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E-Administracja także w Buku

M

iasto i Gmina Buk uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój
i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację
elektroniczną” Projekt realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo
informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług
publicznych”

Projekt realizowany jest od 1 września
2017 r. do 29 czerwca 2018 r.
Liderem Projektu jest Gmina Tarnowo
Podgórne, a jego partnerami są następujące samorządy: Miasto i Gmina Buk, Gmina
Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk
Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo,
Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina
Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów,
Gmina Żerków.
Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom w/w gmin lepszego

Profil zaufany jest potrzebny do
podpisywania spraw załatwianych w ePUAP

W

Urzędzie Miasta i Gminy w Buku
(w Punkcie Obsługi Interesanta)
istnieje możliwość potwierdzenia
profilu zaufanego. Można nim podpisywać
m.in. dokumenty w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dzięki profilowi zaufanemu każdy może
załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia
z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego
miejsca.

Jak zdobyć profil?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Z konta wysyłamy
wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
Następnym krokiem jest uwierzytelnienie
profilu w punkcie potwierdzającym profil
zaufany. Możemy się w tej sprawie udać do
Urzędu Miasta i Gminy Buk (w ciągu 14 dni
od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie

dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.
W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu
obywateli do informacji publicznej.
W ramach projektu Miasto i Gmina Buk
otrzyma 85% dofinansowania między innymi na zakup sprzętu i licencji Systemu
Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz
z wdrożeniem, licencji systemu Cyfrowego
Urzędu wraz z wdrożeniem, modernizację
Biuletynu Informacji Publicznej. Zadanie
obejmie także szereg szkoleń dla urzędników, które rozpoczęły się już 9 kwietnia
2018 r.
Łączny koszt zadania dla Miasta i Gminy
Buk wyniesie 289.419,00 zł z czego kwota
246.006,15 zł będzie pochodzić ze środków
unijnych.

potwierdzimy swoje dane osobowe przed
urzędnikiem (należy zabrać ze sobą dowód
osobisty), który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji
danych konto założone na portalu ePUAP
zyskuje status profilu zaufanego. Można się
nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem
elektronicznym. Profil zaufany traci swoją
ważność po trzech latach.

Unijne wsparcie dla strzelnicy sportowej

W

dniu 4 lutego 2018 r. w Poznaniu dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Buku Grażyna
Andrzejewska podpisała umowę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa
Grabowskiego, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie
realizacji zadania pt. „Poprawa wizerunku
i bezpieczeństwa wokół budynku Strzelnicy
Sportowej w Parku Harcerza w Buku”. Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach
poddziałania „Wsparcie na realizacje operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Projekt ten nie tylko poprawi wizerunek
terenu strzelnicy, ale również ma na celu roz2

wój infrastruktury rekreacyjno-sportowej
dla mieszkańców naszej gminy. Strzelnica
Sportowa to miejsce, z którego korzystają
członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz
mieszkańcy gminy. To tutaj od dziesięcioleci
odbywają się treningi i zawody w strzelaniu
z broni różnego typu. W zawodach biorą
udział członkowie KŻR, sołectwa, uczniowie
szkół z naszego terenu i sąsiadujących gmin.
Pomoc finansowa w wysokości 69.154,00 zł
zostanie przeznaczona na drugi etap prac
remontowych, tj. realizację ogrodzeń systemowych, nadbudowę istniejących ogrodzeń na koronie oraz naprawę kulochwytów,
skarp wraz z wykonaniem nowych nasadzeń.
Należy wspomnieć, że na pierwszy
etap remontu strzelnicy Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury posiada środki z budżetu Miasta i Gminy Buk, w ramach których

przeprowadzone zostaną prace budowlane
na obiekcie wraz z instalacjami i elewacją
oraz zostaną dostarczone i zamontowane
tarcze najazdowe.
Projekt remontu strzelnicy został opracowany w 2017 roku przez Pracownię Projektową A3 Projekt mgr inż. arch. Aleksandra
Wąsiewicz, z siedzibą w Poznaniu.
Realizacja inwestycji ma na celu poprawę
wizerunku oraz bezpieczeństwa na samej
strzelnicy, jak i osób korzystających z Parku
Harcerza.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Oskarowe wyzwanie

Z

wielkim zapałem i zaangażowaniem
młodsi i starsi bukowianie przystąpili
do realizacji filmu o roboczej nazwie
„Powstanie. Akcja!”. Podczas spotkania inaugurującego projekt burmistrz Stanisław
Filipiak przypomniał, że pomysł organizacji
warsztatów filmowych zrodził się w ubiegłym roku. Stało się to podczas uroczystości
wręczenia nagród na festiwalu FilmAt2017
w Warszawie. Przypomnijmy, że zwycięskie
w swoich kategoriach okazały się wówczas
bukowskie produkcje: „Tryptyk Bukowski”
i „Legenda o drzewie bukowym i księciu
Mieszku I”.
W tegorocznych zdjęciach do powstańczej etiudy brali udział gimnazjaliści pod
kierunkiem nauczycielki historii Justyny
Halasz, uczniowie szkoły podstawowej
w Buku z nauczycielką Teresą Maj oraz
grupa seniorów z „Pogodnej Jesieni” pod
przewodnictwem Alicji Króliczak. Planem
zdjęciowym stały się ulice i budynki Buku,
związane z wydarzeniami lat 1918-1919.
Filmowe „klapsy” usłyszeliśmy m.in. na strychu bukowskiego Gimnazjum, którego gościna i wsparcie przy tym projekcie są nie do
przecenienia. Nie powinno to jednak dziwić,
ponieważ nazwisko patrona zobowiązuje.
Doskonałą scenografię powstańczego szpitala zawdzięczamy seniorom. Na potrzeby

filmowego lazaretu zaadaptowali oni po mistrzowsku wnętrza zabytkowej kamienicy
pań Bożeny Juchacz i Józefy Szpyt, położonej
u zbiegu ulic Dworcowej i Przykop. Zdjęcia
kręcono w skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych. Przenikliwy mróz
już na samym starcie zniechęcił część zadeklarowanych „aktorów”. Mieli oni jednak

Gratka dla kolekcjonerów

P

odczas 5. Europejskiej Nocy
mogli również zakupić komplet
Muzeów w Buku odbędzie
znaczków z wizerunkiem bukowsię premiera okolicznościoskiego muralu. Wydrukowane zowego datownika pocztowego.
staną tylko 333 arkusze zawieraMotywem przewodnim stemjące po trzy komplety znaczków,
pla będzie logotyp obchodów
wzbogacone o logotypy gminy
100-lecia Powstania Wielkopoli jubileuszu 100-lecia Powstania
skiego w Buku. Stempel po preWielkopolskiego. Znaczki rozpro19 05 2018
mierze trafi do użytku Urzędu
wadzane będą podczas 5. EuroPocztowego w Buku. Pozostanie w nim do pejskiej Nocy Muzeów w Buku.
końca grudnia 2018 r. Zainteresowani będą
H.W.

Bukowianie
przekazują
pamiątki
powstańcze!

Z
KOSYNIER BUKOWSKI l

szansę wziąć udział w „dokrętce”, z której
materiał także trafił na stół montażowy.
Zmęczeni i przemarznięci do szpiku kości
„aktorzy” zakończyli zdjęcia przy drożdżówce i gorącej herbacie. A szczęśliwcy mogli
ogrzać się przy piecu kaflowym. Odrębną
historię stanowi montaż zdjęć w studiu
TVP w Poznaniu, ale o tym opowiedzą już
sami twórcy w trakcie 5. Europejskiej Nocy
Muzeów w Buku. Kilkuminutową produkcję filmową pilotuje Urząd Miasta i Gminy
w Buku, a profesjonalne wsparcie zapewnia
poznański ośrodek TVP.
H.W.

życzliwym przyjęciem naszych Czytelników spotkał
się apel o udostępnienie
rodzinnych zbiorów
związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Swoimi skarbami podzielili się z nami
m.in.: Maria Markwitz-Trojanek, Halina
Krygier, Stanisław Bendowski, Jolanta
Najdek, Stefan Rokus oraz za pośrednictwem portalu buk24.info Danuta Grygier.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zdygitalizowane zbiory postaramy się wyeksponować w miarę możliwości na okolicznościowej wystawie organizowanej
w Gimnazjum w ramach 5. Europejskiej Nocy Muzeów. Oryginały oddamy
rodzinom. Zachęcamy kolejne osoby
do wzbogacenia publicznej kolekcji.

Virtuti Militari ppłk. Kazimierza Zenktelera
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Sprawozdanie nr 37
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z działalności między Sesjami Rady tj. od dnia 06 marca
2018 roku do dnia 26 marca 2018 roku, złożone na Sesji Rady w dniu 27 marca 2018 roku.
Mienie Komunalne.
1. Wydał Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 22
marca 2018 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz
podaje się do publicznej wiadomości na okres
21 dni tj. od dnia 23 marca do dnia 12 kwietnia
2018 roku.

Oświata.

1. Wydał Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia
08 marca 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr
80/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Buku
na rok szkolny 2017/2018 oraz Zarządzenie Nr
45/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie
jak wyżej.

Przetargi.

1. Zatwierdził Protokół z unieważnienia Postępowania przetargowego w trybie przetargu

Z obrad sesji

W dniu 27 marca br. w Bukowskiej Strażnicy odbyła się XLIII sesja Rady Miasta i Gminy
Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XLIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia
06 marca 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Uchwała Nr 6/335/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
21 lutego 2018 r. stwierdzająca nieważność
części Uchwały Nr XLI/298/2018 Rady Miasta
i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego podmioty oraz
trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania.
3/ Informacja z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

Wokół Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa nawiązał do informacji burmistrza Stanisława
Filipiaka w sprawie przyznania dofinansowania na bukowski węzeł przesiadkowy.
Prosił o potwierdzenie informacji, że prowa4

nieograniczonego (powyżej 30
tys.euro i poniżej progu unijnego) na
realizację zadania inwestycyjnego p.n Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn
z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty
przekracza kwotę zabezpieczoną na realizację
zadania. Kwota w budżecie to 4 600 000 zł. Oferta
najkorzystniejsza to kwota 5 998 354,01 zł brutto. Postanowił o wszczęciu procedury drugiego
przetargu. Wyznaczył termin składania ofert na
dzień 29 marca 2018 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Podjął Uchwałę nr 1/2018 z dnia 13 marca 2018 roku Zgromadzenia Wspólników ZGK
Spółka z o.o. w sprawie: zatwierdzenia planu
rzeczowo – finansowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Buku na rok 2018.

Informacje.

1. Uchwałą Nr 8/2018 Zarządu Stowarzyszenia

holowych na rok 2017 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017.
4/ Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
5/ Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta
i Gminy Buk na lata 2017-2020 za rok 2017.
6/ Sprawozdanie z realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku w 2017 roku – Gminnego
Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie
Buk w ramach Programu na lata 2015-2017.
7/ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk na lata 2017-2020 za rok 2017.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Utworzenie stałych obwodów głosowania na
obszarze Miasta i Gminy Buk, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (za uchwałą głosowało 15 radnych)
2/ Nabycie na własność Miasta i Gminy Buk nieruchomości (za uchwałą głosowało 15 radnych)
3/ Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie
Miasta i Gminy Buk (za uchwałą głosowało 15
radnych).
4/ Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2023 (za
uchwałą głosowało 11 radnych, wstrzymało się

dzone aktualnie prace związane z budową
wiaty rowerowej i przycięciem drzew przy
dworcu kolejowym, nie mają związku ze
wspomnianym projektem unijnym. Burmistrz odpowiedział, że są to inwestycje
PKP, w żaden sposób nie skoordynowane
z realizacją gminnego projektu. Przypomniał
również, że w ramach dofinansowania unij-

Metropolia Poznań, zatwierdzona została lista
projektów do dofinansowania w ramach Działania
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, typ
projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane
z tworzeniem systemów zintegrowanych węzłów przesiadkowych w ramach WRPO – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
w Buku, został wybrany do dofinansowania
po zakończeniu procedury oceny. Rozpoczęcie
procedury przetargowej po podpisaniu Umowy
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.
2. Złożył wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zadania
przyszkolne - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska sportowego wraz
z budową niezbędnej infrastruktury i zagospodarowaniem terenu przyległego do Gimnazjum
w Buku (docelowo SP Buk) w 2019 roku. Szacunkowy koszt zadania 549 492 zł. Wnioskowana
kwota dofinansowania 181 332 zł.

Stanisław Filipiak
Burmistrz

3 radnych).
5/ Przyjęcie raportu z wykonania Programu
Ochrony Środowiska (za uchwałą głosowało
13 radnych, wstrzymał się 1).
6/ Zmiana uchwały Nr XXIX/195/2017 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego
zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (za uchwałą głosowało 14
radnych).
7/ Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (za uchwała głosowało
14 radnych)
8/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta
i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok (za
uchwałą głosowało 14 radnych).
9/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2025
(za uchwałą głosowało 12 radnych, wstrzymało
się 2 radnych).

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

nego gmina będzie budować punkt przesiadkowy na dworcu kolejowym w Buku,
a powiat ścieżkę rowerową do Szewc. Radna
Maria Mądroszyk dopytywała czy ten projekt
ma szansę realizacji? Burmistrz Stanisław
Filipiak odpowiedział kategorycznie, że „to
nie szansa, to już realizacja”. Wspólny projekt
Miasta i Gminy Buk oraz Powiatu Poznańl KWIECIEŃ 2018

skiego przeszedł wszystkie wymagane oceny
i został zatwierdzony do realizacji. Obecnie gmina oczekuje na podpisanie umowy
o dofinansowanie inwestycji z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego. Radny Jerzy
Mrówka pytał, czy jest możliwość by gmina
wystąpiła o przywrócenie dróżnika na przejeździe kolejowym do Szewc? Zauważył, że
wspomniane rogatki sterowane są obecnie
z poznańskiego Górczyna.

Fatalny stan zębów u dzieci

Odnosząc się do sprawozdania z realizacji gminnych programów zdrowotnych
wiceprzewodniczący Tomasz Plewa, zwrócił uwagę na znikome wykorzystanie limitu
badań oraz ich fatalne wyniki. Przeglądom
stomatologicznym poddano zaledwie dziewięcioro dzieci i wszystkie zostały skierowane na dalsze leczenie. Tomasz Plewa poinformował, że obdzwonił wszystkie gabinety
stomatologiczne na terenie gminy i tylko
jeden wiedział o możliwości przystąpienia
do programu. Wiceprzewodniczący prosił,
żeby taką informację przesłać do wszystkich
stomatologów. Tomasz Plewa stwierdził,
że ten program profilaktyczny jest porażką wszystkich i należy się zastanowić nad
jego zmianą.
Burmistrz Stanisław Filipiak zauważył,
że gmina ogłasza konkurs na wybór realizatorów programów zdrowotnych i jest zobligowana do równego traktowania wszystkich

podmiotów. Ogłoszenia są publikowane
m.in. na dostępnych powszechnie gminnych
stronach internetowych. Przewodniczący
Andrzej Jankowski odpowiedział, że stomatolodzy nie mają czasu na przeglądanie
stron internetowych. Radny Mirosław Adamczak dodał, że jego zdaniem problemem jest
niska cena trzydziestu złotych, jaką gmina
oferuje zapłacić za badanie. Dodał, że jedyny
gabinet stomatologiczny, który brał udział
w programie dowiedział się o tej możliwości
osobiście od radnego.

Dyskusja wokół programu
rewitalizacji

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa
prosił o informacje jakie uwagi Urzędu
Marszałkowskiego zostały wprowadzone
do projektu uchwały po dyskusji, jaką przeprowadzili bukowscy rajcy na komisjach.
Zwrócił uwagę, że otrzymany przez radnych
materiał jest źle zszyty i uniemożliwia jego
przeczytanie w krótkim czasie. Poparł go
przewodniczący Andrzej Jankowski, który
potwierdził, że projekt zmienionej uchwały
radni otrzymali dopiero w dniu sesji. Burmistrz Stanisław Filipiak przyznał, że można nie przyjmować uchwały, ale prosił o jej
uchwalenie bo zawsze można ją poprawić.
Tomasz Plewa prosił, żeby burmistrz określił,
czy w oparciu o budynek po „Bukowiance” gmina stworzy żłobek i przedszkole?
Burmistrz odpowiedział, że uważa iż gmina

Unijne dofinansowanie na termomodernizację

W

dniu 5 kwietnia br. burmistrz
Stanisław Filipiak podpisał z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem umowę na
dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych zródeł energii”. W tym
samym czasie podobne umowy podpisały
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gminy: Kleszczewo, Kórnik oraz Kostrzyn.
Bukowskim projektem objętych zostało pięć
obiektów: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Niepruszewie oraz szkoły podstawowe
w Dobieżynie i w Szewcach wraz z filią
w Dakowych Suchych. Dzięki ociepleniu
murów styropianem oraz wymianie okien
ograniczone zostaną straty ciepła w budyn-

posiada wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. W obecnej chwili na przedszkolaków czeka 27 wolnych miejsc. - Pomysł jest
taki, żeby nadbudować przedszkole Hałabały
i tam urządzić żłobek – dodał burmistrz Stanisław Filipiak. W jego opinii budynek po
„Bukowiance” miałby zostać przeznaczony
na potrzeby seniorów.

Czy wrócą klasy sportowe
w szkołach?

Radny Tomasz Giełda poruszył temat
utworzenia klas sportowych. Zauważył, że
rozmawiał z drużynami, które przyjechały
na turniej piłki do Buku i dowiedział się, że
wszystkie funkcjonują właśnie w oparciu
o takie klasy. Dodał, że na takie oddziały
można otrzymać dofinansowania z ministerstwa. Przewodniczący Andrzej Jankowski
przychylił się do tego wniosku. Przypomniał,
że sam chodził do podobnej klasy i dobrze
wspomina ten czas. Radny Dariusz Pańczak
zauważył, że dotychczasowe dobre wyniki
sportowe piłki ręcznej w Buku osiągane były
dzięki dodatkowym godzinom wychowania
fizycznego. Po reformie systemu oświaty to
się zmienia i powstaje problem. Klasy sportowe byłyby jego rozwiązaniem. Burmistrz
Stanisław Filipiak odpowiedział, że w tej
sprawie należy usiąść i rozważyć. – Trzeba sprawdzić, czy będziemy dysponować
miejscem, czy mają być trzy klasy na hali?
– mówił.

kach, a sale lekcyjne staną się lepiej dogrzane. Zastosowanie paneli słonecznych do
podgrzania wody ograniczy zużycie energii
elektrycznej używanej dotychczas do tego
celu. W wyniku realizacji projektu obiekty zostaną zabezpieczone przed opadami
deszczu i zawilgoceniem. Wartością dodaną
będzie wykonanie nowych, estetycznych
elewacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Buku, który wreszcie przestanie straszyć
swoim wyglądem. Odnowienie siedziby tej
instytucji kultury w powiązaniu z generalnym remontem strzelnicy, w zdecydowany
sposób podniesie atrakcyjność „Parku Harcerza”. Szczególne powody do zadowolenia
powinni mieć również mieszkańcy Daków
Suchych. Przypomnijmy, że w tej miejscowości termomodernizacja budynku szkoły
zbiegnie się w czasie z oddaniem do użytku
budowanej od 2017r. sali sportowej.
Inwestycja otrzyma dofinansowanie z WRPO 2014+
w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Całkowita wartość
projektu wynosi 1.782.109,90 zł, a kwota dofinansowania 1.299.757,38 zł.

H.W.
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GDZIE BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?

J

ak informowaliśmy w poprzednim numerze miesięcznika, obowiązująca od pierwszego lutego ustawa o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
nałożyła na rady gmin obowiązek ponownego utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, parlamentu, organów samorządu terytorialnego oraz w referendach.
Wypełniając ten obowiązek, Rada Miasta i Gminy Buk podczas sesji w dniu 27 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XLIII/310/2018
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Buk, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W przyjętej uchwale niewiele zmieniło się w stosunku do dotychczas obowiązującego podziału na obwody głosowania. Nowy podział
uwzględnia nowopowstałe ulice oraz niedawną zmianę nazwy ulicy 26 stycznia na Niepodległości. W tabeli podajemy wykaz obwodów
głosowania, przyporządkowanie ulic, sołectw i miejscowości do lokali wyborczych oraz ich siedzibę. Pełny tekst uchwały jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
PODZIAŁ

MIASTA

I

GMINY

BUK

NA

STAŁE

OBWODY

Nr stałego
obwodu Granice stałego obwodu głosowania
głosowania

1

2

3

4

5

6

6

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

miasto Buk ulice:
Adama Mickiewicza, Azaliowa, Basztowa, Brzozowa, Dobieżyńska, Dr. Kazimierza Wróblewskiego, Dworcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Osiedle Przyjaźni, Orzechowa, Otuska, Powstańców Wlkp., Przemysłowa, Rzemieślnicza, Sokoła, Sportowa,
Stefana Czarnieckiego, Strumykowa, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Rocha, Tadeusza
Kościuszki, Tadeusza Wojtczaka,
miasto Buk ulice:
Franciszka Górczaka, Józefa Grobelnego, Kolejowa, Osiedle 700-lecia Miasta,
sołectwa:
- Otusz,
- Pawłówko - Wiktorowo,
w tym wsie: Pawłówko, Wiktorowo,
- Wielka Wieś,
- Wysoczka – Żegowo,
w tym wsie: Wysoczka, Wygoda, Żegowo,
sołectwa:
- Cieśle,
- Kalwy,
- Niepruszewo

sołectwa:
- Dakowy Suche
- Dobra - Sznyfin,
w tym wsie: Dobra, Sznyfin,
- Szewce:
w tym wsie: Szewce, Szewce-Zgoda,
sołectwo Dobieżyn

GŁOSOWANIA

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Kino „Wielkpolanin”
Pl. Stanisława Reszki 29
Buk

Hala Sportowa
ul. Szarych Szeregów 10
Buk

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bukowskich
ul. Szkolna 12
Buk
Szkoła Podstawowa
im. dr Wandy Błeńskiej
ul. Starowiejska 26
Niepruszewo
Strażnica OSP
ul. Bukowska 143 Szewce
Szkoła Podstawowa
im. o. Ignacego Cieślaka
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Dobieżyn
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Zgłoś
niebezpieczeństwo!

K

rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to internetowa platforma służąca do anonimowego zgłaszania
niebezpieczeństw. Zainteresowani mogą
samodzielnie, na interaktywnej mapie
wskazać miejsce występowania zagrożenia, a lokalny komisariat jest zobowiązany do reakcji w ciągu dwóch dni. Każde
zgłoszenie jest poważnie traktowane
przez Policję. Strona posiada systemowe ograniczenie, zabezpieczające przed
jej nadużywaniem. – Z jednego numeru
IP można dziennie dokonać tylko jednego
zgłoszenia z dostępnych w systemie kategorii – wyjaśnia aspirant sztabowy Hubert
Spychała, komendant bukowskiego komisariatu. Dotychczas platforma cieszyła się

słabym zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy, o czym świadczą dość ubogie
statystyki. Mapa zagrożeń dostępna jest
na stronie internetowej www.policja.gov.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

W

dniach 16-17 marca 2018 roku na
terenie Miasta i Gminy Buk przeprowadzono Wielkanocną Zbiórkę
Żywności pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. W ramach
zbiórki zebrano ogółem 1.025 kg produktów
spożywczych takich jak: cukier, mąka, makaron, kawa, herbata, słodycze, konserwy, olej.
Z zebranych produktów pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali
paczki, które zostały wydane potrzebującym

OBWIESZCZENIE

N

a podstawie §8 ust. 1 Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk Nr
XXXVII/259/2017 z dnia 26 września
2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła
ciepła (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego z dnia 2 października
2017r., poz. 6136) uprzejmie Państwa zawiadamiam, że przyznane środki finansowe w kwocie 100 tys. złotych w budżecie
Miasta i Gminy Buk na realizację zadania
polegającego na wymianie pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych
zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem,
olejem opałowym lub energią elektryczną,
zostały w bieżącym roku wyczerpane.
KOSYNIER BUKOWSKI l

rodzinom z okazji Świąt Wielkanocnych.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w zbiórkę żywności, w szczególności panu
Dariuszowi Sokołowskiemu, Harcerzom
Związku Harcerstwa Polskiego w Buku, Dyrekcji oraz młodzieży Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Buku.
Podziękowania należą się również
bukowskim marketom za umożliwienie
przeprowadzenia świątecznej zbiórki.
Dziękujemy także Stacji Paliw „AWTANK”
W związku z powyższym Burmistrz
Miasta i Gminy Buk tworzy listę rezerwową.
Składane wnioski o przyznanie dotacji
na wymianę pieców węglowych centralnego
ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego
ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną na rok 2018,
będą rozpatrywane dopiero w przypadku
zwiększenia środków w budżecie Miasta
i Gminy Buk w roku 2018, o czym wnioskodawcy zostaną zawiadomieni oddzielnym
pismem.
Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr
21 tel. 618884442).
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Zachęcamy mieszkańców do korzystania
z tego rozwiązania.
H.W.
za zasponsorowanie paliwa do transportu
zebranych produktów oraz Stowarzyszeniu
Przyjaciół Harcerstwa „SKAUT” za użyczenie
samochodu do przetransportowania zebranej żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Buku.
Ponadto podziękowania kierujemy do
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli
się w wielkanocną akcję na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Buku

Bukowskie
Świadczenie Żłobkowe

W

dniu 27 marca 2018 r. weszła w życie Uchwała nr XLII/303/2018
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia
6.03.2018 r. w sprawie ustanowienia
Bukowskiego Świadczenia Żłobkowego.
Świadczenie przyznawane będzie na
częściowe pokrycie pobytu dziecka w żłobku
niepublicznym lub klubie dziecięcym. Prawo
do świadczenia ustalono na okres od 1 maja
2018 do 31 grudnia 2019 r.
Wnioski można składać od 3 kwietnia 2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Buku, pok. nr 04 w godz. 8.00-16.00
poniedziałek, 7.00-15.00 wtorek-piątek
Informacja pod nr. tel. 61 89 40 226.
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Szanowni Mieszkańcy,

M

iasto i Gmina Buk jest członkiem
Związku Międzygminnego „ GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI
POZNAŃSKIEJ ”. W związku z tym wszystkie
zadania związane z gospodarką odpadami
na terenie Gminy Buk realizuje Związek
Międzygminny. Wobec powyższego w celu
zobrazowania gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy przedkładam Państwu
zestawienie ilości zebranych odpadów w latach 2015-2017.
Na podstawie przedłożonych informacji przez związek poniższa tabela została
sporządzona w oparciu o dane wykazane
w sprawozdaniach podmiotów odbierających
Rok

2015
2016
2017

Odpady
zmieszane
kod
odpadów
20 03 01
[ Mg]
3 256,50
3 370,54
3 418,12

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć,
że z uwagi na fakt, że nadal przekazywane
są sprawozdania oraz korekty za rok 2017,
dane dot. odebranych odpadów komunalnych
za ten okres mogą ulec zmianie.
Jednocześnie chciałbym Państwu przekazać, że poniższe dane zawarte są także
w sporządzonych corocznie analizach stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, które
są dostępne na stronie internetowej Związku
Międzygminnego pod adresem:
http//www.goap.poznan.pl/plik,379,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-dla-zm-goap-za-rok-2015-pdf.pdf
Odpady zbierane selektywnie

Papier
Tworzywa
kody odpadów
sztuczne
20 01 01
kody odpadów
15 01 01
20 01 39
[Mg]
15 01 02
[ Mg ]
82,90
77,06

108,82

161,90

233,16
227,44

Szkło
kody odpadów
20 01 02
15 01 07
[ Mg ]

Odpady zielone
ulegające
biodegradacji
kody odpadów
20 02 01
[ Mg ]

189,18

709,20

163,00
238,66

419,70
746,90

Kronika Komisariatu Policji w Buku – marzec 2018
»» W dniu 03.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali poinformowani przez osobę o tym, że n/n sprawca z niezamkniętego pojazdu marki Skoda
dokonał kradzieży portfela wraz z dokumentami oraz pieniędzmi. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 05.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o kradzieży tablic rejestracyjnych
od pojazdu marki Skoda. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 06.03.2018 w miejscowości
Buk na ul. Dworcowej kierujący pojazdem
marki Seat nie zachował szczególnej ostrożności wykonując manewr cofania i uderzył
w zaparkowany pojazd marki Mitsubishi.
Sprawcę ukarano MKK.
»» W dniu 14.03.2018 Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę, który kierował
pojazdem marki VW pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
wydanego przez Sąd Rejonowy. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 14.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali osobę
8

http//www.goap.poznan.pl/plik,539,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-dla-zm-goap-za-rok-2016-pdf.pdf
Zgodnie z art. 9tb ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zmianami
na podstawie sprawozdań złożonych przez
podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, podmioty
prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
Związek Międzygminny zobowiązany jest do
dnia 30 kwietnia 2018 r. sporządzić analizę
gospodarki odpadami dla roku 2017.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową
celem ustalenia miejsca pobytu.
»» W dniu 15.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę, który kierował
pojazdem marki Skoda pomimo cofnięcia
uprawnień przez Starostę. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 16.03.2018 funkcjonariusze
WRD KMP w Poznaniu zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który kierował
pojazdem marki VW znajdując się pod wpływem środków odurzających. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 19.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali poinformowani o tym, że n/n sprawcy dokonali
kradzieży pojazdów marki Mercedes oraz
Skoda. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 19.03.2018 w miejscowości
Buk na ul. Dworcowej kierujący pojazdem
marki Mercedes nie zachował szczególnej
ostrożności czym doprowadził do zdarzenia z pojazdem marki Mercedes. Sprawca
ukarany MKK.
»» W dniu 20.03.2018 w miejscowości
Wielka Wieś ul. Jana Pawła II kierujący po-

Odpady
Problemowe

Mobilne
PSZOK

kod
odpadów
20 03 07
[ Mg]

kody odpadów
[ Mg ]

13,68

2,35

10,90

4,01

52,16

2,36

jazdem marki VW nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi
marki Fiat czym doprowadził do zdarzenia.
Sprawcę ukarano MKK
»» W dniu 23.03.2018 funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali osobę
poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia celem odbycia kary pozbawienia
wolności.
»» W dniu 29.03.2018 w miejscowości
Niepruszewo na ul. Świerkowej kierujący pojazdem marki Iveco wraz z naczepą
wykonując manewr cofania nie zachował
szczególnej ostrożności w wyniku czego doprowadził do zdarzenia drogowego z zaparkowanym pojazdem marki Mazda. Sprawcę
ukarano MKK.
»» W dniu 29.03.2018 w miejscowości
Buk na Pl. Przemysława kierujący pojazdem
marki Daewoo nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi
marki Mercedes czym doprowadził do zdarzenia drogowego. Sprawcę ukarano MKK.
»» W dniu 29.03.2018 w miejscowości
Niepruszewo ul. Poznańska kierujący pojazdem marki VW nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi
marki BMW czym doprowadził do zderzenia.
Sprawcę ukarano MKK.
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Warsztaty plastyczne w MGOK

W

czasie kiedy wszyscy jesteśmy
pochłonięci przygotowaniami do
Świąt Wielkanocnych, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Buku zaprosił
dzieci na warsztaty plastyczne – „Ozdoby

wielkanocne: koszyczki wielkanocne” i „Palma wielkanocna”.
Na zajęciach dzieci własnoręcznie wykonywały papierowe koszyczki, ozdabiały
wełną i filcem jajka oraz tworzyły piękne,

Nagroda główna

ogłosiło ostateczne wyniki. Nagrodę główną
festiwalu – Grand Prix – zdobyła Ewelina
Króliczak. Komisja konkursowa podkreślała wysoki poziom wykonań, profesjonalne
przygotowanie i prawidłowo dobrany repertuar. Nasza wokalistka otrzymała również zaproszenia na wiele prestiżowych konkursów
ogólnopolskich. Ewelina Króliczak została
przygotowana na festiwale przez instruktora
Dariusza Starostę.
Gratulujemy sukcesów młodej artystce
i życzymy jej dużo radości z dalszego muzykowania oraz reprezentowania gminy Buk.

W

pierwszą niedzielę wiosny, 25 marca 2018 roku Ewelina Króliczak ze
Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego, działającego przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Buku, reprezentowała
nasze miasto w 23 Wojewódzkim Festiwalu Piosenki ,,WESOŁE NUTKI” w Garbach
(gmina Krzykosy). Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu, wymiana doświadczeń
oraz promocja młodych talentów muzycznych. W konkursie brali udział soliści z województwa wielkopolskiego. Po wysłuchaniu
wszystkich wykonawców profesjonalne jury

kolorowe palmy wielkanocne. Licznie przybyli mali artyści wykazywali się dużą kreatywnością i pomysłowością, a ich prace
z pewnością przyozdobią niejeden dom i stół
podczas świąt.
Bardzo dziękujemy pani Dorocie Soleckiej za pomoc w przygotowaniu warsztatów.
Ewa Szurkowska

Studio Piosenki
i Ognisko Muzyczne w Buku

Kabaret JURKI w Buku

W

dniu 9 marca 2018 r. w kinie
„Wielkopolanin” odbył się występ
kolejnego kabaretu – tym razem
wystąpił kabaret JURKI. Program nosił tytuł
„Święta polskie”. W zabawny sposób pokazano, jak świętują Polacy: o czym rozmawiamy przy suto zastawionym stole, jak się
zachowujemy i czy warto w ogóle świętować.

Duże litery dla niedowidzących

J

eśli chcesz dać odpocząć swoim oczom,
jeśli mimo okularów masz problem z przeczytaniem tekstu w książce tradycyjnego formatu, zapraszamy do bukowskiej biblioteki!
W naszej ofercie znajdziesz książki
w formacie „Duże Litery” lub szeroką gamę
KOSYNIER BUKOWSKI l

Czasem święta kończą się tak jak zwykle,
a czasem kończy je jakaś głębsza refleksja
albo wymiana zdań, czynów, pieniędzy, a nawet żon. Publiczność bawiła się doskonale,
a sympatycy kabaretów z niecierpliwością
oczekują występów kolejnych artystów.
Lidia Targosz
audiobooków (książki mówione). Wśród
nich polecamy m.in. powieści historyczne,
obyczajowe, kryminały z najnowszych list
bestsellerów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
przyjdź, zadzwoń, lub skorzystaj z naszego
katalogu on-line www.buk-bpmig.sowa.pl
(cały tekst został napisany czcionką o dużym
formacie).
Serdecznie zapraszamy.

Goście z powiatu

D

nia 21 marca w kawiarni przy Kinie
„Wielkopolanin” gościliśmy ponad 30

przedstawicieli bibliotek powiatu poznańskiego w ramach „Spotkania dyrektorów /
przedstawicieli bibliotek publicznych powiatu poznańskiego” organizowanego przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Na spotkaniu przedstawiono nam nowe
przepisy w związku z nowelizacją Ustawy
o ochronie danych osobowych, a także
omawialiśmy bieżące sprawy i problemy
działalności bibliotek naszego powiatu. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku
w różnych bibliotekach.
Katarzyna Tylkowska
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Droga krzyżowa w Dobieżynie

W

dniu 12 marca o godzinie 16:00
mieszkańcy Dobieżyna zebrali się
przy figurze koło szkoły, by przejść
drogą krzyżową do figury Pana Jezusa. Nabożeństwo poprowadził proboszcz parafii
Buk ks. Andrzej Szczepaniak, a nad bezpieczeństwem tradycyjnie czuwali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieżynie.
Stacje drogi krzyżowej nieśli nasi uczniowie.
Kolejny raz uświadomiliśmy sobie, jak wiele
Jezus dla nas poświęcił, ile dla nas wycier-

piał, aby przez śmierć na krzyżu odkupić
ludzkie winy. Rozważanie następujących po
sobie stacji dało możliwość przeżywania
wydarzeń z własnego życia, odnosząc się
do osamotnienia, cierpienia, upadków i bólu
Chrystusa. Organizatorki: Alicja Nowak i Katarzyna Nagórska-Kubiak składają wyrazy
wdzięczności za udział w Drodze Krzyżowej,
zwłaszcza tym, którzy w aktywny sposób
zaangażowali się w jej przebieg.
Katarzyna Nagórska-Kubiak
wręczyła dyplomy i nagrody laureatom
w czterech kategoriach wiekowych: klas IV, V,
VI i VII. Pozostałym uczestnikom wręczono
drobne nagrody pocieszenia.

III Międzyszkolny Konkurs Religijny

W

dniu 22 marca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie odbył się III Międzyszkolny Konkurs
Religijny pt. ,,Święty Jan Paweł II – Twórca
Światowych Dni Młodzieży.” Honorowy
Patronat nad konkursem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak oraz
Rada Miasta i Gminy Buk.
Już po raz trzeci nasza szkoła stała się
gospodarzem tego konkursu i gościła trzydziestu siedmiu uczniów z klas IV-VII wraz
z opiekunami z następujących szkół z terenu naszej gminy: SP Dobieżyn, SP Buk, SP
Szewce i SP Niepruszewo.
Po krótkim oficjalnym przywitaniu
wszystkich uczestników, uczniowie rozwiązywali test wyboru, składający się z 50-ciu
szczegółowych pytań o Światowych Dniach
10

Młodzieży z udziałem naszego papieża Polaka Jana Pawła II. Później komisja konkursowa zajęła się sprawdzaniem testów. Oficjalne
ogłoszenie wyników nastąpiło o godzinie
17.00. Dyrektor ZSP w Niepruszewie mgr
Joanna Christop wraz z komisją konkursową
(p. Alicja Nowak i p. Edyta Witkowska-Opas)

Laureaci III Międzyszkolnego
Konkursu Religijnego:
Kategoria klas IV
»» I miejsce - Jan Siczyński SP Buk
»» II miejsce - Wiktor Wróblewski SP Buk
»» III miejsce - Natalia Nowak SP Dobieżyn
Kategoria klas V
»» I miejsce - Agnieszka Gawron SP Dobieżyn
»» II miejsce - Julia Kańduła SP Niepruszewo
»» III miejsce - Alicja Pazgrat SP Niepruszewo
Kategoria klas VI
»» I miejsce - Marcelina Dziurla SP Dobieżyn
»» II miejsce - Zofia Skomra SP Niepruszewo
»» III miejsce - Jakub Borowicz SP Dobieżyn
Kategoria klas VII
»» I miejsce - Julia Bednarek SP Dobieżyn
»» II miejsce - Marcin Kłak SP Niepruszewo
»» III miejsce - Natalia Wrona SP Niepruszewo
»» Natalia Posieczek SP Niepruszewo
Szczególne podziękowania należą się
sponsorom nagród i upominków dla laureatów oraz uczestników konkursu: Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Stanisławowi
Filipiakowi, Andrzejowi Jankowskiemu
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy
Buk oraz Elżbiecie Leszczyńskiej Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
Edyta Witkowska-Opas
l KWIECIEŃ 2018

Triduum Paschalne – tajemnica przejścia

T

riduum Paschalne to najważniejszy
okres w roku liturgicznym dla katolików.
Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i kończy nieszporami
Niedzieli Wielkanocnej. Istotą Triduum Paschalnego jest celebracja Misterium paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Święta Wielkiejnocy powiązane
są z żydowską Paschą, która jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie.
Msza Wieczerzy Pańskiej jest sprawowana
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Jest ona
niezakończona, ponieważ nie ma podczas
jej trwania błogosławieństwa i rozesłania.
Najświętszy Sakrament jest przeniesiony

KOSYNIER BUKOWSKI l

do Ciemnicy. Liturgia ta jest kontynuowana
w Wielki Piątek. Wielki Piątek to dzień ścisłego postu i adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym dniu odprawiana jest Liturgia
Męki Pańskiej. Na całym świecie odbywają
się nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkie
żale. Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie
pokarmów – chleba, mięsa oraz jajek. Katolicy
w ten dzień przychodzą do Grobu Pańskiego
trwać przy nim i oczekiwać na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Na początku Liturgii
Wigilii Paschalnej rozpoczynającej Wielkanoc następuje poświęcenie ognia. Kapłan na
zewnątrz kościoła święci ogień, od którego
zapala Paschał – symbol zmartwychwsta-

łego Chrystusa. Tego dnia następuje także
poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych. W Wigilię Paschalną i Niedzielę
wielkanocną świętuje się zmartwychwstanie
Pana Jezusa, śpiewając po raz pierwszy od
czasu Wielkiego Postu „Alleluja!”. Liturgia
kończy się procesją rezurekcyjną. Wydarzenie
to jest największym świętem w roku liturgicznym katolików.
A.S.
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Pamięci Mistrza Zygmunta

R

ok temu odszedł od nas regionalista
Zygmunt Duda z Opalenicy. Dla jednych pedagog, miłośnik ziemi ojczystej, ceniony autor, a dla innych po prostu
– albo przede wszystkim – przyjaciel. Od
jego śmierci upłynęło zaledwie 12 miesięcy,
a mimo to wszyscy wymienieni zdobyli się
na rzecz niezwykłą. W tak krótkim czasie
pod redakcją Bogumiła Wojcieszaka, przy
pomocy Lucyny Kończał-Gnap i Karola Piotrzkiewicza ukazała się świetnie wydana i ze
wszech miar interesująca książka „Wielogłos
pamięci Zygmunta Dudy pedagoga i regionalisty”. Promocja publikacji, w obecności
władz Opalenicy z burmistrzem Tomaszem
Szulcem na czele, odbyła się w dniu 23 marca
br. w Auli Kulturalno-Widowiskowej Przedszkola Nr 2 w Opalenicy. Redakcję „Kosyniera” reprezentował Szymon Krzemiński.
Wśród autorów kilkudziesięciu wspomnień

zebranych w publikacji znalazły się teksty
m.in. Mari Rurowej i Romana Czeskiego.
Bogumił Wojcieszak tak napisał w przedmowie o zmarłym Mistrzu: „Gdy Zygmunt,
oszlifowany w brylant diament ze „szkoły
Neunerta”, zaczął szefować opalenickiej kulturze, za cel postawił sobie dźwignięcie jej
na wyższy poziom, ponad przysłowiowe
opłotki. W tym między innym celu postanowił – z pomocą artystów zewnętrznych
– najpierw Opalenicę „namalować”, a także
artystycznie obfotografować. Sam tworzył
w tym czasie publicystyczny portret miasta
na łamach Ech Opalenickich. Gdy skończył
swą aktywność zawodową, postanowił
poświęcić się całkowicie opisaniu historii
swej małej ojczyzny. W tym dziele nie byli
Mu potrzebni artyści zewnętrzni, bo stał
się jednym z tego naznaczonego iskrą Bożą
grona”. Trudno o lepsze słowa podsumowu-

5. Europejska Noc Muzeów w Buku

T

egoroczne wydarzenie odbędzie się
w sobotę 19 maja. Motywami przewodnimi imprezy będzie 600-lecie
konsekracji pierwszego murowanego kościoła w Buku oraz 100-lecie Powstania
Wielkopolskiego. Wieczór rozpocznie się
w kinie „Wielkopolanin” premierą amatorskiej etiudy filmowej o Powstaniu Wielkopolskim, w której wystąpili seniorzy „Pogodnej
Jesieni” oraz młodzież z Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Buku. Następnie na ekranie
zobaczymy film Krzysztofa Magowskiego
„Zapomniane Powstanie”. Tego wieczora na
zwiedzających czekać będą aż trzy wystawy:
o Powstaniu Wielkopolskim w Gimnazjum,
o tej samej tematyce w Izbie Muzealnej PTTK

Rozgrywki
w warcaby

oraz o zabytkowych sprzętach
liturgicznych w „Domu katolickim” przy farze. Amatorzy
bukowskich pamiątek będą
mogli otrzymać okolicznościowy karnecik, na którym zbiorą
pamiątkowe stemple z trzech
ekspozycji. Podświetlony
również zostanie powstańczy
mural na ścianie hali sportowej
w Buku. Zwieńczeniem pierwszego jubileuszu Europejskich Nocy Muzeów w Buku
będzie koncert w bukowskiej farze. Fragmenty oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla wykona orkiestra pod dyrekcją
Aleksandra Grefa i Zespół Kameralny „Amici

jące przebogatą twórczość Pana Zygmunta,
słowa które stały się pierwszym pomnikiem
Mistrza.
Hubert Wejmann

Canti” w przygotowaniu Leszka Górki. Szczegółowy program imprezy będzie dostępny
na stronie internetowej www.buk.gmina.
pl oraz na afiszach. Serdecznie zapraszamy!
H.W.

W

poniedziałek 19 lutego 2018 r. grupa
seniorów wzięła
udział w turnieju warcabowym w Grodzisku Wielkopolskim. Warcaby najczęściej
uważane są za grę typowo
„dziecinną”, a w dobie komputerów niektórzy sądzą, że
gry planszowe to przeżytek.
Tymczasem w gry planszowe, w tym warcaby, grają seniorzy. Dla niektórych seniorów to
wyjątkowe hobby, które pozwala zapomnieć
12

o codzienności, zgubić stres i nawiązać przyjaźnie. Dla innych to sposób na dobrą zabawę
i rozwój. To przyjemność myślenia, strategia,

kombinowanie. Było to piękne spotkanie
dwóch zaprzyjaźnionych domów.
Alicja Króliczak

l KWIECIEŃ 2018

KGW Szewce

W

dniu 12 marca w sali OSP Szewce
odbyło się zebranie sprawozdawcze KGW Szewce. Przewodnicząca przedstawiła obszerne sprawozdanie
z działalności koła oraz plan pracy na rok
2018. Koło liczy obecnie 21 członkiń. Zarząd
pracował w składzie: przewodnicząca Maria
Mądroszyk, wiceprzewodnicząca Zdzisława
Lemańska, sekretarz Marzena Gugniewicz,
skarbnik Mariola Gucia, członkowie zarządu Regina Rudowicz, Jolanta Zawieja. Koło
współpracuje z organizacjami działającymi
w wiosce. W zebraniu uczestniczyli Sołtys
i Rada Sołecka, Zarząd Koła Emerytów, Zarząd Kółka Rolniczego, Zarząd OSP. 	 red.

Droga do niepodległości

W

roku setnej rocznicy odzyskania
niepodległości szkoła podstawowa w Dobieżynie realizuje projekt,
który nazwaliśmy „Droga do niepodległości”. Nad projektem czuwają organizatorki:
Ewa Wysocka, Karolina Szajstek, Katarzyna
Nagórska-Kubiak oraz Izabella Jarnut-Kluczyńska. Na każdy miesiąc tego szczególnego
roku rozpisaliśmy różnorodne zadania, takie jak: prezentacja plakatu historycznego,
dzień z piosenką patriotyczną, konkurs „Kocham Cię Polsko” oraz konkurs plastyczny.
W czerwcu przeprowadzimy grę miejską,
odbędzie się także festyn i Dzień Patrona.
We wrześniu zaplanowaliśmy wycieczkę
śladami uczestników powstania wielkopolskiego, następnie konkurs twórczości
literackiej, a dla przedszkolaków konkurs
plastyczny „Kasztanka Piłsudskiego”. Kolejne
działania to gazetki tematyczne, odbędzie
się także wieczornica. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu projektu. Jego
celem jest przybliżenie uczniom historii
odzyskania niepodległości, upamiętnienie
bohaterów walczących i poległych w obroKOSYNIER BUKOWSKI l

nie Ojczyzny. Szczególną uwagę zwrócimy
na historię naszych ziem wielkopolskich,
chcąc uczcić 100 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
26 marca rozpoczęliśmy obchody. Imprezę poprowadziły organizatorki, a uczniowie
zaprezentowali przygotowane plakaty. Klasa
trzecia przygotowała plakat dotyczący bohaterów okresu odzyskania niepodległości
(w szczególności skupili się na osobie Józefa
Piłsudskiego oraz na Ignacym Janie Paderewskim). Czwarta klasa omówiła sytuację
na ziemiach polskich podczas zaborów, po
prezentacji przygotowali krótki konkurs.
Piąta klasa przedstawiła przebieg I wojny
światowej, szósta zajęła się historią Legionów Polskich, a siódma skupiła się na walce
o odzyskanie niepodległości przez Polaków.
Nad przebiegiem prezentacji czuwała Ewa
Wysocka dopowiadając i tłumacząc ważne
i jakże niezrozumiałe dla dzieci fakty dotyczące tamtego trudnego okresu dla mieszkańców ziem polskich.
Ewa Wysocka
Katarzyna Nagórska-Kubiak
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W
Myśmy tej pani nie zapraszali

Zuchowe Harce

W

niedzielę 11 marca Hala Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Buku stała
się miejscem rywalizacji najmłodszych członków ZHP. W X Jubileuszowych
Zuchowych Harcach, wzięło udział około
70 Zuchów z Buku, Grzebieniska, Stęszewa
i Dopiewa. Hasłem tegorocznych zawodów
był świat dżungli. Po oficjalnym rozpoczęciu
każda z ekip miała zaprezentować okrzyk
i wcześniej przygotowany totem związany
z tematyką harców. Jedenaście drużyn zo-
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stało podzielonych na dwie tury i stanęło
do rywalizacji w ośmiu sportowych konkurencjach. W końcu przyszedł czas na chwilę
przerwy. Oczywiście nie mogło zabraknąć
tradycyjnej pomidorówki, która jak zawsze
była przepyszna. Jednak, jak wiadomo, nic
nie trwa wiecznie. Tak i tutaj przyszedł czas
na podsumowanie. Walka była naprawdę
zawzięta i do końca nie było wiadomo, kto
uplasuje się w czołówce. W końcu udało się
wyłonić zwycięzców i rozpocząć finał, do
którego zakwalifikowało się sześć zespołów, które zmierzyły się w czterech konkurencjach. Ostatecznie pierwsze miejsce

dniu 17 marca na zlocie „Wiosna –
Marzanna” zima towarzyszyła nam
na całej długości trasy, która wiodła
ulicami: Plac St. Reszki – Mury – Garncarska
– Wielkowiejska – Słoneczna – Smugi – św.
Rocha – Plac St. Reszki. Być może chcieliśmy
przed terminem pozbyć się tej niby zimy,
niby jesieni i spalić kukły (2) przy stawie
na Smugach, by już zawitała wiosna? Ale,
jak na złość, zima pokazała nam minus 40C
i obszczypała nam trochę nosy i uszy. Za to
przyjazne było nam słońce i miło nas ogrzewało. W zlocie uczestniczyło 27 osób, w tym
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Buku,
która też wykonała Marzannę, ubraną jak
na bal. Na końcu trasy pieszej, w świetlicy
Oddziału PTTK, czekały na nas drożdżówki,
gorące napoje i tradycyjne parówki, które po
przechadzce smakowały najlepiej na świecie.
Oglądaliśmy również filmy z różnych innych
rajdów, na których młodych uczestników tej
imprezy może jeszcze nie było na świecie,
a inni byli o 20 kg młodsi. Kierownikami
rajdu byli i trasę obmyślili Zenona i Jerzy
Czajka.
PTTK Buk aka
zajęła 4. Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
ze Stęszewa, drugie - 10. Gromada Zuchowa
Wesołe Niedźwiadki z Dopiewa i trzecie – 6.
Bukowska Gromada Zuchowa z Niepruszewa „Leśne Skrzaty”. Za wspaniałą zdrową
rywalizację oprócz zwycięzców każdy zuch
otrzymał medal upamiętniający ten dzień
oraz ogromnego, papierowego cukierka
wypełnionego słodyczami. Każda z gromad
wróciła do domu z humorem, słodyczami
oraz dyplomem. Do zobaczenia za rok na
kolejnych zuchowych harcach!
Arkadiusz Bartkowiak

l KWIECIEŃ 2018

Powitanie Wiosny

D

nia 28 marca wesoło i z humorem
obchodziliśmy „Powitanie Wiosny”.
Uczniowie klasy IV z wychowawczynią
Katarzyną Nagórska-Kubiak przygotowali
„Czerwonego Kapturka” w języku angiel-
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skim, a następnie prezentowali swoje zdolności wokalne, śpiewając największe polskie
hity. Atrakcją tego dnia był również pokaz
„Wiosna, ach to ty?”. To zadanie wymyślone
zostało przez Samorząd Uczniowski. Każda
klasa musiała według własnego pomysłu
zinterpretować wiosnę. Były kolorowe stroje,
piosenki, wierszyki, układy choreograficzne.

Szczególne brawa otrzymała klasa VII, która
ułożyła własny tekst „Wiosna w Dobieżynie”
do piosenki „Miłość w Zakopanem” Sławomira. Na koniec reprezentanci poszczególnych klas wzięli Marzannę wykonaną przez
klasę II i wznosząc okrzyki „Nie chcemy cię
zimo” wynieśli ją z budynku szkoły.
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Teatr mój widzę
ogromny!

W

igor, dowcip i klasa! Tak najkrócej
można by podsumować występ
seniorów na scenie kina „Wielkopolanin” w dniu 16 marca br. Grupa uczestników, pod kierownictwem niestrudzonej
liderki Alicji Króliczak, kolejny raz zaprosiła
bukowian na teatralny wieczór we własnym
wykonaniu. Seniorzy wystawili dwa przedstawienia: „Dzień na Olimpie” oraz „Pani
Twardowska”. Sztuki zupełnie różne, a jednak za sprawą mistrzowskiej pauzy udało
się je połączyć w spójną całość. Inaczej niż
zazwyczaj w „Pogodnej Jesieni”, bohaterką
przerywnika była solistka Irena Krawiec,
doskonale recytująca oryginał „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza. Obie sztuki
były już wcześniej wystawiane z sukcesami,
nie dziwi więc, że były starannie dopracowane. – „Pani Twardowska” zadebiutowała na
przeglądzie seniorskich teatrów amatorskich
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w Konarzewie w listopadzie ubiegłego roku.
Z kolei „Dzień na Olimpie” miał swoją premierę na pikniku integracyjnym w Buku we
wrześniu tego samego roku. Przedstawienia
spotkały się z życzliwym przyjęciem publiczności, stąd pomysł by zaprezentować je szerszej widowni w Buku – mówi Alicja Króliczak.

Przygotowania do każdej premiery zajmują
około trzech miesięcy, licząc od momentu
powstania scenariusza. To w głowie liderki rodzi się pomysł na fabułę, scenografię,
dobór podkładów muzycznych i piosenek.
Później rozpoczyna się mozolna praca zespołowa nad przygotowaniem wszystkich
elementów. Ten wyjątkowy marcowy wieczór seniorzy przygotowali sami, wsparci
pomocą profesjonalistów: Pawła Króliczaka,
Magdaleny Kluj i Piotra Gorońskiego. Dużą
pomoc przy realizacji przedsięwzięcia wyświadczyli pracownicy bukowskiego kina.
Uczestnicy „Pogodnej Jesieni” własnoręcznie
wykonali elementy scenicznych dekoracji.
Sami także obsługiwali szatnię dla gości, a na
wychodzących z kina widzów czekała wspaniała niespodzianka, w postaci świątecznego
rękodzieła. Tego wieczora widzowie zostali uraczeni wspaniałą sztuką, gościnnością
i doskonałym humorem. Za co dziękowała
kierowniczka OPS Agnieszka Słaby. Dobrze
wiedzieć Drodzy Seniorzy, że w tym roku
szykujecie dla nas coś jeszcze…
Hubert Wejmann

l KWIECIEŃ 2018

Niepruszewskie Siwki

W

Lany Poniedziałek przez Niepruszewo
przeszedł korowód Siwków. Ta lokalna
tradycja jest ciągle żywa i dodaje kolorytu
Świętom Wielkiej Nocy w Niepruszewie. Chętnych
do zabawy w przebraniu na szczęście nie zabrakło
i w tym roku. Ich orszak podążał śladem siwego
konia symbolizującego rozpoczęcie wiosennych
prac polowych. Napotkani po drodze szczęśliwcy
zostali umorusani symboliczną „sadzą”.
red.
Fot.: Aleksandra Rucka
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Programy profilaktyczne

P

odczas marcowej sesji radni Miasta
i Gminy Buk zapoznali się z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z wykonania gminnych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy
w rodzinie.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku realizowano Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W ramach
powyższego programu przez cały rok podejmowano szereg działań o charakterze
profilaktycznym, prewencyjnym oraz działań
mającym na celu pomoc osobom dotkniętym
problemem alkoholowym.
Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja odbyła łącznie 20
posiedzeń, podczas których jej członkowie
zajmowali się: opiniowaniem wniosków
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowaniem wniosków
o sfinansowanie lub dofinansowanie działań
w zakresie profilaktyki alkoholowej (obozy,
warsztaty, materiały edukacyjne, szkolenia
itp.), prowadzeniem rozmów motywujących
z osobami wezwanymi i zgłoszonymi na podjęcie leczenia od uzależnienia alkoholowego
oraz z członkami ich rodzin. Ponadto w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym dyżurował psycholog terapeuta uzależnień.
Tak jak w latach ubiegłych, działalność
swą kontynuowała Świetlica Środowiskowa
w Buku, czynna codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. od 15.00 do 18.00 oraz jej
filie w Niepruszewie (czynna codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do
18.00) i w Szewcach (czynna w każdą środę
i piątek od godz. 16.00 do 18.00). Z działalności świetlicy w 2017 roku korzystało łącznie
ok. 90 dzieci. Zajęcia odbywały się zarówno
w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych,
jak również w ferie zimowe oraz letnie.
W Świetlicy Środowiskowej działały tzw.
grupy wsparcia. W ramach Grup Wsparcia
osoby prowadzące podejmowały na rzecz
członków rodzin z problemem alkoholowym działalność profilaktyczną, edukacyjną, terapeutyczną i pomocową w postaci
warsztatów, pogadanek, prelekcji i zajęć
terapeutycznych.
W zakresie prowadzenia profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej dla
dzieci, młodzieży i dorosłych realizowano
na terenie gminy ogólnopolską kampanię
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” w której
udział wzięło łącznie ok. 200 osób głów18

nie uczniów szkół. Ponadto dofinansowano
dwa obozy profilaktyczne dla dwóch grup
uczniów klas I i II Gimnazjum im. płk. K.
Zenktelera w Buku. Jedna grupa uczniów
klas II (45 osób) wyjechała w dniach od 1-3
czerwca 2017 r. do Gdańska. Druga grupa
uczniów klas I (25 osób) wyjechała w tym
samym terminie do Niesulic. Przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu
zorganizowano akcję profilaktyczną nad
Niepruszewskim Jeziorem dla dzieci ze
szkół z terenu Miasta i Gminy Buk. Podczas
działań profilaktycznych odbyły się pokazy
policyjne z udziałem sprzętu oraz wyszkolonych policjantów. W działaniach wziął udział
Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Wojewoda
Wielkopolski oraz Minister Edukacji. Ponadto finansowano warsztaty dla uczniów
szkół z terenu naszej gminy oraz zakupiono
szereg materiałów edukacyjnych w postaci
książek, filmów profilaktycznych i edukacyjnych dla szkół z terenu Miasta i Gminy
Buk, Świetlicy Środowiskowej w Buku oraz
na potrzeby Gminnej Komisji o tematyce
przeciwdziałaniu uzależnieniom.

W ramach programu wspierano działające na terenie Miasta i Gminy Buk organizacje oraz stowarzyszenia. Dofinansowano
lokalnej grupie AA przejazd do Częstochowy
na Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa
Trzeźwości na Jasnej Górze, które odbyło
się w czerwcu 2017 r. Dofinansowano także
konkurs profilaktyczny podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany
przez Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek w Buku.
Kolejną informacją, z jaką zapoznali
się radni, był raport z realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
W ramach programu prowadzono kampanię
„Narkotyki – to mnie nie kręci” edycja na
2017 rok. Materiały przekazano do szkół
z terenu Miasta i Gminy Buk, które były wykorzystywane podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć ze szkolnymi psychologami,
pedagogami oraz wychowawcami. W miesiącu marcu i maju sfinansowano warsztaty

z zakresu profilaktyki uzależnień (narkomania) dla uczniów Gimnazjum Publicznego im.
K. Zenktelera w Buku. Warsztaty przeprowadziła terapeutka uzależnień. Celem zajęć
było: kształtowanie u uczniów świadomości
przyczyn sięgania po środki uzależniające
oraz negatywnych skutków stosowania
i nadużywania tych środków, wypracowanie
umiejętności odmawiania, podejmowania
decyzji i dokonywania właściwych wyborów, utrwalenie nawyku zdrowego sposobu
zaspokajania własnych potrzeb jako działania alternatywnego od używania środków
uzależniających, ukazanie możliwości szukania pomocy w obliczu zagrożenia środkami
uzależniającymi. W miesiącu październiku
zakupiono 55 narkotestów na potrzeby Komisariatu Policji w Buku.
Ostatnią informacją Burmistrza Miasta
i Gminy Buk było sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta
i Gminy Buk na lata 2017-2020 za 2017 rok.
W ramach w/w programu Miasto i Gmina
Buk wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. Kolejnym ogólnopolskim
przedsięwzięciem była kampania „Reaguj
na przemoc!” 2017 oraz „Postaw na rodzinę”
2017. Zakupiono pakiety bazowe materiałów
edukacyjnych i profilaktycznych dla Gimnazjum im. K. Zenktelera w Buku. Materiały
były wykorzystywane w ramach zajęć młodzieżą, podczas festynów oraz szkolnych
konkursów profilaktycznych. W styczniu
sfinansowano szkolenie „Strażnicy Uśmiechu”. Szkoleniem objęto 14 nauczycieli ze
wszystkich placówek oświatowych z terenu
gminy. Przez cały 2017 rok przeznaczano
środki finansowe na zakup materiałów
edukacyjnych dla szkół oraz na warsztaty
i prelekcje dla uczniów. Podczas organizowanych prelekcji szczególny nacisk kładziono na problem coraz częściej występującej
cyberprzemocy. W gminie działał powołany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk Zespół
Interdyscyplinarny, który zgodnie ze swoimi
ustawowymi obowiązkami oraz w oparciu
o procedurę Niebieskiej Karty podejmował
działania interwencyjne w związku z przemocą domową. W 2017 r. do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło łącznie 18 Niebieskich
Kart – A. Powołano łącznie 18 grup roboczych dla wszystkich przypadków przemocy. Zadaniem Grup Roboczych było przede
wszystkim opracowanie indywidualnego
planu pomocy rodzinie dotkniętej przemocą.
W ramach swojej pracy członkowie diagnozowali problem przemocy w danej rodzinie
oraz zapewniali bezpłatną pomoc prawną,
medyczną, psychologiczną oraz socjalną dla
ofiar przemocy.
Robert Kłos
l KWIECIEŃ 2018

Zadbajmy o powietrze i swoje zdrowie

O

d prawie dwóch miesięcy możemy obserwować poziom zanieczyszczenia
powietrza w naszej gminie, na co pozwalają zamontowane w 6 punktach czujniki
obsługiwane przez firmę Airly (3 na terenie
miasta oraz 3 na terenach wiejskich o czym
informowała lokalna prasa). O ile z początku
wielu mieszkańców traktowało to jako ciekawość, to z czasem, a zarazem przerażeniem
zaglądamy tam znacznie częściej, czasem po
kilka razy dziennie. Wyniki wyświetlane na
stronie internetowej aplikacji mówią jedno:
oddychamy fatalnym i znacznie zanieczyszczonym powietrzem. Normy pyłów PM2,5
i PM10 są przekraczane regularnie i w sposób ciągły, a przekroczenia sięgają od 100
do nawet 900% normy! Wystarczy zresztą
wyjść porankiem lub wieczorem na ulicę, by
czuć wszędobylski smród i zobaczyć dymowe
łuny w powietrzu. Są momenty, że swobodne oddychanie zaczyna sprawiać trudność
i zasłaniamy nos oraz usta szalami, chustami
i innymi prowizorycznymi osłonami.
Największą emisję pyłów powoduje
spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych
oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w kotłach, które choć jest
nielegalne i powoduje poważne zagrożenie
dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez
niektórych mieszkańców, którzy spalają
między innymi odpady bytowe, tworzywa
sztuczne, odpady przemysłowe, stare okna,
meble i podobne śmieci, które powinny trafić na wysypisko. Spalanie śmieci i trucie
jest pozorną oszczędnością, bowiem jakie
przełożenie ma kilkaset złotych na zdrowie
własne i naszych bliskich, znajomych?

O co chodzi z tymi pyłami?

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów
absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc
KOSYNIER BUKOWSKI l

mogą powodować różne reakcje ze strony
ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem
i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia
zagrożenia infekcjami układu oddechowego
oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego
i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów
zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu
w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego
narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności
osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą
przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć
istotny wpływ na przebieg chorób serca
(nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać
ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą
o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na
zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady
wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra
(tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą
również przenikać do krwi. Podobnie jak
pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę,
szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Ważne!

»» nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu
zachowania Twoich sąsiadów, bliskich,
rozmawiaj z nimi o zagrożeniach,
»» przejdź w miarę możliwości na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo
przynajmniej wymień swój piec węglowy
na bardziej nowoczesny, np. retortowy
- JEST W NASZEJ GMINIE STOSOWNY
PROGRAM DOPŁAT.
»» używaj paliwa węglowego dobrej
i sprawdzonej jakości, bowiem kupowa-

nie tańszego i słabej jakości jest pozorną
oszczędnością,
»» ograniczaj zużycie ciepła,
»» ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw
i płać mniejsze rachunki,
»» korzystaj z komunikacji zbiorowej lub
roweru - nie wszędzie musisz dojechać
samochodem, a takie zachowanie jest
niestety powszechne,
»» jest w gminie zorganizowana selektywna
zbiórka odpadów zielonych - przekazuj
pozostałości roślinne do odzysku - nie
spalaj ich w ogrodzie.

Szanowni mieszkańcy gminy Buk, potraktujmy problem poważnie, jeśli nie dla
siebie to dla naszych dzieci, wnuków i bliskich. Nie trujmy się wzajemnie, walczmy
z trucicielami i oddychajmy czystszym powietrzem. Sadźmy też drzewa, roślinność,
bowiem dzięki temu możemy żyć. Nasza
gmina ma w herbie buk i nazywa się Buk,
z racji rosnących tu kiedyś borów bukowych
o których mówi zresztą legenda (treść ze
strony internetowej MiG Buk):
„Miasto Buk położone jest około 30 km na
zachód od Poznania. Leży prawie w centrum obszaru, na którym przed tysiącem lat
rosły bory bukowe. Bory te ciągnęły się od
Warty płynącej przez Poznań do terenów,
na których dzisiaj leży gmina Opalenica.”
Popatrzcie wokół jak mało mamy drzew
(podobno zaledwie 3% powierzchni), a kolejne są nadal wycinane, tymczasem to droga
donikąd, do samozagłady. Weźmy sprawy
w swoje ręce, dbajmy o środowisko, zwiększmy ilość roślinności, o co Was serdecznie
proszę.
Radny Miasta i Gminy Buk
Tomasz Giełda
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Gimnazjaliści
na „Książkomanii”

W

dniu 23 marca 2018 roku uczniowie Gimnazjum im. płk. Kazimierza
Zenktelera w Buku: WOJCIECH BOGACZ, ADAM SKIBIŃSKI i HIPOLIT ROSZKOWSKI, którzy zajęli I miejsce w Konkursie
Czytelniczym „Książkomania” w kategorii
klas gimnazjalnych, wzięli udział w uroczystości podsumowania i wręczenia nagród na
Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Młodzi
filmowcy udzielili także wywiadu dla Radia
Poznań oraz uczestniczyli w konferencji „Wokół tekstów kultury. Jak je czytać, słuchać,
oglądać i tworzyć”, którą poprowadził dr hab.
Mikołaj Jazdon. Zaproszeni goście i uczest-

nicy spotkania mieli okazję obejrzeć zwycięski film reklamujący książkę Agnieszki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BUKU
ul. Dworcowa 44, tel. 61 830 10 01,
e-mail: sekretariat@zspgbuk.pl, www.zspgbuk.pl

prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019

do klas pierwszych (oddziałów wielozawodowych)
ZALETY SZKOŁY:
»» Komfortowe warunki nauki i pracy;
»» Wysoka jakość kształcenia = wysoka zdawalność egzaminów
zawodowych;
»» Pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych;
»» Nowoczesna baza dydaktyczna;
»» Dobrze wykształcona, profesjonalna i energiczna kadra pedagogiczna;
»» Nowoczesna pracownia językowa i komputerowa;

Stelmaszyk „Koalicja szpiegów. Baza G-8”.
I.W.-S.

»» Dodatkowe przygotowanie do egzaminu zawodowego;
»» Bezpieczna, przyjazna i życzliwa atmosfera.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

»» Różnorodne projekty: zawodowe, ekologiczne, prozdrowotne,
kulturalne;
»» Dodatkowe zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
»» Warsztaty ze specjalistami (lekarzami, ratownikami medycznymi, psychologami, doradcami zawodowymi);
»» Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej i kursy kierowników
wycieczek (uzyskanie certyfikatów);
»» Rozgrywki sportowe i projekty turystyczno-krajoznawcze;
»» Projekty ze szkołami zagranicznymi (wymiana młodzieży);
»» Wirtualne podróże po świecie – nauka języka obcego zawodowego;
»» Edukacja regionalna i patriotyczna.

Składanie dokumentów – od 14 maja 2018 r.

„Drzwi otwarte”
– promocja Szkoły
Branżowej w Buku

D

nia 20 marca 2018 r. w Branżowej
Szkole I stopnia w Buku zostało zorganizowane spotkanie w ramach „Drzwi
Otwartych”, które miało na celu zapoznanie
gimnazjalistów z ofertą nauki w szkole, oferującej konkretny zawód. Podczas spotkania omówiona została specyfika kształcenia
w szkole branżowej w systemie dualnym,
polegająca na połączeniu praktyki u pracodawcy w rzeczywistych warunkach z nauką
teoretyczną w szkole. Gimnazjaliści usłyszeli
o atutach szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy, które
zapewnia płynne przejście z okresu nauki
do czynnego życia zawodowego. W drugiej
części spotkania zaprezentowała się firma
20

Green Factory z Niepruszewa, która jest gotowa przyjąć uczniów na praktykę zawodową
od nowego roku szkolnego, oferując przy tym
dogodne warunki pracy i wynagrodzenia
oraz możliwość stałego zatrudnienia.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały uczniom materiały informacyjne: ulotki
o szkole, aktualna „Baza Pracodawców” oraz
gadżety reklamowe firmy Green Factory.
l KWIECIEŃ 2018

Śniadanie Wielkanocne w „Pogodnej Jesieni”

„C

złowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej
człowiek nie może sam siebie do
końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może
zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostatecznie przeznaczenie. Nie może tego
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. Te
słowa wypowiedział w 1979 roku podczas

swojej pierwszej pielgrzymki do Polski nasz
wielki rodak Jan Paweł II. Myślę, że w pełni
oddają one sens trwania Wielkiego Postu.
27 marca 2018 r. w Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku odbyło się
śniadanie wielkanocne. Grono seniorów
oraz zaproszonych gości, wśród których
była Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Słaby, przyjaciel DDP Zofia

Nowicka oraz terapeuta od zajęć muzycznych seniorów Pan Piotr Goroński, przybyło
by wspólnie radować się i spędzić czas ze
sobą. Na wstępie prowadząca Dom „Pogodnej Jesieni” Pani Alicja Króliczak przybliżyła
zgromadzonym montaż słowno-muzyczny.
Potem Kierownik OPS złożyła wszystkim
zgromadzonym życzenia. Po refleksyjnym
wstępie nadszedł czas świętowania.
Aleksandra Siekierska

strażnicy. O część artystyczną zadbało Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, które zaprezentowało starannie
przygotowane przedstawienie pasyjne
w wykonaniu najmłodszych bukowian.
Przewodnicząca Urszula Szymańska złożyła
przybyłym życzenia świąteczne w imieniu
swoim i burmistrza Stanisława Filipiaka.
Nie zabrakło także sympatycznego akcentu
skierowanego do tegorocznych jubilatów,
którym wręczono słodkie upominki. Red.

Świąteczne
spotkanie
emerytów

Z

arząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów zaprosił swoich członków na tradycyjne
spotkanie z okazji Dnia Inwalidy. Odbyło
się ono w dniu 22 marca br. w bukowskiej

Wykaz akcji OSP w Buku
w marcu 2018 r.

Kosmetyka drzew w Dobieżynie
Ulatniający się gaz św. Rocha-Pałac
Pożar trawy w Otuszu
Pożar samochodu na autostradzie A2
Kosmetyka drzew w Otuszu – drabina
10.03 Pożar w budynku mieszk. Drwęsa
3.03
4.03
5.03
7.03
10.03
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17.03 Wycinka drzew Dobra
18.03 Pożar nieużytków Otusz
18.03 Pożar w bazie transportowej przy
ul. Przemysłowej w Buku
20.03 Wypadek drogowy na obwodnicy
20.03 Kosmetyka drzew na cmentarzu św.
Krzyża w Buku
21.03 Spłoszone konie na Wygodzie
21.03 Kosmetyka drzew w Dobieżynie
23.03 Zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej

24.03 Kosmetyka drzew na cmentarzu
w Niepruszewie
27.03 Wypadek drogowy na autostradzie
A2
28.03 Kosmetyka drzew na cmentarzu św.
Krzyża
29.03 Wypadek drogowy w Niepruszewie
30.03 Wypadek drogowy na autostradzie
A2
30.03 Awaria w firmie Hempel w Niepruszewie.
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DZIEŃ KOBIET

W Domu „Pogodnej Jesieni”

D

zień 7 marca – Dzień Kobiet – był
dniem świątecznie obchodzonym
w Domu „Pogodnej Jesieni”.
„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień bliskiej wiosny. Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo radości.”
Radosna atmosfera panowała w restauracji „Parkowa”. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gmi-

W Szewcach

ny Buk Stanisław Filipiak, Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Andrzej Jankowski,
Kierownik OPS Agnieszka Słaby i redaktor
naczelny „Kosyniera Bukowskiego” Hubert
Wejmann. Nie zabrakło serdecznych życzeń
skierowanych do wszystkich kobiet, pysznego tortu i śpiewu w wykonaniu Piotra
Gorońskiego.
Alicja Króliczak

W Klubie Żołnierzy Rezerwy

W

czwartek 8 marca już po raz jedenasty przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Szewcach, a zarazem
radna wsi Maria Mądroszyk zorganizowała
wyjazd integracyjny z okazji Dnia Kobiet. Do
restauracji „Na Skarpie” w Rogalinku pojechały 63 panie z Szewc, Buku, Dobieżyna,
Otusza i okolic. Miło spędziły czas przy obiedzie, deserze i kawie oraz muzyce z lat 80
i 90. Zadowolone do domów wróciły grubo
po północy.
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T

radycyjnie z okazji Dnia Kobiet Klub
Żołnierzy Rezerwy w dniu 9.03.2018 r.
zorganizował spotkanie towarzyskie.
Serdecznymi życzeniami i wręczeniem tulipanów zostały powitane żony członków
naszego klubu. Przy dźwiękach akordeonu
kol. Karola Hołoda zaśpiewaliśmy naszym
paniom tradycyjne „sto lat”. Nie zabrakło
też wspólnego śpiewu znanych piosenek.
Dzięki kol. Karolowi, który swym śpiewem
rozbawiał nas wszystkich, spotkanie upłynęło w bardzo miłym nastroju. Tradycyjnie

odbyło się strzelanie z broni pneumatycznej o Puchar Dnia Kobiet – i tak pierwsze
miejsce zdobyła Grażyna Andrzejewska,
uzyskując 25 pkt., drugie miejsce zdobyła
Ewa Mikołajczak (24 pkt.) i trzecie Alina
Radny (15 pkt). Z okazji wzniosłych rocznic
ślubu z rąk prezesa Piotra Andrzejewskiego
kwiaty i okolicznościowe dyplomy otrzymały
następujące pary: Małgorzata i Jerzy Woźniak z okazji 25-lecia ślubu, Alina i Romuald
Radny 30-lecia i Zofia i Paweł Andrzejewscy
45-lecia.
H.R.
l KWIECIEŃ 2018

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Podnieść z piasku medal
Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy sezon plażowy. Po raz pierwszy w historii
dyscypliny do Polski zawita Liga Mistrzów. W kategorii kobiet nasz kraj, podobnie jak
w zeszłym roku, reprezentować będzie drużyna Red Hot Czili Buk.

L

iga Mistrzów, czyli spokanie najlepszych klubowych zespołów nazywana
w skrócie Finałami EBT (European
Beach Handball Tournament) odbędzie się
dniach 31.05.-03.06. w Starych Jabłonkach
na terenie Hotelu Anders. To miejsce może
kojarzyć się z plażową siatkówką, bowiem
hotel przez wiele lat organizował prestiżowy
turniej w tej dyscyplinie. Władze mazurskiego hotelu od kilku lat starały się o przyznanie
praw do Finałów EBT, tym bardziej cieszy,
że w końcu się udało i Red Hotki wystąpią
na zawodach w ojczyźnie.
Ubiegłoroczny sezon w wykonaniu
drużyny Red Hot Czili Buk przypominał
rollercoaster. Od udziału w Finałach EBT,
poprzez kilka nieudanych turniejów w Polsce, po których nikt nie dawał dziewczynom
szans na dobry wynik, aż po efektowny finisz.
Red Hotki rzutem na taśmę wyprzedziły
w klasyfikacji europejskiej pozostałe polskie zespoły i zakwalifikowały się do Starych
Jabłonek. A tydzien później, po emocjonującym turnieju w Warszawie, zdobyły srebrny
medal w Mistrzostwach Polski. Tym samym
roku 2017 okazał się najlepszym sezonem
w dziesięcioletniej historii zespołu.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Jak głosi znane powiedzenie – marzenia,
które nie budzą strachu, są niewystarczająco
ambitne. Jednak kapitanka Red Hotek, Iwona
Rura, nie chce przed finałami nadmuchiwać
balonika oczekiwań: – Naszym celem w tym
sezonie będzie w dalszym ciągu czerpanie
radości z gry, do której chcemy dołożyć dobry
wynik w Mistrzostwach Polski i poprawić
ubiegłoroczny rezultat z finałów EBT, na których byłyśmy ósme. Mam też nadzieję, że
zebrałyśmy już wystarczająco doświadczenia, żeby wychodzić zwycięsko z zaciętych
meczów z europejską czołówką.
W Starych Jabłonkach wystąpi po 12
zespołów w kategorii męskiej i żeńskiej,
a zawody po raz pierwszy będą trwać 4,
a nie jak dotychczas 3 dni. Z wyjątkiem silnych zespołów z Hiszpanii większość drużyn
jest dobrze znana Red Hotkom. Co ciekawe,
organizatorzy przyznali dziką kartę kobiecej
reprezentacji Polski, a nie – jak jest w zwyczaju – zespołowi klubowemu.
– Miałyśmy wcześniej przecieki, więc dla
nas to tylko delikatne zaskoczenie, natomiast
do tej pory nie zdarzyło się, żeby w finałach
EBT brała udział reprezentacja kraju – wyjaśnia Iwona Rura. – Z drugiej strony w ze-

szłym roku w Gaecie jako drużyna z Rzymu
wystartowały reprezentantki Włoch, więc
trudno mi to oceniać – analizuje Iwona. Dodajmy, że reprezentacja Polski szykuje się
do lipcowych Mistrzostw Świata w Rosji.
W marcowym zgrupowaniu kadry w Spale
uczestniczyła też jedna z Red Hotek, czyli
Anna Błaszczyk, ubiegłoroczna srebrna
medalistka Mistrzostw Europy.
Inne zawodniczki Red Hotek na razie
przygotowują się we własnym zakresie,
bowiem dla dziewcząt, które na co dzień
grają w szczypiorniaka (czyli dla połowy
zespołu) trwa jeszcze sezon halowy. Dlatego drużyna podchodzi treningowo do
pierwszego turnieju zaliczanego do cyklu
Mitrzostw Polski, który odbędzie się 18
i 19 maja na poznańskim placu Wolności.
– Bardzo cieszymy się, że jeden z turniejów
odbędzie się w Wielkopolsce i przy okazji serdecznie zapraszamy naszych kibiców z Buku
– zachęca Iwona. Kadrę Red Hotek wzmocni
w tym sezonie bramkarka Małgorzata Kochańska-Lizewicz, na codzień występująca
w Sparcie Oborniki. Klub może też liczyć na
rodowitą bukowiankę Agatę Wasiak z Zagłębia Lubin.
Skład drużyny w sezonie 2018: Izabela Białek, Anna Błaszczyk, Monika
Kacprzak, Maja Karasiewicz, Monika
Król, Małgorzata Kochańska-Lizewicz,
Agnieszka Przybylska, Iwona Rura, Agata
Wasiak, Martyna Wasiak, Ewa Wozińska,
Anna Żołyniak.
Ewa Wozińska
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Sukces Spartakusa

P

o raz kolejny Spartakus Buk pokazał, na
co go stać! W dniach 23-25 marca podopieczni Marcina Kaczmarka oraz Piotra
Popowicza zaprezentowali swoje umiejętności na Międzynarodowym Turnieju Piłki
Ręcznej juniorów młodszych CKS Handball
Cup 2018. W turnieju, który odbywał się
w dwóch miastach – Rewalu i Dźwirzynie,
rywalizowało ze sobą 17 drużyn, w tym
dwa zespoły z Niemiec. Każdy z zespołów
zaprezentował swoje umiejętności na bardzo
wysokim poziomie. Spartakus pojechał na
Pomorze w mocno osłabionym składzie. Nie
wpłynęło to jednak na nastawienie i zaangażowanie zawodników, w konsekwencji czego
nie poddawali się i walczyli do samego końca.
Mecz o 7 miejsce rozegrali z Moto-Jelcz Oława przegrywając zaledwie 2 bramkami. Ostatecznie plasując się na miejscu 8. Wielkim
wsparciem okazał się być bramkarz zespołu
- Dawid Dybizbański, który ze względu na
braki kadrowe wszystkie spotkania rozegrał
w polu. Doceniony przez trenerów, został
wybrany na Najlepszego Zawodnika Zespołu.
W Bukowskim zespole znalazł się także Król
Strzelców – Kacper Napierała! Zawodnik
Spartakusa rzucił celnie do bramki, aż 61
razy, zostawiając tym samym w tyle pozostałych zawodników. Podczas zakończenia
turnieju wszystkie zespoły otrzymały puchar
oraz drobne upominki. Przez cały wyjazd
drużynie towarzyszyli wierni kibice, którzy
głośno dawali o sobie znać na trybunach hal.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco:
1. SPR Wybrzeże 02 Gdańsk
2. LHC Cottbus
3. KSPR Gwardia Koszalin
4. MKS Kusy I Szczecin
5. SPR Wybrzeże 01 Gdańsk
6. SPR Chrobry Głogów
7. Moto-Jelcz Oława
8. UKS Spartakus Buk
9. UKS Szczypiorniak Zielona Góra
10. MKS Truso Elbląg
11. MKS Tęcza Kościan
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12. Handball Szczecinek
13. UKS Nukleon Kostrzyn n/Odrą
14. MKS Kusy II Szczecin
15. MKS CKS-SMS Szczecin
16. SV Jahn Bad Freienwalde
17. Handball Team Skrwa Gostynin
Dodatkowo chłopcy w kategorii junior
młodszy zakończyli już swoje rozgrywki
w lidze Wielkopolskiej. Zajęli piąte miejsce.
Należy podkreślić, że mieli do rozegrania
bardzo dużo spotkań, ponieważ w całej lidze
było 14 zespołów.
Rozgrywki podzielone były na dwie
grupy, z których cztery pierwsze zespoły
wychodziły do dalszej części, gdzie tworzyła
się kolejna finałowa grupa. Zespoły rozgrywały tam mecze „każdy z każdym” .
Gratulujemy naszym Zawodnikom, Trenerom, oraz dziękujemy Rodzicom, Kibicom,
którzy zawsze licznie byli zgromadzeni na
naszej hali, a zdarzało się też tak, że podążali
za nami.
Seniorzy Reprezentujący naszą miejscowość w piłce ręcznej na poziomie Wielkopolskiej Ligii Mężczyzn rozegrali w ostatnim
tygodniu miesiąca dwa ostatnie mecze na
swoim parkiecie.
Rezultaty jakie uzyskali to :
»» UKS SPARTAKUS BUK – Lider Swarzędz
19-30
»» UKS SPARTAKUS BUK – UKS Hagard
Strzałkowo – Piłka Ręczna : 24-25
Aktualnie nasi zawodnicy plasują się na
piątym miejscu w tabeli.
Przed drużyną Spartakusa pozostał
ostatni mecz, tym razem na wyjeździe
z zespołem UKS Hagard Strzałkowo. Miejmy nadzieję, że zła passa się zakończy i nasi
przywiozą na koniec sezonu 3 punkty. Trzymajmy kciuki za naszych.
Najszczersze podziękowania za pomoc
przy stworzeniu drobnych upominków od
Naszych Sponsorów dla najlepszych zawodników drużyn: Bukowianka, Miasto i Gmina
Buk, Body Art Strefa Zmian. Oczywiście zapraszamy do współpracy kolejnych chętnych,
którzy zechcieliby wesprzeć nasz klub.

Na koniec sezonu kilka słów od Trenerów chłopców kategorii junior młodszy:
Piotr Popowicz:
Zakończyliśmy kolejny sezon, czy udany?
Myślę, że mimo wszystko tak. Patrząc na
wąską ławkę, poradzili sobie dobrze. Wiadomo, ambicje przed sezonem mieliśmy
większe, ale patrząc na dużą ilość spotkań
do rozegrania i obciążenia, jakie zawodnicy
musieli znosić, śmiało twierdzę, że jestem
zadowolony. Wielu z tych młodych chłopaków gra również w Wielkopolskiej Lidze
Seniorów, gdzie również trzeba zostawić
sporo zdrowia. Jestem pewny, że zaowocuje
to w przyszłych sezonach i to oni będą stanowili o sile seniorskiego zespołu Spartakusa.
Na koniec chciałem podziękować za kolejny
rok Kibicom, Rodzicom, Zarządowi i Sponsorom, którzy wspierają nas w dobrych i złych
chwilach. I na koniec nie mogę zapomnieć
oczywiście o osobie, która wzięła na swoje
barki oba zespoły, czyli Marcinie Kaczmarku. Wielkie brawa i podziękowania dla tego
młodego Trenera.
Marcin Kaczmarek:
Cieszę się, że po tak wyczerpującej i rozległej w czasie tegorocznej Lidze mogliśmy
pojechać na Pomorze i tam zwieńczyć nasz
sezon. Pomimo dużego osłabienia przed
i dwóch kontuzji w trakcie turnieju wracamy
z podniesioną głową. Wszystkie rozegrane
mecze były „na styku”. Zdecydowanie ulegliśmy tylko późniejszemu zwycięzcy turnieju
- drużynie z Gdańska. Wielkopolską Ligę
Juniorów Młodszych nasz zespół kończy
na 5 miejscu. Uważam, że pomimo wielu
przeciwności nasza drużyna wykonała kawał
dobrej roboty, a zdobyte doświadczenie zaowocuje w przyszłości. Teraz nadchodzi czas
roztrenowania, odpoczynku i regeneracji.
Po tym wrócimy do przygotowań do nowego sezonu. Kończąc chciałem podziękować
wszystkim Rodzicom, Sympatykom i Kibicom za nieocenioną pomoc i obecność na
meczach. Jednocześnie korzystając z okazji
pragnę życzyć pełnych radości i pokoju Świąt
Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności
i dalszych sukcesów.
K.P.
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IV Parada Mody Morsowej

W

niedzielę 25 marca 2018 r. w godzinach przedpołudniowych odbyła
się IV Parada Mody Morsowej. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się nad jeziorem w Niepruszewie. Na spotkanie przybyło
wiele osób przebranych w barwne, humorystyczne stroje. Był Meksykanin, spiderman

oraz kościotrup. Nie zabrakło także prawdziwego górala z ciupagą w ręku. Na początku
imprezy zebranych gości rozgrzały swoim
tańcem hawajskie tancerki. Po intensywnej rozgrzewce nastąpiło przejście parady
plażą do wody, by wspólnie odbyć kąpiel
morsową. Najciekawsze przebrania zostały

nagrodzone przez jury fartuchami kuchennymi, a każde przebrane dziecko otrzymało
poduszkę lub fartuch z logo klubu i sponsora
Restauracji „Parkowa” w Buku. Na koniec
wszyscy wspólnie biesiadowali i ogrzewali
się przy płonącym ognisku.
A.S.
kontakt z klubem:
Tomasz Giełda 796064410
fb: Bukowski Klub Morsa

W
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
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dniach 23-35 marca Uczniowski
Klub Sportowy Bukowia zorganizował Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt Rocznik 2006. W turnieju
wzięło udział 12 zespołów. Mecze odbywały
się w hali OSiR w Buku, a honorowy patronat
nad imprezą objął burmistrz Miasta i Gminy
Buk. Łącznie rozegrano 42 spotkania. Zespoły podzielone były na 2 grupy po 6 w każdej.
Gospodynie w meczach grupowych pokonały
13:1 SP 17 Energę Koszalin, 12:2 MKS Kusy
Szczecin, 13:5 UKS Junior Gardeja, 6:5 MTS
Kwidzyn II, 16:4 UKS Morski Sianów i zajęły
pierwsze miejsce w grupie. W półfinale spotkały się z MKS Kusy 51 Szczecin, zwyciężając
17:5. W finale ponownie spotkały się MTS
Kwidzyn II i UKS Bukowia. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym meczu jedną
bramką 9:8 zwyciężyły gospodynie turnieju.
Do wyróżniających się zawodniczek
zostały wybrane:
1. Zofia Skomra, UKS Bukowia Buk
2. Kinga Karaś, UKS Bukowia Buk
3. Izabela Piątkowiak, UKS Bukowia Buk
4. Wanessa Pieńkowska, MTS Kwidzyn II
5. Zuzanna Kopik, MTS Kwidzyn II
6. Karolina Monka, MTS Kwidzyn I
7. Zuzanna Zimnicka, MKS Kusy 51 Szczecin
8. Karolina Juchacz, UKS Bukowia Buk
Jarosław Sznycer
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Święto Konstytucji 3 Maja
MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ
godz. 10:30 – przy pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej
na placu Stanisława Reszki w Buku
„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”
– Koncert patriotyczno-operetkowy
godz. 16:00 – Kino „Wielkopolanin”
Wstęp wolny, wejściówki do odbioru w MGOK Buk od 23 kwietnia

EKO PIKNIK
COUNTRY
6 maja 2018 r.
godz. 15:00
Park Harcerza
Wystąpią zespoły:
» „ Country Zenit” » „ Klakson”
» „Country spiders group”
Godz .16:00 – Eko-projekt
„KRZEWY ZA ZUŻYTE BATERIE”
W programie również:
» Kiermasz ogrodniczy
» Kącik kreatywnego malucha
» Dmuchańce i inne atrakcje
26

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku
ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21
l KWIECIEŃ 2018

„Nie umiera ten, kto żyje
w naszych sercach i pamięci”
Wyrazy wdzięczności
i podziękowania krewnym, sąsiadom
i znajomym, księdzu proboszczowi
Andrzejowi Szczepaniakowi, księdzu
Krzysztofowi Andrzejewskiemu
z Soboty, obsłudze kościelnej,
panu organiście, Firmie Pogrzebowej
„Osińscy”, wszystkim, którzy
w bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami żal i smutek
po śmierci naszej ukochanej
Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

V Śp. Teofili Woźniak
Serdeczne Bóg zapłać,
za udział we mszy św. pogrzebowej,
ofiarowaną komunie św.,
modlitwę różańcową, zamówione
intencje mszalne i złożone kwiaty
składają
Córka i Syn z rodzinami

Urząd Stanu Cywilnego
Zgony zarejestrowane w USC w Buku
w marcu 2018 r.
Marciniak Zygmunt

Niepruszewo
1930 rocznik

Kierownik USC w Buku
– Iwona Węklar

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
ISSN 1429-2742

Zaproszenia
25 kwietnia (środa) godz. 10:00 XIII Kolorowa Olimpiada Przedszkolaków, hala OSiR
w Buku, ul. Szarych Szeregów 10, wstęp
wolny.
28 kwietnia (sobota) godz. 10:00 XVI Majówka na rowerze, zbiórka uczestników przed
halą OSiR w Buku, ul. Szarych Szeregów 10.
28 kwietnia (sobota) godz. 10:30 Towarzyski
Półmaraton Grodziskich Kosynierów, start
o godz. 10:30 z bukowskiego rynku. Obowiązują zapisy. Informacje i regulamin: gkb.
info.pl oraz bukowski-kb.pl
1 maja (wtorek) godz. 10:00-12:00 sportowe konkursy dla dzieci na boiskach „Orlik”
w Dobieżynie i w Niepruszewie.
1 maja (wtorek) godz. 14:00 Zakładowy
Turniej Piłki Nożnej kat. OPEN, boisko „Orlik”
KOSYNIER BUKOWSKI l

w Dobieżynie.
1 maja (wtorek) godz. 17:00, Turniej Piłki
Siatkowej oraz Darta, boisko „Orlik” w Niepruszewie.
3 maja (czwartek) godz. 10:30, Msza św. za
Ojczyznę, plac Stanisława Reszki – przy pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej.
3 maja (czwartek) godz. 16:00 kino „Wielkopolanin”, koncert patriotyczno-operetkowy
„Witaj majowa Jutrzenko”. Wstęp wolny, wejściówki do odbioru od 23 kwietnia w MGOK
ul. Dobieżyńska 27.
3 maja (czwartek) godz. 10:00 Turniej
w boule i speedmintona, boisko „Orlik”
w Dobieżynie.
6 maja (piątek) godz. 15:00 „Park Harcerza”,
Eko Piknik Country, wstęp wolny.
19 maja (sobota) w godz. 18:00-24:00 5. Europejska Noc Muzeów w Buku. Szczegółowy
program na afiszach.

Redaktor Naczelny: Hubert Wejmann
Skład zespołu redakcyjnego:
Hubert Wejmann, Aleksandra Siekierska
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27,
e-mail: kosynierbukowski@poczta.fm
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27,
e-mail: mgokbuk@poczta.onet.pl
Kolportaż: Paweł Króliczak
Ogłoszenia i reklamy: MGOK, Ewa Szurkowska
tel. (61) 8140 121, e-mail: mgokbuk@o2.pl
(do 25 dnia każdego miesiąca).
Opracowanie graficzne, skład, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania w wybranym przez siebie miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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Podział dotacji na realizacje zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2018 r.
W marcu zakończył się ostatni etap konkursu na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Buk
w 2018 r., w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie. W tegorocznym rozdaniu
nie wpłynęły oferty na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej oraz pomocy rodzinom.
Ostateczne wyniki konkursu o dofinansowanie prezentują się jak poniżej.
W ramach:
a) Priorytetu I: Podtrzymywania tradycji ► Zadanie 2. Organizacja na terenie
narodowych, pielęgnowania polskości, Miasta i Gminy Buk festynów i innych
zachowanie historii i tradycji lokalnych, ogólnodostępnych imprez kulturalnych:
► Zadanie 1. Organizacja i realizacja oferta „Festyn ‘Mamy Niepodległą’” z dnia 19
imprez patriotycznych z okazji świąt stycznia 2018r. złożona przez Stowarzyszenie
narodowych
Przyjaciół Harcerstwa Skaut, ul. Janusza Korczaoferta z dnia 19 stycznia 2018r. złożona przez ka 2, 62-060 Stęszew, kwota dofinansowania:
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Skaut, 3.000,00 zł,
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew, kwota oferta„Festyn ‘Harcerski Start’” z dnia 19 styczdofinansowania: 3.000,00 zł,
nia 2018r. złożona przez Stowarzyszenie Przy► Zadanie 2. Prowadzenie Izby Muzeal- jaciół Harcerstwa Skaut, ul. Janusza Korczaka
nej Ziemi Bukowskiej wraz z organizacją 2, 62-060 Stęszew, kwota dofinansowania:
Nocy Muzeów,
2.500,00 zł,
oferta z dnia 29 stycznia 2018r. złożona przez oferta ”Festyn ‘Dzień Dziecka’” z dnia z dnia
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 14 marca 2018r. złożona przez Stowarzyszenie
Oddział w Buku, pl. Stanisława Reszki 29, 64- Przyjaciół Harcerstwa Skaut, ul. Janusza Korcza320 Buk, kwota dofinansowania: 26.000,00 zł, ka 2, 62-060 Stęszew, kwota dofinansowania:
b) Priorytetu II: Kultury i sztuki,
3.500,00 zł,
► Zadanie 1. Prowadzenie orkiestry ► Zadanie 3. Organizacja życia kulturaldętej Miasta i Gminy Buk,
nego i artystycznego emerytów, rencistów
oferta z dnia 15 stycznia 2018r. złożona przez i inwalidów z terenu Miasta i Gminy Buk:
Ochotniczą Straż Pożarną w Buku, ul. Grodzi- oferta z dnia 29 stycznia 2018 r. złożona przez
ska 13, 64-320 Buk, kwota dofinansowania: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
40.000,00 zł,
Zarząd Rejonowy w Buku, ul. kpt. Witolda We-

ALERTY POGODOWE
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Buku znajduje się zakładka informująca mieszkańców o prognozowanych gwałtownych zjawiskach pogodowych. Publikowane są tam ostrzeżenia między innymi o silnych wiatrach, frontach
burzowych i obfitych opadach atmosferycznych,
mgłach, znacznych spadkach lub wzrostach temperatury powietrza. Publikowane informacje są
otrzymywane z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego. Ich
źródłem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, jedyna
instytucja w kraju, która jest uprawniona do wydawania oficjalnych ostrzeżeń meteorologicznych.
Znakiem rozpoznawczym, który wskazuje na

ogłoszenie alertu pogodowego, jest błyskający symbol pioruna, znajdujący się na przycisku zakładki.
Komunikaty ostrzegawcze trafiają także do
wszystkich służb podległych Burmistrzowi, odpowiedzialnych 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 zmierzające do uruchomienia systemu dla mieszkańców.
Osoby zarejestrowane będą mogły otrzymywać
bezpośrednio na telefony komórkowe przydatne informacje z różnych dziedzin funkcjonowania miasta i gminy, także ostrzeżenia meteorologiczne.
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gnera 10, 64-320 Buk, kwota dofinansowania:
7.000,00 zł,
c) Priorytetu III: Krajoznawstwo dzieci
i młodzieży,
► Zadanie 1. Organizacja i realizacja
rajdów turystycznych:
oferta z dnia 29 stycznia 2018r. złożona przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Buku, pl. Stanisława Reszki 30, 64320 Buk, kwota dofinansowania: 15.000,00 zł,
► Zadanie 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży:
oferta „Bogactwa Kaszub i Malborka” z dnia
8 marca 2018r. złożona przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
– jednostka lokalna w Buku, pl. Stanisława
Reszki 26, 64-320 Buk, kwota dofinansowania:
6.000,00 zł,
oferta„Obóz w Międzywodziu”z dnia 14 marca
2018r. złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Skaut, ul. Janusza Korczaka
2, 62-060 Stęszew, kwota dofinansowania:
14.000,00 zł.
d) Priorytetu IV: Ochrony i promocja zdrowia, działalność w zakresie badań profilaktycznych, rehabilitacji psychofizycznej,
oferta z dnia 19 stycznia 2018r. złożona
przez Bukowskie Towarzystwo Amazonki,
ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk, kwota dofinansowania: 17.000 zł.
e) Priorytetu VI: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
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► Zadanie 1. Organizacja imprez strzeleckich dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk:
oferta z dnia 02 lutego 2018r. złożona przez Ligę
Obrony Kraju Biuro Zarządu Wojewódzkiego
w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań,
kwota dofinansowania: 4.500,00 zł,
► Zadanie 2. Organizacja imprez wędkarskich dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk:
oferta z dnia 01 lutego 2018r. złożona przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło
Nr 2 „Baszta” w Buku, ul. Dobieżyńska 27, 64320 Buk, kwota dofinansowania: 2.500,00 zł,
oferta„Szkolenie z zakresu wędkarstwa, ochrony przyrody oraz zdrowego trybu życia” z dnia
01 lutego 2018r. złożona przez Młodzieżowa
Szkółka Wędkarska Buk, ul. Dobieżyńska 27, 64320 Buk, kwota dofinansowania: 2.000,00 zł,
► Zadanie 3. Organizacja imprez biegowych dla mieszkańców Miasta i Gminy
Buk:
oferta złożona w dniu 05 lutego 2018r. przez
Bukowski Klub Biegacza, ul. Sokoła 2/1, 64320 Buk, kwota dofinansowania: 8.000,00 zł,
f) W ramach Priorytetu VIII: Działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych
► Zadanie 1. Organizacja i realizacja wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Buk:
oferta z dnia 26 stycznia 2018r. złożona przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Promyk, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki,
kwota dofinansowania: 5.000,00 zł.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
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Zakład produkcyjny z siedzibą w Wygodzie k. Buku
zatrudni pracownika na stanowisko
pracownik magazynowo-produkcyjny

Koło Terenowe
Prawa i Sprawiedliwości w Buku
zaprasza w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca na dyżur
do Społecznego Biura Poselskiego
posła Bartłomieja Wróblewskiego
w godz. 17.30-19.00
na porady prawne w ramach
DudaPomocy oraz na dyżur biura
w godz. 19.00-20.00.
Dyżury odbywają się w Buku
przy ul. Niegolewskich 11a
w Szkole Lider.
Serdecznie zapraszamy.

Zadania:
»» przyjmowanie i wydawanie
towarów,
»» kompletacja towarów według list,
»» obsługa komputera,
»» dbanie o czystość i porządek na hali
magazynowej,
»» pomoc przy produkcji ślusarki
aluminiowej i stalowej.
Wymagania:
»» znajomość obsługi komputera poczta + EXCEL,
»» umiejętność pracy w zespole,
»» punktualność,
»» dokładność,
»» dobra organizacja pracy,
»» umiejętność posługiwania się

Prosimy o przesłanie CV na adres: atlanta@atlanta.pl
bądź o dostarczenie osobiście: Atlanta Aluminium Sp. z o.o.,
Wygoda 7, 64-320 Buk, w godzinach 8 - 16.
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Święta i niedziele z zakazem handlu

23 24 25 26 27 28 29

Zakaz handlu po godzinie 14:00
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Oferujemy:
»» umowę na cały etat,
»» stabilne wynagrodzenie,
»» odzież roboczą,
»» pracę w systemie jednozmianowym,
»» możliwość pracy w dodatkowych
godzinach (dodatkowo płatne),
»» narzędzia pracy niezbędne na
danym stanowisku pracy,
»» doskonałą atmosferę w pracy,
»» ubezpieczenie grupowe,
»» pakiet ubezpieczeń zdrowotnych.

Prace głównie na magazynie, jeśli nie ma pracy pomoc na produkcji.

Najbliższy dyżur odbędzie się 16.04.br.

Kalendarz
dni
bez handlu

narzędziami pomiarowymi,
»» mile widziane doświadczenie oraz
uprawnienia do obsługi wózków
widłowych (nie jest to warunek
konieczny).
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
30
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zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez rząd Polski

bioodpady

zaczynamy segregować także

do nowego brązowego pojemnika wrzucamy:

NIE
WRZUCAMY

mięsa, kości,
odchodów
zwierząt,
ziemi, kamieni,
popiołu

dla przypomnienia segregujemy także:
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