 
Rzemieślnicza, Sportowa, Szarych 
Szeregów, Szkolna, Św. Rocha

1

5 miasto Buk 
ulice:
Brzozowa, Dr. Kazimierza 
Wróblewskiego, Dworcowa, Jarzębinowa, 
Jesionowa, Klonowa, Orzechowa, 
Powstańców Wielkopolskich, Stefana 
Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszki, 

1

6 miasto Buk
ulice:
Osiedle Przyjaźni, Sokoła, Tadeusza 
Wojtczaka

1

7 miasto Buk 
ulice:
Franciszka Górczaka, Józefa Grobelnego, 
Kolejowa, Osiedle 700-lecia Miasta,

1

8 sołectwa:
- Dakowy Suche
- Dobra - Sznyfin
w tym wsie:
- Dobra
- Sznyfin

1

Nr
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Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych
wybiera-

nych
w okręgu

9 sołectwo Szewce:
w tym wsie:
- Szewce
- Szewce-Zgoda

1

10 sołectwo Dobieżyn
ulice: Bukowska, Cicha, Malinowa, Micha-
lin, Otuska, Pogodna, Podgórna, Spokojna, 
Stęszewska, Truskawkowa, Wichrowa, 

1

11 sołectwo Dobieżyn
ulice: Jarzębinowa, Nowa, Ogrodowa, 
Powstańców Wielkopolskich, Szkolna, 
Topolowa, Wodna

1

12 sołectwa:
- Kalwy, 
- Niepruszewo
ulice: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębi-
nowa, Jaśminowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, 
Malinowa, Morelowa, Polna, Poziomkowa, 
Poznańska, Strumykowa, Wiśniowa,

1

13 sołectwa:
- Cieśle,
- Niepruszewo
ulice: Błękitna, Brzozowa, Cisowa, 
Grabowa, Jęczmienna, Jodłowa, 
Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, 
Modrzewiowa, Ogrodowa, Pogodna, 
Pszeniczna, Słoneczna, Starowiejska, 
Szkolna, Świerkowa, Tęczowa, Żytnia

1

14 sołectwa:
- Otusz,
- Pawłówko - Wiktorowo,
w tym wsie:
Pawłówko
Wiktorowo
- Wysoczka –Żegowo
w tym wsie:
- Wysoczka
- Wygoda,
- Żegowo,

1

15 sołectwo Wielka Wieś 1

Wybory ławników sądowych
Do dnia 16 marca br. upoważnione podmioty mogą składać 
kandydatury na ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.buk.gmina.pl
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OBWIESZCZENIE
Szanowni Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Buk

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 
2343/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu 
z dnia 16 lutego 2018r. dotyczącym Regu-
laminu określającym zasady likwidacji wy-
robów zawierających azbest na terenie Po-
wiatu Poznańskiego na rok 2018 zaistniała 
nieodpłatna pomoc w likwidacji wyrobów 
zawierających azbest, obejmująca:

1) demontaż wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości znajdujących się na 
terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, 
transport i unieszkodliwienie tych wyrobów 
na składowisku odpadów zgodnie z obowią-
zującymi przepisami oraz,

2) pakowanie wcześniej zdemontowa-
nych wyrobów zawierających azbest z nieru-
chomości znajdujących się na terenie Powiatu 
Poznańskiego, transport i unieszkodliwienie 
tych wyrobów na składowisku odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do wzięcia udziału w likwidacji wyro-
bów zawierających azbest uprawnione są 
następujące podmioty:

 » właściciele i użytkownicy wieczyści, nie-
prowadzący działalności gospodarczej, 

 » spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 » jednostki organizacyjne zaliczane do 

sektora finansów publicznych,
 » instytuty badawcze,
 » stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy,

które posiadają lub mają w zarządzie nieru-
chomość na terenie powiatu poznańskiego 
(na terenie Miasta i Gminy Buk), na której 
znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą 
wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie 
będą finansowane koszty związane z zaku-
pem i montażem nowych pokryć dachowych 
i elewacji, a także koszty związane z zabez-
pieczeniem konstrukcji dachu po demontażu 
wyrobów zawierających azbest. 

Koszty związane z likwidacją wyrobów 
zawierających azbest, pochodzą z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu 
Powiatu Poznańskiego oraz budżetów gmin 
uczestniczących w programie likwidacji wy-
robów zawierających azbest, bez udziału fi-
nansowego Wnioskodawców. 

Zainteresowane osoby winny złożyć 
pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na 
rok 2018 ( do pobrania w tut. Urzędzie I pię-
tro pok. nr 21 lub na stronie internetowej 
www.buk.gmina.pl w zakładce komunikaty/
obwieszczenia ) do Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk (Se-
kretariat). 

Do wniosku należy załączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie 

tytułu prawnego do nieruchomości, na której 
znajdują się wyroby zawierające azbest,

2) zgodę właściciela/ współwłaścicieli 
nieruchomości – w przypadku posiadania 
innego tytułu prawnego niż własność lub 
użytkowanie wieczyste,

3) w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności – zgodę po-
szczególnych współwłaścicieli na wykona-
nie prac związanych z usuwaniem azbestu 
i wyrobów zawierających azbest,

4) w przypadku wnioskodawców pro-
wadzących działalność związaną z sektorem 
produkcji rolnej, dokumenty o których mowa 
w § 13 Regulaminu cyt. „ W przypadku, gdy 
pomoc będzie udzielana w odniesieniu do 
podmiotów, o których mowa w § 12, wnio-
skodawca jest zobowiązany do przedłożenia 
dokumentów i informacji określonych w art. 
37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postepowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 
ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

a) § 12 Regulaminu cyt. „W przypadku, 
gdy budynek, z którego zdejmowany będzie 
azbest jest wykorzystywany do działalności 
związanej z sektorem produkcji rolnej, pomoc 
uzyskana z tego programu będzie udzielana 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.. UE L 
Nr 352, poz. 9 z 24 grudnia 2013 r.). 

W sektorze produkcji rolnej można uzy-
skać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli 
wartość tej pomocy brutto łącznie z warto-
ścią innej pomocy de minimis w rolnictwie 
otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych nie może przekroczyć kwoty 
15.000 EUR ”. 

5) Pełnomocnictwo – w przypadku dzia-
łania przez pełnomocnika. 

Powyższe wnioski można składać od dnia 
dzisiejszego tj. 02 marca br. do wyczerpania 
limitu, przy czym ostateczny termin składa-
nia wniosków ustala się na dzień 10 lipca 
2018. Złożone wnioski będą rozpatrywane 
według kolejności ich wpływu do Urzędu 
Miasta i Gminy, które następnie będą prze-
kazywane do Starostwa Poznańskiego. Wnio-
ski niekompletne nie będą rozpatrywane do 
czasu ich uzupełnienia.

Jednocześnie informuję, że składanie 
wniosków powinno dotyczyć prac, których 
wykonanie przewidują Państwo w roku bie-
żącym. 

Osobą kompetentną do udzielania infor-
macji w przedmiocie sprawy jest Pan Kon-
rad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku [ pok. nr 
21 tel. (618884442)] .

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-
az bestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.

Stanisław Filipiak
 Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Wokół setnej 
rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego

W ramach jubileuszu odbywają się 
spotkania organizacyjne oraz roz-
poczyna się realizacja konkretnych 

działań. W ostatnim numerze naszego mie-
sięcznika informowaliśmy m.in. o zawarciu 
listu intencyjnego pomiędzy gminami: Buk, 
Dopiewo i Stęszew dotyczącego znakowa-

nia grobów Powstańców Wielko-

polskich. Kilka tygodni później 9. lutego br. 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami: Dopiewa, 
Opalenicy, Nowego Tomyśla i Zbąszynia, do-

tyczące organizacji „Sztafety pokoleń 
do Zbąszynia”, zaplanowa-
nej na 16 września 2018r. 
Rocznica Powstania będzie 
także wyraźnie zaakcento-
wana w trakcie 5. Europej-
skiej Nocy Muzeów w Buku 
przypadającej w tym roku 

w dniu 19 maja. Zwycięstwo Wielkopolan 
zostanie przypomniane również w dniu 
22 września w trakcie „Powstańczego 
strzelania” na strzelnicy LOK KŻR w Buku. 
Dzień później 23 września w Dakowych 
Mokrych zaplanowano odsłonięcie pomnika 
Powstańców, pochodzących także z terenu 
naszej gminy. W marcu w Buku rozpoczęły 
się warsztaty filmowe (piszemy o nich w od-
rębnym artykule). Staraniem Urzędu przygo-
towano już dostępne gadżety jubileuszowe 
w postaci okolicznościowych notesów, nakle-
jek, podkładek i kubków. Niewątpliwą gratką 
dla kolekcjonerów będą emitowane w maju 
br. znaczki pocztowe z bukowskim muralem. 
W nowym roku szkolnym  młodzież ze szkół 
podstawowych otrzyma okolicznościowe 
plany lekcji. 

H.W.  

Nakręcą film 
o Powstańcach 
Wielkopolskich

Redaktor Justyna Andersz-Rychter 
i operator kamery Mariusz Podgórny 
poprowadzą projekt dotyczący przy-

gotowania etiudy filmowej. Film powstanie 
w ramach warsztatów „Ocalić od zapomnie-
nia – dzieje bukowskich Powstańców Wiel-
kopolskich”. Na spotkaniu organizacyjnym 
w dniu 2 marca br. w kawiarni przy kinie, 
burmistrz Stanisław Filipiak przypomniał 
że osoby zaangażowane w tą inicjatywę 
mogą pochwalić się dużym doświadczeniem 
oraz wcześniejszymi ciekawymi realiza-
cjami dla Buku. Pracujący dla TVP dzien-
nikarze są współtwórcami m.in. „Tryptyku 
Bukowskiego” oraz filmów o Matce Bożej 
Bukowskiej-Literackiej. Powstańcza etiuda 

ma być filmem amatorskim, kręconym za 
pomocą telefonów komórkowych. Udział 
w niej wezmą uczniowie: Gimnazjum, szkół 
podstawowych z Buku i Niepruszewa oraz 
seniorzy z „Pogodnej Jesieni”. Podzieleni na 
grupy uczestnicy w ciągu dwóch tygodni od 
pierwszego spotkania stworzą scenariusz, 
scenografię i przygotują plan zdjęciowy. 
Samo kręcenie kilkuminutowego obrazu 
odbędzie się 17 marca, a już tydzień póź-
niej twórcy zasiądą w pracowni montażowej 
TVP3 Poznań, w której powstanie ostateczna 
wersja filmu. Premiera skończonego dzieła 

odbędzie się 19 maja podczas 5. Europejskiej 
Nocy Muzeów w Buku.    

Hubert Wejmann
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Bukowianie na targach wędkarskich 

W dniach 9-11.02.2018 r. na terenie 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich miało miejsce ważne  

wydarzenie dla miłośników wędkarstwa 
pt. ,,Rybomania”.

Do stolicy Wielkopolski przyjechali 
wędkarze z całej Polski. Nie zabrakło też 
wędkarzy z Buku oraz licznej grupy dzieci 
z Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej Buk, 
które to po raz kolejny otrzymały bezpłatne 
wejściówki na imprezę.

 Niestety ku rozczarowaniu najmłod-
szych adeptów wędkarstwa zabrakło w tym 
roku ogromnego akwarium z rybami. Po-
mimo tego mogli spotkać się z dobrze im 
znanym Sebastianem Staśkiewiczem z Fun-

dacji „Ratuj Ryby”, aby zrobić sobie zdjęcie 
z ogromnymi pluszowymi rybkami. Dzieci 
odwiedziły również swoich fanów, takich 
jak: Olin Gutowski, Radosław Witólski, Steve 
Briggs i Jakube Vagner.

Na dzieci z bukowskiej szkółki czekały 
również niespodzianki. Jedno z najbardziej 
znanych czasopism wędkarskich ,,Wiado-
mości Wędkarskie”, przekazało mnóstwo 
różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego dla 
Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej z Buku.

To jednak nie koniec niespodzianek dla 
najmłodszych. Sklep karpiowy CARPSHOP 
przeprowadził zbiórkę pieniędzy na szkółki 
wędkarskie. Z uzbieranej kwoty przekazał 
czek/bon na kwotę 1500 złotych do wyko-

rzystania w sklepie i wręczył go właśnie 
szkółce z Buku na scenie targów Rybomania. 

W imieniu Młodzieżowej Szkółki Węd-
karskiej Buk za wszystkie wyróżnienia oraz 
nagrody serdecznie dziękujemy. Cieszy nas 
bardzo fakt, że wśród tylu szkółek wędkar-
skich w Polsce nasza z Buku jest tak dobrze 
znana i podawana jako przykład.

Sławomir Jaroch

Biesiada 
Walentynkowa

Już po raz czwarty pasjonaci śpiewu i wiel-
biciele dobrej zabawy mogli uczestniczyć 
we wspólnej biesiadzie, która tym razem 

zbiegła się z tradycyjnymi Walentynkami. 
Jej motywem przewodnim był tytuł znanej 
piosenki Marii Koterbskiej „Serduszko puka 
w rytmie cha-cha”.

O stronę muzyczną imprezy zadbał tra-
dycyjnie zespół „The Friends Tones Trio”, tym 
razem wsparty pięknymi żeńskimi głosami 
Katarzyny Jagody i Zuzanny Gorońskiej.

Prowadzącymi imprezę byli panowie 
Karol Hołod i Piotr Goroński, którzy nie 
musieli długo namawiać licznie zgromadzo-

nych gości do zabawy. Cała sala chętnie brała 
udział we wspólnym śpiewie oraz w drugiej 
tanecznej części imprezy. 

Impreza zalicza się do udanych, a wycho-
dzący goście deklarowali swoją obecność 
na kolejnych.

Ewa Szurkowska
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Akcja ratunkowa na jeziorze

Tym razem na szczęście były to ćwicze-
nia, ale zdobyte umiejętności mogą 
się przydać w prawdziwych akcjach 

druhów z gminy. Mroźna końcówka lutego 
pozwoliła strażakom na przeprowadzenie 
szkolenia z działań ratowniczych na Jeziorze 
Niepruszewskim. Dzięki utrzymującej się 
od dłuższego czasu temperaturze poniżej 
zera, przeprowadzono symulację działań na 
wodzie w warunkach zimowych. W niedziel-
ny poranek 25 lutego na niepruszewskiej 
plaży spotkały się jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 
Buk, OSP Dopiewo oraz Jednostka Ratowni-
czo-Gaśnicza nr 4 w Poznaniu. Ratownictwo 
wodno-lodowe to kolejny z elementów stra-
żackiego rzemiosła, doskonalony cyklicznie 
przez naszych strażaków. W okresie zimo-

wym w efekcie brawury, złej oceny grubości 
pokrywy lodowej, bardzo często dochodzi 
do wypadków. Ratownicy w każdych wa-
runkach muszą być jak najlepiej przygoto-
wani, żeby nieść pomoc. Zajęcia składały 
się z części teoretycznej, gdzie omówiono 
kilka możliwych wariantów ewakuacji osób 
znajdujących się w wodzie, pod lodem, z wy-
korzystaniem sprzętu będącego na wypo-
sażeniu jednostek. Są to przede wszystkim 
specjalistyczne deski lodowe, rzutki ra-
townicze, liny, drabiny, a także kombine-
zony zapewniające ratownikom wyporność, 
chroniące przed wychłodzeniem. W tym 
elemencie duży nacisk położono na bezpie-
czeństwo osób poszkodowanych, udzielenie 
pierwszej pomocy (m.in. omówiono obja-
wy hipotermii), ale także bezpieczeństwo 

samego ratownika. Dobór odpowiedniej 
techniki ratowniczej zawsze musi zostać 
poprzedzony odpowiednią oceną sytuacji, 
tj. oceną stanu poszkodowanego, odległości 
od brzegu i stanu grubości lodu. Po części 
teoretycznej strażacy mieli okazję działać 
w praktyce, gdzie każdy z biorących udział 
w ćwiczeniach mógł sprawdzić na własnej 
skórze omawiane warianty, zapoznać się 
z specyfiką sprzętu używanego w działaniach 
wodno-lodowych.

Spotkanie zaowocowało wzajemną wy-
mianą doświadczeń, które w ratownictwie 
zawsze warto wzbogacać i poszerzać. 

Mateusz Łukaszyk
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Rekolekcje szkolne „Spotkania w górach” 
dla uczniów szkół podstawowych z Buku 
i Dobieżyna

Uczniowie w ciągu trzech dni rekolek-
cyjnych(28.02 i 1-2.03. 2018 r.) uczest-
niczyli w naukach głoszonych przez 

Siostry Nazaretanki, oglądali filmy religij-

ne, wykonywali prace plastyczne w szkole. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przeprowadzenie tegorocznych rekolekcji.

Maria Ziemek

Nocna Droga 
Krzyżowa

W mroźną noc z 2 na 3 marca wyru-
szyła z bukowskiego sanktuarium 
Nocna Droga Krzyżowa. Ponad 40 

osób zapragnęło poświęcić swój sen i w su-
rowych warunkach meteorologicznych iść, 
aby spotkać się z Jezusem. Droga krzyżowa 
rozpoczęła się dla każdego już wcześniej, 
gdyż uczestnicy sami przygotowywali so-
bie rozważania, odzież ochronną i krzyż. 
W piątek po Mszy świętej o godzinie 20:00, 
którą odprawił ksiądz Marcin Stanisławski, 
wszyscy uczestnicy NDK podeszli do ołtarza, 
aby otrzymać specjalne błogosławieństwo 
do trudów tej nocnej modlitwy wiekopost-
nej. Następnie rozpoczęła się adoracja Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie i część uczest-
ników ruszyła w drogę, reszta adorując Je-
zusa prosiła o siły i po chwili już wszyscy 
wędrowali na trasie Buk-Otusz-Nieprusze-
wo-Brzoza-Wysoczka-Buk. Organizatorzy 
tego wydarzenia Marek Duszyński i Jarosław 
Wolny czuwali cały czas nad organizacyjnym 
i duchowym przebiegiem drogi krzyżowej. 
Jeden z uczestników powiedział po powrocie 
do sanktuarium: „To było ciężkie wyzwanie, 
ale dla Jezusa było warto. Podczas takiego 
przejścia, w wyjątkowo trudnych w tym roku 
warunkach pogodowych, moje spotkanie 
z Bogiem miało zupełnie nowy wymiar. Tu 
mogłem złączyć się z Jego męką na Golgocie, 
tu mogłem podziękować za to, co On tam dla 

mnie zrobił”. Pierwsi uczestnicy wrócili do 
Buku około godziny 1:40, a ostatni schodzili 
się do godziny 3:00. Każdy po przyjściu dzię-
kował Matce Bożej Bukowskiej za przeżytą 
przez siebie Drogę Krzyżową. W piękny spo-
sób przeprowadzili wędrujących mieszkańcy 
Otusza i ksiądz proboszcz z Niepruszewa. 
W kaplicy w Otuszu czekały ciepłe napoje 
i placki, a w niepruszewskim kościele można 
było w nocy skorzystać z sakramentu pokuty. 
Jak Jezusowi w Jego drodze krzyżowej po-
mogli święta Weronika i Szymon Cyrenej-
czyk, tak pomocnymi dla wędrujących byli 
mieszkańcy Otusza i Niepruszewa. Organi-
zatorzy bardzo serdecznie dziękują panu 
sołtysowi Adamowi Kocikowi oraz księdzu 
Romanowi Janeckiemu za wszelkie okaza-

ne dobro. Udział w takim wydarzeniu jest  
niezapomnianym przeżyciem i wiele osób 
już po powrocie myślało o pójściu na Nocną 
Drogę Krzyżową w przyszłym roku. 

Liliana Przybylska

W Wielkim Poście
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Wernisaż 
w Kawiarni

Dnia 30 stycznia b.r. w kawiarni przy 
kinie „Wielkopolanin” bukowska bi-
blioteka zorganizowała wernisaż, na 

którym swoje prace fotograficzne pokazał 
szerszej publiczności Wojciech Teleszyń-
ski – pasjonat fotografii. Podczas wernisażu 
można było przede wszystkim podziwiać 
kobiece portrety oraz przyrodę, w szcze-
gólności fotografię kwiatów, które stanowią 
najwdzięczniejsze obiekty inspirujące pana 
Wojciecha. Na uczestników wernisażu cze-
kała niespodzianka – można było wygrać 
jedną z prac autora. Wojciech Teleszyński 

przez wiele lat służby wojskowej działał 
jako instruktor kulturalno-oświatowy, 
prowadził także sekcję fotograficzną dla 
młodzieży w Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Nowym Tomyślu. W społeczności nowo-
tomyskiej działał prężnie, organizując wiele 
konkursów fotograficznych, m.in. „Przyroda 
umiera”. Sam również prezentował swoje 

prace fotograficzne na wielu różnych wy-
stawach w Nowym Tomyślu, Świebodzinie 
czy Poznaniu. Zawsze wzbudzały duże za-
interesowanie, były również nagradzane 
w konkursach fotograficznych, takich jak 
„Nowotomyślanie przyłapani na czytaniu”, 
„Impresje jesienne”, czy też „Foto Ujęcia”. Pro-
wadzony pasją ukończył kurs dokumentacji 
fotograficznej oraz kinooperatora. Natomiast 
w nowotomyskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej stawiał pierwsze kroki w malarstwie 
olejnym. Wernisaż w Buku to kolejny etap 
jego artystycznej drogi, który pozostawił 
niezapomniane wrażenia zarówno same-
mu artyście, jak i odwiedzającym wystawę 
mieszkańcom Buku, towarzyszącym panu 
Wojciechowi kolegach artystach oraz człon-
kom rodziny.  Katarzyna Duda

Konkurs kulinarny

Dnia 17 lutego 2018 roku rozpoczął 
się projekt współpracy pod tytułem 
„Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt 

jest realizowany zgodnie z harmonogramem 
i zestawieniem rzeczowo-finansowym za-
wartym w  umowie o przyznaniu pomocy 
Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 
21.09.2017 roku. Stronami współpracy 
są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowa-
rzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz 
Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania 
„Źródło”.

Pierwsza część projektu pod nazwą 
„Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” 
odbyła się w Kamieńcu na terenie gminy 
Grodzisk Wielkopolski. W zawodach udział 
wzięło 14 gmin z trzech współpracujących 
lokalnych grup działania.  

Lokalna Grupa Działania „Źródło” repre-

zentowana była przez sześciu uczestników 
– wykonawców potraw. Wszystkie stowa-
rzyszone w LGD „Źródło” gminy zostały 
nagrodzone, i tak:

 » II miejsce zajęła Gmina Stęszew repre-
zentowana przez panów Piotra Pluskotę 
i Tomasza Hałasa z potrawą „Gulp”.

 » III miejsce zajęły panie Alicja Sammler 
i Dorota Ossowska reprezentujące Gminę 
Dopiewo z potrawą „Rolada ziemniacza-
na z sosem grzybowym”.

 » Wyróżnienie otrzymały reprezentant-
ki gminy Buk panie Daniela Kalemba 
i Krystyna Szymczak za „Kotlety z ziem-
niaków”.

Zwycięzcami konkursu zostali przed-
stawiciele naszych sąsiadów z LGD KOLD 

z gminy Miedzichowo pani Anna Sałagaj i pan 
Krzysztof Górny za „Zupę ziemniaczaną”. 

W trakcie konkursu wysłuchaliśmy kon-
certu kapeli „Po zagonach” z Poznania. 

Wszystkim uczestnikom projektu i oso-
bom zaangażowanym serdecznie dzięku-
jemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gra-
tulujemy!

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Ob-
szary Wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 
2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania”.

Opr. Sylwia Świdzińska-Jachna 
Kierownik Biura LGD „Źródło”

Abolicja dla Czytelników
Minął termin oddania książek do biblio-
teki? Martwisz się, że zapłacisz karę? 
Jeśli oddasz w wyznaczonym terminie 
przetrzymane książki to unikniesz od-

powiedzialności finansowej.

 Biblioteka Publiczna w Buku ogłasza 
w dniach 19-23 marca 2018 r. abolicję 

dla czytelników, którzy zwlekają  
z terminowym oddaniem książek.

Wszyscy, którzy w wyznaczonym czasie 
zwrócą do biblioteki przetrzymane ponad 
regulaminowy termin wypożyczone zbiory, 
będą zwolnieni z opłaty karnej za ich prze-
trzymanie. 

Sukces uczennic  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie

W dniu 3 lutego 2018 r. uczennice 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepru-

szewie uczestniczyły w III Wielkopolskim 
Konkursie Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej organizowanym przez Katedrę 
Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej 
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu od patro-
natem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
W jury zasiadali prof. dr hab. Magdalena 
Wdowicka-Mackiewicz, dr hab. Tomasz 
Dzięcioł oraz mgr Przemysław Pałka.

W kategorii uczniów szkół podstawo-
wych Złoty Dyplom zdobyła Agata Suwiczak, 
Srebrny Dyplom zdobyły Daria Kańduła oraz 
Julia Kańduła.

Joanna Christop
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Zebranie PTTK

W dniu 1 marca Zarząd Oddziału PTTK 
w Buku złożył sprawozdanie ze 
swej działalności w 2017 roku swo-

im członkom i zaproszonym gościom, którzy 
przybyli do świetlicy Oddziału na Placu St. 
Reszki. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Andrzej Kudlaszyk – prezes Wielkopolskiej 
Korporacji Oddziałów PTTK, wiceburmistrz 
Aleksandra Wawrzyniak, Dyrektor Bibliote-
ki i Kina Lidia Targosz oraz przedstawiciel 
UMiG Hubert Wejmann. Chwilą ciszy uczci-
liśmy pamięć naszych członków i sympaty-
ków, którzy w ubiegłym roku udali się na 
wędrówkę niebiańskimi szlakami, zachowa-
my ich w naszych sercach. Następnie przy-
stąpiono do najmilszej części zebrania, czyli 
wręczenia wyróżnień. Medalem za Pomoc 
i Współpracę uhonorowana została Lidia 
Targosz, bardzo nam przychylna i pomocna 
na różnych płaszczyznach naszej działal-
ności. Odznakę „25 lat w PTTK” wręczono 
koleżankom: Bożenie Juchacz i Barbarze 
Dominiczak i koledze Witoldowi Klorkowi. 
Medale i odznaki wręczył, i dłoń serdecznie 
uścisnął prezes WKO/PTTK. Koleżeństwu 
gratulujemy i dziękujemy za pełną poświę-
cenia pracę na rzecz oddziału. Sprawozdanie 
zarządu przedstawiła koleżanka sekretarz, 
a sprawozdanie z działalności Szkolnego 

Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK 
„Tramp” w Jabłonnie złożyła opiekunka koła 
koleżanka Bogusława Konieczek. Drugą opie-
kunką koła jest Marzena Mądra. Są to dwie 
bardzo energiczne kobiety, które w ubiegłym 
roku zorganizowały 8 różnych imprez (rajdy, 
wycieczki, biwaki, spotkania z podróżnika-
mi), w tym XI Wiosenny Rajd Wioska 2017, 
który zgromadził rekordową liczbę 432 
dzieci i młodzieży oraz 40 osób dorosłych. 
Także uczestniczą i służą pomocą w rajdach 
oddziałowych. Chwalą sobie również współ-
pracę z Burmistrzem Rakoniewic Gerardem 
Tomiakiem i Starostą Powiatowym Mariu-
szem Zgaińskim. O działalności koła przy 
Liceum Ogólnokształcącym opowiedział 
Jacek Stępniewski opiekun koła i wręcz bił 
na alarm w sprawie skopywania (likwida-
cji grobów) Powstańców Wielkopolskich 
na cmentarzach w przypadkach, gdzie nie 
wniesiono opłat za prolongatę miejsca po-
chówku. Koło włącza się w akcję „Zapal znicz 
Pamięci”, a także organizuje wycieczki do 
Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
Szlakiem Frontu Zachodniego. Prezes WKO/
PTTK podziękował naszemu oddziałowi za 
bogatą działalność, przybliżył historię orga-
nizowanych przez Oddział kolejowy rajdów 
upamiętniających Powstanie Wielkopolskie. 
Pani wiceburmistrz poinformowała, że ob-
chody 100-lecia niepodległości Polski będą 
trwały przez cały rok w różnych formach, 

m.in. przejazd specjalnym pociągiem do 
Zbąszynia i wzięcie udziału w tamtejszych 
uroczystościach. Pan Hubert Wejmann omó-
wił zarys programu 5. Europejskiej Nocy 
Muzeów (warsztaty, wystawy, koncert, 
zwiedzanie Izby Muzealnej), oraz poruszył 
sprawę znakowania grobów Powstańców 
Wielkopolskich na bukowskich cmentarzach 
w sposób trwały, poprzez umieszczenie na 
nich tabliczek. Różne oblicza ma pamięć 
o bohaterach walczących o naszą niepod-
ległość – jedni likwidują groby, inni trwale 
oznaczają. Jesteśmy dumni, że mieszkamy 
w Buku. PTTK O/Buk aka

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy GZKRiOR Dnia 1 marca odbył się zjazd spra-
wozdawczo - wyborczy Gminnego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Buku. Tego dnia sala wiejska 
w Żegowie tętniła gwarem. Spotkali się 
w niej delegatki z Kół Gospodyń Wiejskich 
i delegaci z Kółek Rolniczych naszej gminy 
oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Sta-
nisław Filipiak burmistrz Miasta i Gminy 
Buk, Ryszard Napierała prezes Poznańskiego 
Okręgowego Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Poznaniu, Iwona Graf 
z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu, Krzysztof Graf z Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, 
Eugeniusz Napierała delegat Izby Rolniczej 
oraz Adam Kowalczyk kierownik Gospo-
darczego Banku Spółdzielczego w Mosinie 
Oddział Buk. Wszystkich zebranych powitał 
i Zjazd otworzył prezes Gminnego Związku 
Rolników Tadeusz Łysiak, natomiast obrady 
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prowadziła Halina Włodarska. Zjazd spra-
wozdawczy jest okazją do podsumowania 
minionych lat, oceny działalności oraz snucia 
planów na przyszłość. W Gminnym Związku 
skupionych jest 9 Kół Gospodyń Wiejskich 
i 10 Kółek Rolniczych, obecnie organizacja ta 
ma 438 członków. Działalność Związku jest 
bardzo zróżnicowana. Największym przed-
sięwzięciem jest organizacja Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich, który dzięki wspar-
ciu Urzędu Miasta i Gminy, Poznańskiego 
Związku Rolników oraz zaangażowaniu 
Anny Skotarczak, Iwony i Krzysztofa Graf 
w ubiegłym roku organizowany był po raz 
dziesiąty. Organizacja Dożynek Gminnych 
wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy oraz 
uczestnictwo w organizacji Dożynek Woje-
wódzko-Diecezjalnych. Związek organizuje 
corocznie różne szkolenia i kursy dla rol-
ników, wyjazdy integracyjne. Bierze udział 
w różnych uroczystościach również poza 

gminą. Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy 
zorganizował pokazy garmażerki dla pań 
z KGW. Sprawozdanie było bardzo szczegó-
łowe i trudno wymienić wszystkie działania. 
Na koniec sprawozdania prezes podzięko-
wał wszystkim, którzy wspierali działania 
Związku i powiedział „Największym kapi-
tałem Gminnego Związku Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Buku są ludzie, 
którzy społecznie w nim działają”. 

 Na Zjeździe podziękowano w szczególny 
sposób Stanisławowi Saporowi wieloletnie-
mu wiceprezesowi Związku, jednocześnie 
prezesowi Kółka Rolniczego w Szewcach. 
Wręczono mu odznaczenie oraz dyplom 
Zasłużonego Działacza Kółek Rolniczych 
Województwa Wielkopolskiego. Dekoracji 
dokonali prezesi Ryszard Napierała i Tadeusz 
Łysiak. Jako że był to zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy, wybrano nowe władze na 
kolejną kadencję.

Prezesem ponownie został Tadeusz Ły-
siak, wiceprezesami Halina Włodarska, Re-
nata Olejniczak, sekretarzem Leon Króliczak, 
a członkami Prezydium Maria Mądroszyk 
i Czesław Stachowiak. Wybrano również Ko-
misję Rewizyjną w składzie Daniela Kalemba 
- Przewodnicząca i Mariola Kornosz oraz 
Sławomir Gawron jako członkowie. Na Zjazd 
Poznańskiego Związku Rolników wybrano 
następujących delegatów: Ryszarda Napie-
rałę, Tadeusza Łysiaka i Halinę Włodarską. 

Red.

Seniorzy „Pogodnej Jesieni”  
na Przeglądzie Piosenki Patriotycznej

W czwartek 22 lutego 2018 r. w auli Li-
ceum Ogólnokształcącego w Pnie-
wach odbył się Senioralny Przegląd 

Piosenki Patriotycznej. W przeglądzie uczest-
niczyło 8 zespołów śpiewaczych seniorów 
między innymi z Chełminka, Dopiewa, Opa-
lenicy, Nowego Tomyśla, Buku i Pniew. Każdy 
zespół wykonał 3 utwory muzyczne o treści 

patriotycznej. Wszystkie zespoły wraz z po-
dziękowaniem za udział obdarowane zostały 
symbolicznymi upominkami: śpiewnikiem 
pieśni patriotycznej i flagą. Przegląd odbył 
się w ramach realizacji projektu „A pamięć 
w nas pozostanie”, którego beneficjentem 
jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspek-
tywa”, a współfinansowane jest ze środków 

Gminy Pniewy. Było to piękne wydarzenie 
– tym bardziej, że w tym roku przypada 100. 
rocznica odzyskania niepodległości. 

Alicja Króliczak
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Tańczyć może każdy

W dniu 1 lutego 2018 r. seniorzy 
„Pogodnej Jesieni” oraz Domu 
Dziennego Pobytu z Grodziska 

Wielkopolskiego w szalonych rytmach 
i szampańskim humorze przełamali ste-
reotypy na Karnawałowym Balu w CK 
Rondo w Grodzisku Wlkp. O tym, że warto 
łączyć środowiska seniorów, aby konfron-

tować różne spojrzenia, wymieniać się 
wiedzą, umiejętnościami oraz wspierać się 
w różnych obszarach, nie trzeba już niko-
go przekonywać. Gorąca atmosfera zabawy 
wyzwoliła w uczestnikach gorącą krew oraz 
chęć śpiewania piosenek czy też ochoczych 
przyśpiewek. Bal urozmaiciły pokazy tańca 
i liczne konkursy. Wspólne zabawy prze-

rywane były smaczną strawą. Wszystko 
co dobre szybko się kończy, nadszedł więc 
czas rozstania. Podziękowaniom, życzeniom 
skierowanym do gospodarzy i gości nie było 
końca. Uczestnicy balu uśmiechnięci, zado-
woleni, pełni wrażeń i nadziei czekają na 
ponowne spotkanie. Taneczne spotkania to 
doskonały czas na kontakty towarzyskie, na 
pobudzenie umysłu, poprawienie kondycji 
fizycznej, wyzwolenie pozytywnych emocji. 

Alicja Króliczak

Wzrosną świadczenia emerytów 
i rencistów – waloryzacja 2018

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane 
prze ZUS wzrosną o prawie 3 procent. ZUS waloryzację 
przeprowadza z urzędu, nie trzeba więc o jej przeprowadzenie składać wniosku. 

Celem waloryzacji jest zachowanie real-
nej wartości wypłacanych świadczeń 
w stosunku do wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja eme-
rytur i rent polega na pomnożeniu kwoty 
świadczenia przez procentowy wskaźnik 
waloryzacji, który w 2018 r. wynosi 102,98 
procent. Wysokość wskaźnika uzależniona 
jest od średniorocznego wskaźnika cen to-
warów i usług w poprzednim roku kalen-
darzowym i od realnego wzrostu przecięt-
nego wynagrodzenia w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

Każdy świadczeniobiorca po przepro-
wadzeniu waloryzacji, otrzyma stosowną 
decyzję z informacją o nowej wysokości 

świadczenia.
Przykład: Jeśli na koniec lutego wysokość 
emerytury brutto wynosiła 1000 zł, to po 
waloryzacji emerytura będzie wynosiła 
1029,80 zł. Jeżeli wysokość emerytury na 
koniec lutego wynosiła 2000 zł, jej wysokość 
będzie wynosiła 2059,60 zł. brutto.
Od 1 marca 2018 r. obowiązują również 
nowe kwoty:

 » najniższych emerytur i rent,
 » dodatków i świadczeń pieniężnych wy-

płacanych wraz z emeryturą lub rentą 
albo samoistnie,

 » maksymalnego zmniejszenia emerytur 
i rent w przypadku osiągania przychodu 
z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:
 » emerytura, renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy i renta rodzinna 
- 1029,80 zł;

 » renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy - 772,35 zł;

 » renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową i renta rodzinna 
wypadkowa - 1235,76 zł;

 » renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową - 926,82 zł.

Kwoty dodatków i świadczeń oraz kwoty 
maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent 
w przypadku osiągania przychodów z dzia-
łalności zarobkowej, ustalone w wyniku wa-
loryzacji od 1 marca 2018 r. znajdują się na 
stronie internetowej Zakładu www.zus.pl

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS  

w Wielkopolsce
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Ferie w mieście

Ferie zimowe to dwutygodniowy okres 
wyczekiwany przez wszystkie dzieci 
w Polsce. Dla naszego województwa 

ten czas w tym roku przypadał 12-25 lu-
tego, tak jak w województwach kujawsko
-pomorskim, lubuskim, małopolskim oraz 
świętokrzyskim. Młodzież w naszym mieście 
miała bogatą ofertę zajęć, przygotowaną dla 
niej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury, Bibliotekę i Kino oraz OSiR w Buku. 
W pierwszym tygodniu zajęć oferowanych 
przez MGOK i BiK na dzieci czekały zajęcia 
plastyczne, podczas których wykonywały 
kartki i ozdoby walentynkowe. Były tak-
że zajęcia muzyczne. Przygotowano także 

ofertę dla tych, którzy lubią aktywnie spę-
dzać czas. Była zumba oraz zajęcia rucho-
we w hali sportowej. We wtorek 13 lutego 
dzieci wyjechały do Teatru Muzycznego na 
przedstawienie pt. „Madagaskar”. W środę 
natomiast odwiedziły kino „Wielkopolanin” 
w Buku gdzie obejrzały film pt. „Robinson 
Crusoe”. W kolejnym tygodniu ferii grafik był 
równie napięty. Były zajęcia z modelarstwa, 
gdzie robiono zwierzęta z papieru i skarbon-
ki. Podczas zajęć kreatywnych uczestnicy 
tworzyli piramidy z papieru oraz kręcili film 
i robili zdjęcia z różnej perspektywy. W tym 
tygodniu odbyły się również zajęcia mu-
zyczne, na których dzieci poznawały różne 
instrumenty muzyczne. Na zajęciach kuli-
narnych piekły pizzę. Podczas ferii spotkały 
się z dziewczynami z projektu „nieZŁY cyrk”, 
a także wyjechały do Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu oraz do Interaktywnego 
Centrum Bezpieczeństwa Skoda AutoLab 
w Komornikach. Było także cośrodowe 
wyjście do kina, tym razem na film „Misiek 
w Nowym Jorku”. W dniach 19-20 lutego 
2018 r. dla dzieci i młodzieży w kawiarni 
przy Kinie Wielkopolanin odbyły się warsz-
taty fotograficzne prowadzone przez Pawła 
Krzemińskiego. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku 
również przygotował bogatą ofertę zajęć 
dla dzieci. Podczas dwóch tygodni ferii od-
było się wiele turnieji. Dzieci grały między 
innymi w piłkę nożną, siatkówkę, tenis sto-
łowy i inne gry zespołowe. Zorganizowane 
zostały także dwa wyjazdy na lodowisko 
do Tarnowa Podgórnego oraz wyjazd na 
kręgle do NIKU Bowling Poznań. Jak widać 

najmłodsi w tym roku nie mogli narzekać 
na nudę. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Niestety ferie zimowe dobiegły końca, a na 
kolejne trzeba czekać cały rok. 

A.S. 
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Głuchołazy 2018

Podczas tegorocznych ferii zuchy i harce-
rze z bukowskiego ośrodka wypoczywali 
w Górach Opawskich w miejscowości 

Głuchołazy. Naszą wyprawę zaczęliśmy od 
zwiedzania zabytkowej kopalni węgla w No-
wej Rudzie. Miejsce docelowe naszej podróży 
to piękny ośrodek wypoczynkowy BANDE-
ROZA, gdzie przez osiem dni miło spędzali-

śmy czas. Atrakcji było wiele. Przeżyliśmy 
wyprawę na najwyższą górę Biskupia Kopa 
i zdobyliśmy ją od czeskiej strony. Zuchy zdo-
bywały Górę Chrobrego z okolicznym parkiem 
zdrojowym. Nie obyło się bez gry miejskiej 
po Głuchołazach. Wszyscy uczestnicy zi-
mowiska szlifowali swoje umiejętności na 
lodowisku. Program był bardzo bogaty: gry, 
zabawy w hali sportowej, bitwy na śnieżki 
połączone z lepieniem bałwanków, nauka 
jazdy na nartach, wizyta w grocie solnej 

oraz wyprawa na pływalnię w Nysie i za-
kupy w Czechach. Wieczorami nie obyło się 
bez ognisk harcerskich. Wiele atrakcji było 
również przygotowanych w naszych świetli-
cach. Na warsztatach plastycznych uczestnicy 
wykonywali kartki pocztowe, szkatułki na 
skarby. Uczyliśmy się piosenek, które były wy-
konywane na naszych wieczornych „świeczni-
skach”. Była także dyskoteka w podkoziołek. 
Zuchy i harcerze przygotowali oprawę na 
Mszę św., którą dla naszej grupy odprawił 
kapelan ks. Krzysztof Różański, który specjal-
nie przybył z Konarzewa. Warunki socjalne, 
wspaniałe wyżywienie oraz miła atmosfera 
sprawiły, że dni mijały szybko, a uczestnicy 
z bagażem wrażeń i zadowolenia wracali 
do swoich domów. Chciałbym podziękować 
kadrze zimowiska za duży wkład społecznej 
pracy. Naszą zapłatą były zadowolone miny 
uczestników zimowiska.

Komendant Zimowiska
Dariusz Sokołowski

Ferie w Żegowie

Tradycyjnie jak co roku Rada Sołecka 
wsi Wysoczka - Żegowo - Wygoda or-
ganizuje trzy dni zajęć dla dzieci. Dnia 

17 lutego odbył się balik dla dzieci od 2 do 
12 lat. Do sali wiejskiej w Żegowie przybyło 
ponad 30 najmłodszych mieszkańców sołec-
twa wraz ze swymi rodzicami lub babciami.
Program przygotowała i całość prowadziła 
Karolina Szajstek. Po kilku godzinach dobrej 
zabawy, dzieci zmęczone, ale bardzo zado-
wolone wróciły do domów.

 Następnego dnia zaprosiliśmy na ogni-
sko wszystkich mieszkańców. Tego dnia była 
piękna pogoda, która zachęciła do wyjścia 
z domu całe rodziny, od najmłodszych do 
najstarszych. Wszyscy wspólnie smażyli 
kiełbaski, które zakupiła Rada Sołecka. Do-
datkową i jednocześnie największą atrakcją 
tego dnia okazały się przejażdżki bryczkami. 
Do Żegowa przyjechało pięć zaprzęgów kon-
nych, które przewoziły wszystkich chętnych 
przez kilka godzin. Dzięki panom Janowi 
Leśniczakowi, Stanisławowi Fręśko, Janowi, 
Przemysławowi i Rafałowi Ignasiakom oraz 
Panu Piotrowi Mikołajczakowi – właścicie-

lom koni – mieszkańcy mieli bardzo dużo 
frajdy. Najbardziej cieszyli się najmłodsi, 
którzy po raz pierwszy mieli okazję widzieć 
konie z bliska i jeździć wspaniałymi powoza-
mi. Dla osób starszych było to wspomnienie 
dawnych lat, kiedy to głównym środkiem 
transportu były konie. Mieszkańcy świetnie 
się bawili i integrowali.

Dnia 23 lutego Rada Sołecka zaprosiła 
mieszkańców – tych małych, ale i też star-
szych, do sali wiejskiej na zabawę z decupa-

ge. Przybyło kilkanaście osób. Zajęcia pro-
wadziły panie Jolanta Kitkowska i Elżbieta 
Łysiak. Każdy z obecnych wykonywał własną 
pracę, bo przecież najbardziej cenne jest 
to, co zrobi się samemu. Na zajęcia przy-
szła pani z własną robótką na drutach, bo 
w tych zajęciach może uczestniczyć każdy. 
Celem jest wspólne spotkanie, zintegrowanie 
środowiska, a jednocześnie wykonanie dla 
siebie czegoś ładnego.

Sołtys Tadeusz Łysiak 
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Gra miejska „Butny Ryś”

Jak co roku w lutym z okazji Dnia My-
śli Braterskiej odbyła się Gra Miejska 
„Butny Ryś”. 
Gra organizowana jest na cześć zmarłego 

20 lutego 1944 roku w obozie koncentracyj-

nym Gross-Rosen phm. Tadeusza Wojtczaka. 
Harcerze i harcerki startowali z bukowskiej 
harcówki, mierząc się z nietypowym zada-
niem. Wyjątkowo to oni musieli stworzyć 
własnoręcznie mapę i nanieść na nią najważ-

niejsze punkty naszego miasta. Wszystkie 
patrole spisały się na medal i pojawiły o go-
dzinie 11.00, gotowe na II Turniej Strzelecki 
Ośrodka ZHP Buk, po czym wspólnie z zu-
chami wyruszyli do Poznania na uroczysty 
apel upamiętniający 74. rocznicę śmierci 
w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen 
pierwszego Naczelnika „Szarych Szeregów”, 
harcmistrza Floriana Marciniaka oraz grupy 
23 wielkopolskich instruktorów harcerskich. 
Zuchy również miały pracowity dzień i zmie-
rzyły się z zadaniami z propozycji #IMPACT 
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek 
i Skautek oraz związanymi z Dniem Myśli 
Braterskiej, który był 22 lutego, w dzień uro-
dzin założyciela naszego ruchu sir Rober-
ta Baden-Powella i jego żony – Lady Olave, 
naczelnej skautki świata. Na zakończenie 
wszystkich czekał pyszny poczęstunek.

Harcerze i zuchy wracali do swoich do-
mów zadowoleni i zmęczeni, ale gotowi na 
kolejne wyzwania, jakie czekają ich w tym 
roku harcerskim.

Arkadiusz Bartkowiak

Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie” w szkole w Dobieżynie

Tuż przed feriami uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dobieżynie wzięli 
udział w międzyklasowym konkursie 

plastycznym pt.”Bezpieczne ferie” organizo-
wanym przez Samorząd Uczniowski. Zada-
niem było wykonanie plakatu promującego 
bezpieczne spędzanie czasu podczas ferii 
zimowych. Prace zostały wykonane zgod-
nie z tematem, za pomocą rożnych technik 
plastycznych, następnie wywieszone na 
szkolnym korytarzu, aby każdy mógł sobie 
utrwalić zasady bezpiecznego zachowania. 
Prace były tak ciekawe, że trudno było wy-
łonić zwycięzcę – dlatego wszystkie klasy, 
kiedy wróciły po feriach do szkoły, otrzymały 
takie same nagrody: dyplomy i słodycze. 

Karolina Szajstek
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Co słychać w bukowskiej podstawówce?

Wraz z pierwszym dniem lutego roz-
poczęło się drugie półrocze nauki. 
Czas zatem na podsumowanie tego, 

co działo się w naszej szkole od momentu, 
gdy zabrzmiał pierwszy dzwonek – dzwo-
nek poniekąd wyjątkowy, bo inaugurujący 
funkcjonowanie szkoły w nowym, zrefor-
mowanym kształcie.

Co się u nas działo, czyli półrocze w pi-
gułce:

 » Przystąpiliśmy do projektu KoderJu-
nior, finansowanego w ramach fundu-
szy europejskich, dzięki któremu aż 9 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

poprowadzi zajęcia z programowania 
i robotyki. W szkoleniu inaugurują-
cym projekt, które odbyło się w naszej 
szkole podczas ferii, uczestniczyło 190 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
z Wielkopolski. 

 » Za nasz ogromny sukces uznajemy zdo-
bycie 12 miejsca w internetowym głoso-
waniu na „Szkołę Małego Inżyniera” – już 
23 kwietnia w naszej szkole odbędzie 
się Festiwal Technologiczny.

 » Nawiązujemy współpracę z Uniwer-
sytetem Ekonomicznym, dzięki czemu 
uczniowie klas 7 będą mogli poznać 

tajniki ekonomii i nie tylko.
 » Nasi uczniowie niezmiennie uczestniczą 

w zawodach i turniejach sportowych – 
szczypiorniści awansowali do finału 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego.

 » Realizujemy i uczestniczymy w licznych 
projektach edukacyjnych: Szkolne czyta-
nie, Czytam, bo lubię, Matematyczna Liga 
Zadaniowa, E-twinning, Autostrada do 
szkoły  i innych, aby umożliwić uczniom 
doskonalenie umiejętności współpracy, 
komunikacji, uczenia się.

Anna Krzemińska

Warsztaty fotograficzne

„Moje magiczne miejsce w Gmi-
nie” – taki tytuł nosiły warszta-
ty fotograficznie prowadzone 

w ramach „Ferii w mieście” przez Pawła 
Krzemińskiego. Warsztaty odbyły się z po-
działem na dwie grupy: dorośli i młodzież. 
Kurs dla dorosłych odbył się w sobotę 17 
lutego 2018 r., a zajęcia dla młodzieży działy 
się w przeciągu dwóch dni: 19-20 lutego 
2018 r. Wykłady prowadzone były w ka-

wiarni przy kinie „Wielkopolanin” w Buku. 
Podczas warsztatów poruszane były różne 
zagadnienia pozwalające zainteresowanemu 
wgłębić się w świat fotografii. Każdy z obec-
nych zapoznał się z trzema typami aparatów 
cyfrowych: kompaktem, bezlusterkowcem 
oraz lustrzanką. Uczestnik dowiedział się 
także jak to się dzieje, że światło wpada przez 
obiektyw, odbija się od lustra i wpada na 
matówkę i pryzmat, gdzie jest kierowane 

do wizjera, przez który kadrujemy. Słuchacz 
zapoznał się z budową aparatów fotograficz-
nych oraz obiektywów. Obsługa, ustawienia 
aparatów fotograficznych oraz podstawowe 
parametry naświetlania zdjęcia nie są już 
obce uczestnikom warsztatów. Kursanci mo-
gli wykorzystać zdobytą podczas wykładów 
wiedzę w praktyce. Razem z prowadzącym 
Pawłem Krzemińskim wyruszyli w teren. 
Tam poznali tajniki kompozycji obrazu, ka-
drowania, światła i cienia w fotografii oraz 
podstawy krajobrazu i architektury. 

Aleksandra Siekierska
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Sukces na „Książkomanii”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu zorganizował w stycz-
niu br. Konkurs Czytelniczy „Książ-

komania” dla uczniów z województwa 
wielkopolskiego. Główne cele konkursu to 
m.in. popularyzacja czytelnictwa uczniów, 
pobudzanie do twórczego myślenia, dosko-
nalenie umiejętności językowych uczniów, 
a także motywowanie ich do wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Zadanie konkursu polegało na zareklamo-
waniu ulubionej książki w formie krótkie-
go filmu. Każda szkoła mogła wysłać tylko 
jeden film wyłoniony podczas eliminacji 
szkolnych.

Do konkursu zgłoszono 40 filmów w na-
stępujących kategoriach: język polski szkoła 
podstawowa, język polski gimnazjum, ję-
zyk obcy szkoła podstawowa i gimnazjum. 
W dniu 8 lutego 2018 r. nadesłane prace 

zostały ocenione przez komisję, w skład któ-
rej weszli: Profesor Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Mikołaj Jaz-
don (filmoznawca) oraz konsultanci Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – p. 
Ewa Górczak (anglistka) i p. Iwona Wysocka 
(polonistka). Zgodnie z regulaminem kon-
kursu jury oceniło poszczególne filmy pod 
kątem: bogactwa językowego, poziomu ar-
tystycznego, oryginalnej prezentacji książki. 
W przypadku prac w języku obcym zwróco-
no także uwagę na poprawność językową. 

W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce 
zajęli uczniowie Gimnazjum im. płk. Kazi-
mierza Zenktelera w Buku: Wojciech Bogacz, 
Adam Skibiński i Hipolit Roszkowski, którzy 
w niezwykle ciekawy i niekonwencjonalny 
sposób zaprezentowali książkę Agnieszki 
Stelmaszyk „Koalicja szpiegów. Baza G-8”. 
Uczniowie wraz z opiekunem p. Izabelą 

Wrzyszcz-Starostą zostali zaproszeni na 
uroczystość podsumowania i wręczenia 
nagród, która odbędzie się dnia 23 marca 
2018 roku podczas konferencji „Wokół tek-
stów kultury. Jak je czytać, słuchać, oglądać 
i tworzyć ?” na Targach Edukacyjnych w Po-
znaniu. Wyróżnione filmy zostaną pokazane 
szerszej publiczności.

Gratuluję sukcesu młodym adeptom sztu-
ki filmowej. Dziękuję wszystkim uczniom, 
którzy aktywnie uczestniczą w konkursach 
organizowanych zarówno na terenie naszej 
szkoły, jak i poza nią. Już dziś zapraszam 
zarówno gimnazjalistów, jak i uczniów szkół 
podstawowych do udziału w II Gminnym 
Konkursie Propagującym Czytelnictwo „Czy-
tam, bo lubię” pod honorowym patronatem 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk 
Pana Andrzeja Jankowskiego, który odbę-
dzie się w bukowskim gimnazjum w dniu 
15 maja 2018 roku.

Izabela Wrzyszcz- Starosta

Gimnazjalne wieści
Sport integruje uczniów

Powrót po feriach do szkolnej rzeczy-
wistości może być dla wielu uczniów 
trudny. Dyrekcja Gimnazjum im. K. 

Zenktelera w Buku postanowiła ułatwić 
nastolatkom ten czas. 

Na szkolnych korytarzach pojawiły się 
dwie nowe atrakcje. Do warcabów dołączył 
stół do tenisa stołowego oraz stanowisko do 
gry w „piłkarzyki”. Uczniowie Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej mogą z nich korzystać 
podczas przerw. 

Dyrektor Gimnazjum Mirosława Zimna 
uważa, że dzięki takiej rozrywce uczniowie 

mogą się ze sobą zintegrować i spędzić czas 
w inny sposób niż przed ekranem telefonu. 

Naukowe sukcesy  
naszych uczniów

Za nami pierwsze finały konkursów 
przedmiotowych dla uczniów gim-
nazjum pod patronatem Kuratora 

Oświaty w Poznaniu.
Z wielką dumą przedstawiamy naszych 

uczniów, którzy wykorzystując swój talent 
oraz wkładając ogromną pracę w przygo-
towanie się do konkursu odnieśli sukces!

 » WOJCIECH BOGACZ – LAUREAT Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego 
w roku szkolnym 2017/2018

 » SARA KALOTA – LAUREATKA Wojewódz-
kiego Konkursu biologicznego w roku 

szkolnym 2017/2018
 » MATEUSZ SKORUPIŃSKI – FINALISTA 

Wojewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego w roku szkolnym 2017/2018

„Z miłością  
przez cztery pory roku…”

W dniu 9 lutego klasa 2a Gimnazjum 
z wychowawczynią Alicją Kaczma-
rek przygotowała przedstawienie 

z okazji Walentynek pt. „Z miłością przez 
cztery pory roku”. W dobrych nastrojach, 
słuchając wierszy i piosenek o miłości, roz-
poczęliśmy przerwę feryjną. Na zakończenie 
apelu Samorząd Uczniowski rozdawał pocztę 
walentynkową. 

Elwira Ostapko
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1% coraz popularniejszy
Rozpoczyna się czas rozliczeń z fiskusem. W tym roku po raz 15-sty będziemy mogli 
zdecydować o tym, na jaki cel zostanie przekazany 1% naszego podatku. Wypełniając 
PIT za 2017 rok do wyboru będziemy mieć aż 8876 organizacji pożytku publicznego.

Z roku na rok coraz więcej osób decydu-
je się na przekazanie części swojego 
podatku na konkretny, wybrany przez 

siebie cel. W rozliczeniu za 2016 rok chęć 
przekazania 1% zadeklarowało 13,6 mln 
podatników. To połowa wszystkich podatni-
ków i równocześnie 60% tych, którzy mogą 
skorzystać z rozwiązania. Łącznie na konta 
organizacji pożytku publicznego w ubiegłym 
roku trafiło z tego tytułu 660,2 mln zł. 

Wielkopolanie pod względem hojności 
w przekazywaniu 1% podatku plasują się na 
3 miejscu w skali całego kraju. Wyprzedzają 
nas jedynie województwa: mazowieckie i ślą-
skie. W ubiegłorocznej akcji rozliczeń miesz-
kańcy naszego województwa przekazali na 
rzecz OPP niemal 61,5 mln zł (czyli prawie 
10% wszystkich przekazanych środków).

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta 
z możliwości wskazania w zeznaniu rocznym 
konkretnej organizacji pożytku publicznego. 

Pomimo tego pula środków do rozdyspono-
wania nadal nie jest w pełni wykorzystana.

Przekazane przez podatników kwoty 
stanowią jedynie 0,76% należnego podatku 
dochodowego. Pozostałe 0,24% podatku – 
czyli, przekładając na kwoty – ponad 200 
mln zł – które potencjalnie mogłoby zasilić 
OPP, wraca do budżetu.

Dla seniorów ułatwieniem w dzieleniu 
się 1% jest oświadczenie PIT-OP, funk-
cjonujące już od ubiegłego roku. Jest to 
prosty formularz, dedykowany emerytom 
i rencistom, którzy otrzymali PIT-40A i nie 
mają obowiązku rozliczenia się z fiskusem 
w zeznaniu podatkowym. Do niedawna, 
aby przekazać swój 1% podatku, musieli 
oni wypełnić w całości zeznanie podatkowe. 
W oświadczeniu PIT-OP wskazują jedynie 
numer KRS wybranej organizacji pożytku 
publicznego – resztą zajmuje się już urząd 
skarbowy.

Uproszczony 1% dla seniorów
W tym roku już po raz drugi seniorzy, bez wypełniania deklaracji podatkowej, będą 
mogli przekazać 1 % swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. 
Zrobią to za pomocą oświadczenia PIT-OP.

Dla kogo przeznaczone jest PIT-OP?
Z rozwiązania tego mogą skorzystać 

emeryci lub renciści, którzy zostali rozliczeni 
przez organ rentowy na formularzu PIT-40A 
i nie uzyskali innych dochodów, które mu-
sieliby rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Jak to działa?
Do tej pory osoby, które otrzymały 

z ZUS-u PIT-40A i chciały przekazać swój 
1% podatku wybranej organizacji pożytku 
publicznego musiały wypełnić całe zeznanie 
podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie 
oświadczenie PIT-OP. Wskazuje się w nim 
tylko numer wpisu do KRS tej organizacji, 
na którą chcemy przeznaczyć 1% podatku. 
Pozostałych formalności dopełni już urząd 
skarbowy. 

To rozwiązanie jest nie tylko szybsze 
i prostsze, ale też bezpieczniejsze – po-
zwala bowiem uniknąć popełnienia błę-
dów w zeznaniu rocznym (które wynikają 
choćby z przepisywania danych z informacji 
PIT-40A).
Kiedy i jak złożyć PIT-OP?

Wniosek można składać od 1 stycznia 
do 30 kwietnia 2018 r. w formie papierowej 
w swoim urzędzie skarbowym lub drogą 
elektroniczną (formularz online dostępny 

na Portalu Podatkowym lub aplikację e-De-
klaracje Desktop).

* * *
Możliwość przekazywania 1% podatku 

na rzecz organizacji prowadzących działal-
ność pożytku publicznego istnieje od 2003 
roku. Na początku funkcjonowania tego 

rozwiązania skorzystało z niego jedynie 
80 tys. Polaków przekazując nieco ponad 
10 milionów zł. W ubiegłym roku w skali 
kraju ponad 13,6 miliona podatników zło-
żyło w swoich deklaracjach podatkowych 
dyspozycję przekazania 1% podatku dla 
wybranej OPP na łączną kwotę ponad 660 
milionów zł. Średnia wartość przekazanego 
podatku wyniosła 49 zł. 

Mieszkańcy naszego województwa 
w ubiegłorocznej akcji rozliczeń przekazali  
na rzecz OPP niemal 61,5 mln zł (czyli prawie 
10% wszystkich przekazanych środków).

Adresowane do Ludzi Dobrych Serc

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„PROMYK” w Komornikach

Wraz z Państwem
pomagamy osobom 
niepełnosprawnym

już od18 lat.
Prosimy o wsparcie

w tym roku

KRS 0000076193

Z okazji jubileuszu 70. urodzin  
składamy Księdzu Prałatowi 
Andrzejowi Szczepaniakowi 
najserdeczniejsze życzenia  
błogosławieństwa Bożego, 

sił, zdrowia i dalszej owocnej 
posługi duszpasterskiej.

Burmistrz MiG Buk  
Stanisław Filipiak  

wraz ze współpracownikami. 
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Turniej siatkówki „VolleyBuk”

W niedzielę 4 marca odbył się ostatni 
w okresie zimowym turniej siat-
kówki „VolleyBuk”. Do rywalizacji 

przystąpiło 5 zespołów: Kontra Banda, Max 
Creative Volley, Plażowicze, Janusze i Sokoły 
Kostrzyn. Turniej rozgrywany był systemem 

każdy z każdym. Wyniki poszczególnych spo-
tkań prezentowały się następująco:

 » Kontra Banda – Max Creative Volley 0:2 
(17:25, 21:25)

 » Janusze – Sokoły Kostrzyn 2:0 (25:15, 
25:18)

 » Kontra Banda – Plażowicze 0:2 (16:25, 
20:25)

 » Max Creative Volley – Sokoły Kostrzyn 
2:0 (25:16, 25:5)

 » Kontra Banda – Janusze 2:0 (25:19, 
25:21)

 » Max Creative Volley – Plażowicze 2:0 
(25:18, 25:23)

 » Kontra Banda – Sokoły Kostrzyn 2:0 
(25:20, 25:9)

 » Janusze – Plażowicze 0:2 (19:25, 22:25)
 » Max Creative Volley – Janusze 2:0 (25:18, 

25:20)
 » Sokoły Kostrzyn – Plażowicze 0:2 (16:25, 

21:25)
Najlepszą drużyną turnieju, z kompletem 

zwycięstw, został Max Creative Volley. Dru-
gie miejsce przypadło drużynie Plażowicze, 
natomiast na najniższym stopniu podium 
stanęła Kontra Banda. Na czwartym miejscu 
uplasowali się Janusze, a na piątym Sokoły 
Kostrzyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Mateusz Siankowski – Max 
Creative Volley. Organizatorzy dziękują ze-
społom za udział i duży profesjonalizm 
w grze. P.P.

Pasowanie  
na morsa

Siarczysty mróz na zewnątrz. Wszyscy 
ludzie marzą tylko o tym by zanurzyć się 
pod kocem z kubkiem gorącej herbaty 

i grzać się przy kominku. Wszyscy – tylko 
nie oni. Mowa tu o morsach z Bukowskiego 
Klubu Morsa – ludziach, dla których mróz 
jest zbawiennym lekarstwem na wszystko. 
Z sezonu na sezon jest ich coraz więcej. Co 
roku nad niepruszewskie jezioro przybywają 
nowe foczki i morsy. 25 lutego 2018 r. przy 
idealnej dla fanatyków morsowania pogo-
dzie odbyło się „Pasowanie na Foczkę-Mor-
sa”. Zanim jednak do tego doszło organizato-
rzy imprezy przygotowali kilka konkursów. 
Była zabawa z kurą, jajkami i goleniem twa-
rzy oraz nóg. Przyglądali się temu seniorzy 
z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” 
w Buku, którzy byli gośćmi tejże imprezy. 

Nadszedł czas pasowania, po którym odbyła 
się rozgrzewka i wspólna kąpiel w jeziorze. 
Po kąpieli seniorzy i morsy zaczęli wspólne 
biesiadowanie przy ognisku. Kierowniczka 
„Pogodnej Jesieni” Alicja Króliczak podzięko-
wała morsom za zaproszenie i obdarowując 

gospodarzy wykonanymi przez seniorów 
upominkami zarecytowała wiersz o mor-
sach. Impreza dobiegła końca. Na twarzy 
każdego uczestnika widniał uśmiech, a w 
sercach panowała radość. Nic bowiem nie 
łączy ludzi tak, jak wspólne spędzanie czasu 
przy realizowaniu swoich pasji. 

Aleksandra Siekierska
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Patria Cup

W dniach 3-4.02.2018 r. nasz klub był 
organizatorem cyklu czterech tur-
niejów PATRIA CUP. Turnieje były 

rozgrywane w rocznikach 2011 i 2010 (so-
bota) oraz 2006 i 2008 (niedziela). Blisko 
300 dzieci z 31 biorących udział w turniejach 
zespołach prezentowało się w tych dniach 
w bukowskiej hali OSiR. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy w stronę Urzędu Miasta 
i Gminy w Buku, który ufundował nagrody 
na turnieje żaków – 2010 oraz młodzików 
młodszych - 2006, a w szczególności chcemy 
podziękować panu burmistrzowi Stanisła-
wowi Filipiakowi, który objął patronatem 
nasze zawody.

W sobotnie przedpołudnie rywalizowali 
chłopcy z rocznika 2011, tutaj klasyfikacja 
końcowa nie była tworzona, liczyła się 
przede wszystkim zabawa. Warto dodać, 
że każdy z najmłodszych adeptów futbolu 
otrzymał pamiątkowy medal „za zwycię-
stwo” w turnieju. W roczniku 2011 grali 
z nami: AP Dębiec, UKS Śrem, Korona Za-
krzewo, Polonia Środa Wlkp., Jurand Ko-
ziegłowy, Lotnik Poznań.

W roczniku 2010 już drużyny rywali-
zowały o miano najlepszej w turnieju. Bez-
konkurencyjni okazali się zawodnicy NAP-u 
Nowy Tomyśl, którzy wygrali wszystkie spo-
tkania. Ostateczna klasyfikacja prezentowała 

się następująco:
1. NAP Nowy Tomyśl
2. Orlik Kaźmierz
3. Lipno Stęszew
4. Patria Buk
5. 13 Poznań
6. LPFA I
7. NKS Niepruszewo
8. LPFA II
Ponadto organizatorzy nagrodzili wy-

różnieniami indywidualnymi trzech zawod-
ników:

 » Tymon Rakowski - Najlepszy Bramkarz 
(Orlik Kaźmierz)

 » Kamil Kuster - Najlepszy Strzelec (NAP 
Nowy Tomyśl)

 » Szymon Ciesielski - Najlepszy Zawodnik 
(NAP Nowy Tomyśl)

W niedzielny poranek rywalizowali 
chłopcy z rocznika 2006. Zacięte mecze, 
pełne dramaturgi pokazały dużą dojrzałość 
w grze tych zawodników. Ponownie najlepsi 
okazali się zawodnicy NAP-u Nowy Tomyśl, 
a pełna klasyfikacja końcowa prezentował 
się następująco:

1. NAP Nowy Tomyśl
2. Patria Buk I
3. Korona Zakrzewo
4. Stella Luboń
5. Grom Wolsztyn
6. Piast Jabłonna
7. Patria Buk II

8. Patria Buk III
Ponadto organizatorzy nagrodzili wy-

różnieniami indywidualnymi trzech zawod-
ników:

Stanisław Jankowski - Najlepszy Bram-
karz (Korona Zakrzewo)

Jakub Walkowiak - Najlepszy Strzelec 
(NAP Nowy Tomyśl)

Adam Pijanowski - Najlepszy Zawodnik 
(Patria Buk I)

W ostatnim z czterech zaplanowanych 
turniejów brały udział drużyny z rocznika 
2008.Turniej stał na bardzo dobrym pozio-
mie, a drużyny toczyły zacięte pojedynki. 
W stawce 7 drużyn najlepszy okazał się Orzeł 
Granowo. Ostateczna klasyfikacja prezento-
wała się następująco:

1. Orzeł Granowo
2. Patria Buk
3. Grom Wolsztyn
4. Dyskobolia Grodzisk Wlkp.
5. Salos Poznań
6. Korona Zakrzewo
7. Skra Otusz Wlkp.
Ponadto organizatorzy nagrodzili wy-

różnieniami indywidualnymi trzech zawod-
ników:

 » Jakub Nowak - Najlepszy Bramkarz 
(Orzeł Granowo)

 » Jakub Ładniak - Najlepszy Strzelec (Orzeł 
Granowo)

 » Jakub Świtała - Najlepszy Zawodnik 
(Grom Wolsztyn) Paweł Prugar

Turniej halowy piłki nożnej

W sobotę 10 lutego rozegrano ostatni 
w okresie zimowym turniej w ha-
lowej odmianie piłki nożnej. Do 

turnieju ostatecznie przystąpiło siedem 
zespołów, które rywalizowały systemem 
każdy z każdym. Turniej stał na bardzo przy-
zwoitym poziomie, o czym świadczy fakt, 
że drużyna Solid Logistic, która w Turnieju 
Noworocznym rozegranym na początku roku 
zajęła wówczas 2. miejsce, teraz musiała 
się zadowolić dopiero 5. pozycją. Spotkania 
były bardzo zacięte. Dwie najlepsze dru-
żyny miały identyczny dorobek punktowy 
i o końcowym rezultacie decydował bilans 
bramkowy. W 21 spotkaniach padły 63 gole 
(średnio 3 gole na mecz).

Oto wyniki wszystkich spotkań:
 » MY TU TYLKO GRAMY : LIPA BEZDRZE-

WIE  0:2
 » WCZORAJSI : NOSACZE 0:3
 » PRZYJECHALIŚMY POPATRZEĆ : SOLID 

LOGISTIC 2:0
 » KS OTUSZ : LIPA BEZDRZEWIE 0:5
 » MY TU TYLKO GRAMY : SOLID LOGI-

STIC  0:2
 » WCZORAJSI : PRZYJECHALIŚMY POPA-

TRZEĆ 0:3
 » KS OTUSZ : NOSACZE 

1:4
 » SOLID LOGISTIC : LIPA 

BEZDRZEWIE 1:3
 » MY TU TYLKO GRAMY : 

WCZORAJSI  1:2
 » KS OTUSZ : SOLID LO-

GISTIC 0:2
 » PRZYJECHALIŚMY PO-

PATRZEĆ : NOSACZE 1:2
 » WCZORAJSI : LIPA BEZ-

DRZEWIE 0:2
 » KS OTUSZ : PRZYJECHA-

LIŚMY POPATRZEĆ 0:2
 » WCZORAJSI : SOLID LOGISTIC 2:0
 » MY TU TYLKO GRAMY : NOSACZE 0:2
 » KS OTUSZ  : WCZORAJSI 0:2
 » MY TU TYLKO GRAMY : PRZYJECHALI-

ŚMY POPATRZEĆ 2:2
 » NOSACZE : LIPA BEZDRZEWIE 0:1
 » KS OTUSZ :  MY TU TYLKO GRAMY 0:3
 » PRZYJECHALIŚMY POPATRZEĆ : LIPA 

BEZDRZEWIE 2:1
 » SOLID LOGISTIC : NOSACZE 0:8

Najlepszym zespołem okazała się dru-

żyna Nosacze, a na drugim stopniu podium 
uplasowali się zawodnicy Lipy Bezdrzewie, 
a trzecią pozycję wywalczyła drużyna Przy-
jechaliśmy Popatrzeć. 

Warto dodać, że organizatorzy wyróżnili 
dwóch zawodników nagrodami indywidual-
nymi. Najlepszym strzelcem (6 goli) został 
Tomasz Klamecki (Nosacze), natomiast 
najlepszym bramkarzem Ryszard Nowak 
(Nosacze).

Paweł Prugar
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Urząd Stanu Cywilnego
Związki małżeńskie zarejestrowane w USC 
w Buku w lutym 2018 r. osób, które wyraziły 
zgodę na opublikowanie w prasie

1. Kałek Łukasz Wiktorowo 
Śledź Martyna Wiktorowo

Zgony zarejestrowane w USC w Buku 
w lutym 2018 r.

1. Wolna Barbara   Buk 1945 rocznik
2. Duda Franciszek  Szewce 

 1937 rocznik
3. Szewczyk Wiesław Buk 

 1931 rocznik

Kierownik USC w Buku  
– Iwona Węklar

Zaproszenia

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
i uroczystościach pogrzebowych

mojej ukochanej mamy

V Śp. Barbary Wolna

Za obecność, wsparcie, modlitwę 
i ofiarowane komunie św.

Za zamówione msze święte, złożone 
wieńce i kwiaty,  za słowa otuchy 

i pocieszenia

z wyrazami wdzięczności
syn

Wykaz akcji OSP w Buku 
w lutym 2018 r.
1.02  Plama oleju na ul. Dworcowej 
09.02  Kosmetyka drzew na cmentarzu św. 

Krzyża
10.02  Rozszczelnienie butli z gazem przy ul. 

Grodziskiej
10.02  Kosmetyka drzew w Dobieżynie
11.02  Pożar samochodu na autostradzie A2
13.02  Kosmetyka drzew na pl. Przemysława

14.02  Wypadek drogowy ul. Stęszewska
17.02  Kosmetyka drzew w Dakowych 

Suchych
17-19.02  Kosmetyka drzew na cmentarzu 

św. Krzyża
21.02  Pożar sadzy w kominie Stęszew
24.02  Pomoc przy podniesieniu samochodu
24.02  Pożar sadzy w kominie 

w Niepruszewie
25.02  Pożar samochodu na autostradzie A2
25.02  Ćwiczenia z deską lodową na Jeziorze 

Niepruszewskim

Zapraszamy do kawiarni przy kinie!

Kącik 
czytelniany

otwarty 
w czwartki  

i w piątki w godz. 
15:00-18:00

17 marca (sobota) godz. 10:00 warsztaty 
plastyczne dla dzieci „Ozdoby wielkanocne
-koszyczki wielkanocne”, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Buku, ul. Dobieżyńska 27, 
tel. 61 8140121.

17-18 marca XXI OTWARTY TURNIEJ PIŁ-
KI NOŻNEJ HUFCA POZNAŃ-REJON, hala 
OSiR w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10.

19-25 marca „Kiermasz świąteczny” 
w Domu Dziennego Pobytu Pogodna Jesień, 
w godzinach otwarcia, ul. Mury 

23 marca (piątek) godz. 15:30 warsztaty dla 
dzieci „Palma Wielkanocna”, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Buku, ul. Dobieżyńska 27, 
tel. 61 8140121.

23-25 marca OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
PIŁKI RĘCZNEJ „BUKOWIA CUP”, hala OSiR 
w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10.

GODZINY OTWARCIA KAWIARNI:
od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-21:00  

soboty w godz. 14:00-21:00 • niedziele w godz. 14:00-20:00 
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FIRMA HANDLOWA OBI
Zofia Nowicka,  

Małgorzata Gałęcka
Pl. Przemysława 7

64-320 Buk

Informujemy, 
że posiadamy 
w sprzedaży

BRĄZOWE  
POJEMNIKI  

NA ODPADY BIO.
Pojemniki w wymaganych 
standardach, odporne na 
działanie promieniowania 

UV, niskich i wysokich 
temperatur oraz uszkodzeń 

mechanicznych.
Zapraszamy do zakupu.

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

ALERTY POGODOWE
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku znajduje się zakładka informująca miesz-
kańców o prognozowanych gwałtownych zjawi-
skach pogodowych. Publikowane są tam ostrze-
żenia między innymi o silnych wiatrach, frontach 
burzowych i obfitych opadach atmosferycznych, 
mgłach, znacznych spadkach lub wzrostach tem-
peratury powietrza. Publikowane informacje są 
otrzymywane z Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego. Ich 
źródłem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, jedyna 
instytucja w kraju, która jest uprawniona do wy-
dawania oficjalnych ostrzeżeń meteorologicznych.
Znakiem rozpoznawczym, który wskazuje na 

ogłoszenie alertu pogodowego, jest błyskają-
cy symbol pioruna, znajdujący się na przyci-
sku zakładki.
Komunikaty ostrzegawcze trafiają także do 
wszystkich służb podległych Burmistrzowi, od-
powiedzialnych za funkcjonowanie miasta i gminy 
i podejmujących działania w stanach zagrożeń. 
Niebawem system informowania o anomaliach 
pogodowych stanie się jeszcze bardziej dostępny, 
gdyż Miasto i Gmina podjęło działania zmierzają-
ce do uruchomienia systemu dla mieszkańców. 
Osoby zarejestrowane będą mogły otrzymywać 
bezpośrednio na telefony komórkowe przydat-
ne informacje z różnych dziedzin funkcjonowa-
nia miasta i gminy, także ostrzeżenia meteoro-
logiczne.

OFERTA PRACY
Opis stanowiska: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku
pilnie poszukuje osoby  

do prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych
 

Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie: wykonywanie 
prac ziemnych i monterskich w zakresie eksploatacji i napraw 

sieci wod-kan; prace przy awariach sieci wod-kan.

Oczekiwania wobec kandydatów: 
- wykształcenie minimum zawodowe; - prawo jazdy kat. B 

- dyspozycyjność w razie awarii; - rzetelność i samodzielność 
Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia,  

praca zmianowa, umowę o pracę.

Składanie ofert:  
Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Spółki  

(ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk).

Kontakt:  
Ewelina Szczęśniak-Borowska  

(Specjalista ds. kadrowo-płacowych)  
tel.61 835 94 92 e-mail: biuro@zgk-buk.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BUK

Sp. z o.o. w Buku
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Optyk Polska-Batorska
Z okazji 20-lecia działalności  
salonów Optyk Polska-Batorska  
super rabaty od 20% do 50% na wszystkie szkła

Oprawki Tommy Hilfiger i Carrera teraz z rabatem 20%

20%-50%

Zapraszamy – BUK, OS.PRZYJAŹNI 4
PON.-PT. 10.00-17.00 SOB. 10.00-13.00

DARMOWE BADANIE WZROKU 1 i 3 SOB. 10.00-13.00
SPECJALISTA CHORÓB OCZU 2 i 4 SOB. 10.00-13.00

REJ. 660 559 044  polska-batorska.pl
*badanie darmowe przy zakupie okularów lub wymianie szkieł
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Stanowisko: 
KIEROWCA  

/ MAGAZYNIER

w Salonie 
Meblowym  

w Buku

Wymagania:
– Prawo jazdy kat B

– Dyspozycyjność

Zainteresowane osoby  
proszone o pozostawienie CV  

w Salonie Meblowym  
64-320 Buk, ul. Garncarska 5
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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BUK
ul. Poznańska 15

tel: 61 814 94 99  
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

kWiecień
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nie

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Marzec
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nie

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2018
Kalendarz dni bez handlu

 Święta i niedziele z zakazem handlu

 Zakaz handlu po godzinie 14:00

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ  


