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Biało-czerwona dekoracja kamienicy 
przy Placu Przemysława

Z inicjatywy naszej redakcji, z okazji Świę-
ta Narodowego 3. Maja udekorowano 
kamienicę nr 8 przy Placu Przemysła-

wa w Buku. Nie byłoby pewnie w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie inspiracja, która do 
tego doprowadziła oraz jubileusz 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Wszystko zaczęło 
się od archiwalnego zdjęcia pochodzącego 
z czasów dwudziestolecia międzywojennego. 
Fotografia przechowywana jest w Izbie Mu-
zealnej Ziemi Bukowskiej prowadzonej przez 
bukowski oddział PTTK. Pomysł zakiełkował 
już kilka lat temu, ale ciekawych projektów 
patriotycznych w Buku nie brakowało i ten 
właśnie musiał poczekać na swój czas. Jubi-
leusz odzyskania niepodległości obchodzo-
ny w tym roku stał się przyczyną, dla której 
dekoracje wykonano właśnie teraz. W ten 
ciekawy, niesztampowy sposób włączamy się 
w wielki, narodowy festiwal wolności. Jest to 
już druga po powstańczym muralu patriotycz-
na inicjatywa w przestrzeni miejskiej Buku, 
której świadkami staliśmy się w ostatnich 
miesiącach. Obie zostały pokazane na antenie 
Telewizji Polskiej. 

Podobnie jak w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, tytułowa kamienica zosta-
ła bogato przystrojona flagami i szarfami 
w barwach narodowych. Na parapetach 
pojawiły się skrzynki do kwiatów z utka-
nymi do wnętrza chorągiewkami. Z okien 
na przechodniów spoglądały dumne, białe 
orły w koronie. Na chodniku przed budyn-
kiem, tak jak przed laty, ustawiono świeżo 
ścięte brzózki. Balustradę schodów ozdobiło 
wspomniane zdjęcie przedwojennej deko-
racji kamienicy. W projekcie udział wzięli: 
właściciele budynku: Liliana i Bolesław 
Przybylscy, strażacy, bukowska parafia oraz 
redakcja „Kosyniera Bukowskiego”. Za po-
moc dziękujemy również agencji reklamowej 
„Prokopienko” z Buku. Trzeba docenić otwar-

tość i konstruktywne podejście do tematu. 
Realizacja tej śmiałej inicjatywy nie byłaby 
możliwa bez finansowego wsparcia Gospo-
darczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, 
za co także dziękujemy. – Cieszymy się, że 
mogliśmy wziąć udział w takim niecodzien-
nym projekcie. Jako bank z polskim kapitałem, 
z tradycjami sięgającymi czasów pracy orga-
nicznej i walki o ekonomiczną niezależność 
Polski, czujemy się szczególnie związani z te-
matem niepodległości. Bardzo dziękujemy za 
zaproszenie do współdziałania – powiedział 
Przemysław Pilarski prezes GBS w Mosinie. 
 – Dom podobnie wyglądał blisko sto lat temu. 
Dekoracje wykonał wówczas mój dziadek 
Józef Poznański. W tej kamienicy wspólnie 
z babcią prowadził sklep kolonialny. Z opo-
wieści wiem, że był wielkim patriotą i bardzo 
kochał Polskę. Trudno wyobrazić sobie emocje 
i entuzjazm towarzyszące świeżo odzyskanej 
niepodległości. Pewną pomocą tutaj jest to 
stare zdjęcie – dodaje Liliana Przybylska. 

Majowe dekoracje kina „Wielkopola-

nin”, bukowskiego ratusza oraz tytułowej 
kamienicy zostały pokazane na antenie 
poznańskiej TVP, jako przykład godny do 
naśladowania. Materiał wyemitowany zo-
stał również w ogólnopolskim „Teleexpresie 
Extra”. 

Kolejna okazja do udekorowania domów 
biało-czerwonymi barwami już 11 listopada 
br. Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do podjęcia wyzwania i stworzenia 
nowych, niecodziennych, patriotycznych 
akcentów na budynkach na terenie gminy. 
Naprawdę warto!

Hubert Wejmann
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Sprawozdanie nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z działalności między Sesjami Rady tj. od dnia 27 marca 2018 
roku do dnia 23 kwietnia 2018 roku, złożone na Sesji Rady w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

Podatki i opłaty lokalne.

1. Wydał Postanowienie o rozłożeniu na 24 
raty podatku od spadku i darowizn w kwocie 
8 187 zł z uwagi na trudną sytuację materialną 
podatnika.

Budżet 2018 roku.

1. Wydał Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 29 
marca 2018 roku w sprawie: zmiany planu do-
chodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Buk 
na 2018 rok. Zarządzeniem tym wprowadził na-
stępujące zmiany:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody 
Wielkopolskiego i analizy bieżącej budżetu do-
konał zmiany w planie dochodów i wydatków 
w budżecie miasta i gminy Buk na 2018 rok.

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1.  Rodzina  130,00 zł 
a/ Karta dużej rodziny  130,00 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie z przeznaczeniem na realizacje 
zadań związanych z KDR 130,00 zł 

 Razem 130,00 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1.  Oświata i wychowanie  300,00 zł 
a/ realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych-
czasowego gimnazjum prowadzonych w innych 
typach szkół, liceach ogólnokształcących, tech-
nikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia 
oraz szkołach artystycznych 300,00 zł 

 wydatki bieżące  300,00 zł 
 - Gimnazjum w Buku (środki w kwocie 300 zł 

zostały przesunięte z rozdziału 80110 - gimnazja 
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne)
2.  Rodzina 130,00 zł

 b/ Karta dużej rodziny  130,00 zł
 -wydatki na realizacje zadań bieżących z za-

kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie z przeznaczeniem na realizacje 
zadań związanych z KDR 130,00 z 

 Razem 430,00 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:

1.  Oświata i wychowanie  300,00 zł 
a/ Gimnazjum  300,00 zł 
wydatki bieżące  300,00 zł 
(środki zostały przesunięte do rozdziału 

80152 - niepełnosprawność z przeznaczeniem 
na dodatkowe wynagrodzenie roczne)

 Razem 300,00 zł

Informacje dodatkowe :

W ramach działu 801 – oświata i wychowanie 

rozdział 80146 – dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli dokonuje 
się przesunięć z planu finansowego Urzędu Miasta 
i Gminy na plan finansowy jednostek budżeto-
wych w kwocie 28 100 zł dla : 

 » Szkoła Podstawowa Buk –  10 000 zł, 
 » Szkoła Podstawowa w Szewcach – 3 500 zł, 
 » Szkoła Podstawowa w Dobieżynie – 3 500 zł, 
 » Zespół Szkolno Przedszkolny  

w Niepruszewie –  4 000 zł,
 » Gimnazjum w Buku –  3 000 zł,
 » Szkoła Branżowa I stopnia  

w Buku –  1 500 zł,
 » Przedszkole w Buku –  2 600 zł,

W dziale 801 rozdział 80101 – szkoły podsta-
wowe dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000 zł 
z § 4010 na § 4170 tj. w ramach wynagrodzenia 
i składki od niuch naliczane - wniosek Dyrektora 
ZSP Niepruszewo.

W dziale 801 rozdział 80104 – przedszkola 
dokonuje się przesunięcia kwoty 16 000 zł z wy-
nagrodzeń i składek od nich naliczane na dzia-
łalność statutową z przeznaczeniem na PFRON
2. Wydał Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 
29 marca 2018 roku ( zmiana Zarządzenie Nr 
9/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok, 
oraz Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 17 kwietnia 
2018 roku w sprawie jak wyżej.
3. Wydał Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 
29 marca 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 
10/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 
rok, oraz Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie jak 
wyżej.
4. Wydał Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 17 
kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany planu 
dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy 
Buk na 2018 rok. Zarządzeniem tym wprowadził 
następujące zmiany:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody 
Wielkopolskiego dokonał zmiany w planie do-
chodów i wydatków w budżecie miasta i gminy 
Buk na 2018 rok.

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1.  Opieka społeczna  1 000 zł
 a/dodatki mieszkaniowe  1 000 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych za 
II kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego 
zadania realizowanego przez gminy w wysoko-
ści 2% 1 000 zł

 Razem 1 000 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1.  Opieka społeczna  1 000 zł

 a/dodatki mieszkaniowe  1 000 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z za-

kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 
kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 
realizowanego przez gminy w wysokości 2% 1 
000 zł

 (-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 
980 zł, -wynagrodzenia i składki od nich nali-
czane – 20 zł, 

 Razem 1 000 zł

Mienie Komunalne.

1. Wydał Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 05 
kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa 
pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, 
położonych w Niepruszewie oznaczonych geo-
dezyjnie jaki działki Nr 297/23 o pow.0,0500 ha 
i Nr 297/24 o pow.0,0500 ha ( Park Przemysłowy) 
z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie 
Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 05 
kwietnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości ogłosze-
nia o ósmym przetargu ustnym nieograniczo-
nym na sprzedaż nieruchomości w Dobieżynie. 
Przedmiotem sprzedaży są 3 działki budowlane 
niezabudowane. Wyznaczył termin przetargu na 
dzień 11 maja 2018 roku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 05 
kwietnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości ogłosze-
nia o szóstym przetargu nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie. Przed-
miotem sprzedaży jest 11 działek budowlanych 
niezabudowanych. Wyznaczył termin przetargu 
na dzień 11 maja 2018 roku.

Mieszkaniowy Zasób Gminy.

1. Wydał Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 27 
marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia listy 
osób uprawnionych do przydziału lokali zamien-
nych i socjalnych na 2018 rok i listę oczekujących 
do przydziału mieszkań z zasobów Gminy Buk 
na 2018 rok
2. Wydał Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 17 
marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu 
remontów w budynkach mieszkaniowego zasobu 
gminy na 2018 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 05 
kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia 
regulaminu porządku domowego w zasobach 
mieszkaniowych Miasta i Gminy Buk z wyłącze-
niem lokali komunalnych i socjalnych w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych.

Zabytki.

1. Wydał Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 11 
kwietnia 2018 roku w sprawie: wykreślenia 
obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków MIG Buk. 
Wykreśla się z ewidencji – Dom Mieszkalny przy 
ul.Kościelnej nr 5 na podstawie decyzji Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków o wyłączeniu 
tego obiektu z wojewódzkiej ewidencji zabytków 
i pozytywnej opinii o wyłączeniu w/w obiektu 
z gminnej ewidencji zabytków.
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Oświata.

1. Wydał Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 06 
kwietnia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 
84/2017) w sprawie: zatwierdzenia arkusza or-
ganizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Dr Lecha 
Siudy w Szewcach na rok szkolny 2017/2018.

Zdrowie.

1. Zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji 
opiniującej oferty na realizatorów programów 
zdrowotnych w 2018 roku. Wybrano n/w pod-
mioty i programy realizowane przez te podmioty:

Praktyka Lekarza Rodzinnego „ ZDROWIE” 
sp.j. Opalenica na realizację następujących zadań: 
Profilaktyka chorób układu krążenia – 350 ba-
dań, profilaktyka chorób prostaty – 130 badań, 
profilaktyka chorób płuc – badanie rtg – 160 ba-
dań, profilaktyka diabetologiczna - 350 badań, 
profilaktyka raka jelita grubego – 250 badań, 
profilaktyka raka szyjki macicy – 200 badań.

SYNDENT – W.SYNORACKI sp.j. Poznań – pro-
filaktyka stomatologiczna – 150 badań.

Łączny koszt wg złożonych ofert 59 350 zł.

Przeciwdziałanie Przemocy.

1. Wydał Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 
10 kwietnia 2018 roku w sprawie: odwołania 
członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z uwagi 
na złożoną rezygnację.
2. Wydał Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 10 
kwietnia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 
93/2017) w sprawie: powołania Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skreśla się 
w Paragrafie 1 pkt.11 – pielęgniarka środowi-
skowa.

Jednostki organizacyjne.

1. Wydał Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 27 
marca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku do 
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu 
bukowskiego świadczenia żłobkowego oraz wy-
dawania w tych sprawach decyzji.
2. Wydał Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 27 
marca 2018 roku w sprawie: organizacji stałego 
dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Buk na czas 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i wojny.
3. Wydał Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 06 
kwietnia 2018 roku w sprawie: organizacji przyj-
mowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Buku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 17 
kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad obiegu 
korespondencji przy wykorzystaniu systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( 
EZD ) w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku.
5. Wydał Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 19 
kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o nabo-
rze na wolne kierownicze stanowisko w jednostce 
organizacyjnej Miasta i Gminy Buk – Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku.

Przetargi.

1. Zatwierdził Protokół z unieważnienia postę-

powania przetargowego na realizacje zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa i Budowa drogi 
gminnej Szewce – Dobieżyn z uwagi na fakt złoże-
nia ofert przekraczających możliwości finansowe 
gminy. Najtańsza oferta to kwota 7 288 091,02 
zł brutto. Plan wydatków w budżecie to kwota 
4 600 000 zł.
2. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego ( III 
przetarg) powyżej 30 tys. euro i poniżej progu 
unijnego na realizację zadania inwestycyjnego 
p.n. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce 
– Dobieżyn. Wyznaczył termin składania ofert na 
dzień 26 kwietnia 2018 roku. Termin realizacji 
zadania wyznaczył na dzień 31 października 2018 
roku.
3. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego (po-
wyżej 30 tys.euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania inwestycyjnego p.n. – Termo-
modernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem 
odnawialnych źródeł energii. Wyznaczył termin 
postępowania przetargowego na dzień 26 kwiet-
nia 2018 roku. Termin realizacji zadania wyzna-
czył na dzień 30 września 2018 roku. W sprawie 
w/w zadania inwestycyjnego podpisał dnia 05 
kwietnia umowę z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach 
WRPO kwotą 1 299 757,38 zł tj. 85 % kosztów 
kwalifikowanych wg Projektu.

Inwestycje.

1. Zatwierdził protokół z odbioru końcowego 
inwestycji pn. Budowa schroniska dla zwierząt 
w miejsce obecnego przytuliska w Buku przy ul. 
Przemysłowej. Przekazanie do eksploatacji na-
stąpi po uzyskaniu pozwolenia do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i wpisaniu do 
rejestru schronisk przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Wartość wykonanych prac to kwota 
193 744,30 zł przez ZGK Sp. z o.o. Wartość sprzę-
tu przekazanego przez Fundację w UŻYCZENIE 
wynosi 83 558,38 zł, zgodnie z deklaracją Fun-
dacji dla Zwierząt Animalia + wartość projektu 
technicznego. Na chwilę obecną są to wydatki 
w kwocie 277 302,68 zł łącznie.
2. Wydał Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 12 
kwietnia 2018 roku w sprawie: harmonogramu 
prowadzenia przeglądów gwarancyjnych zadań 
inwestycyjnych i remontowych w 2018 roku.
3. Zatwierdził Protokół z odbioru ostatecznego 
z realizacji inwestycji pn.Budowa Centrum wsi 
Dakowy Suche w zakresie rozbudowy świetlicy 
o wiatrołap, szatnię i garaż OSP wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Wyznaczył termin usunięcia 
stwierdzonych usterek podlegających gwarancji 
na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Informacje.

1. Złożył wniosek o dofinansowanie w ramach 
WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 
9.2.1.Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
na realizacją zadania pn. Przebudowa i adapta-
cja budynku byłej szwalni w Buku na potrzeby 
społeczno – kulturalne – edukacyjne. Wartość 
zadania 5 866 854,00. Wnioskowana kwota dofi-

nansowania 4 986 825,90 zł. Realizacja zadania 
w latach 2019 – 2020. 
2. Złożył wniosek o dofinansowanie w ramach 
PROW 2014 – 2020 w ramach działania – Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 
Operacja – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne na zadanie – Rozbudowa Wiejskiego 
Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia z zakupem wyposażenia. Wartość 
zadania wg wniosku 391 259,42 zł , wnioskowana 
kwota dofinansowania 202 405,00 zł. Termin 
realizacji 2019 rok.
3. Podpisał Umowę z Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu gminy na realizację zadania – uru-
chomienia Poznańskiej Kolei Metropolitarnej 
– termin uruchomienia połączeń PKM od dnia 
10 czerwca 2018 roku.
4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Buk na lata 2018 – 2023 został pozytywnie zaopi-
niowany przez Departament Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego i po zatwierdzeniu 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
Uchwałą Nr 5201/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 
roku został wpisany do Wykazu programów re-
witalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
5. Wniosek Miasta i Gminy Buk pt. Nowe miejsca 
dla przedszkolaków Miasta i Gminy Buk został 
wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 
– Podziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. War-
tość projektu 640 000 zł. Maksymalna kwota 
dofinansowania 544 000 zł. Projekt obejmuje 
utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkol-
nych. Realizacja projektu sierpień 2018 – sierpień 
2019 rok.
6. Z uwagi na brak oferentów nie odbyła się, 
z wniosku gminy, I licytacja nieruchomości za-
budowanej, położnej w Niepruszewie – dłużnik 
gminy – firma DBS. Złożył wniosek o wyznaczenie 
terminu II licytacji.
7. W wyniku zakończonych negocjacji ZGK 
z GOAP z dniem 01 maja 2018 roku uruchomiony 
zostaje PSZOK na terenie ZGK ul.Przemysłowa 
na okres do końca roku 2018.

Sprawy różne.

1. Brał udział w spotkaniach, naradach, uro-
czystościach:

 » posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGK – omó-
wiono sprawozdanie za 2017 roku i perspek-
tywy funkcjonowania działu Oczyszczania 
i Transportu

 » posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań

 » zebraniu sprawozdawczym ROD 700 – lecia 
 » z realizatorami programów zdrowotnych 

w 2018 rok w zakresie ich promocji i realizacji
 » w 46 rajdzie PTTK – Żarnowiec 2018
 » spotkaniu z projektantami przebudowy drogi 

nr 306 w WZDW. Prawdopodobny termin 
rozpoczęcia prac to III kwartał br. 

2. Zlecił ZGK organizację tzw. Pchlich targów – 
19 maja,16 czerwca, 15 września,13 października.

Stanisław Filipiak
 Burmistrz
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Z obrad sesji
W dniu 24 kwietnia br. w strażnicy OSP 
w Buku odbyła się XLIV sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk. 

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/  Otwarcie XLIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz 
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 
27 marca 2018 r. („Za” głosowało 13 radnych, na 
13 obecnych).
3/  Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/  Przyjęcie sprawozdania z działalności Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami („Za” 
głosowało 14 radnych, na 14 obecnych).
2/ Sprawozdanie z wykonania uchwały nr 
XXX/215/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 
26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia wielo-
letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013-
2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Buku za rok 2017.
3/ Sprawozdanie z wykonania uchwały nr 
XXXVII/269/2013 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: uchwa-
lenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Buk na lata 
2014-2019 za rok 2017.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla 
Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2021 („Za” gło-
sowało 14 radnych, na 14 obecnych).
2/  Wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy 
Buk w roku 2018 („Za” głosowało 14 radnych, 
na 14 obecnych).
3/  Zamiar i przyczyna połączenia samorządo-
wych instytucji kultury(„Za” głosowało 12 rad-
nych, wstrzymało się 2 radnych, na 14 obecnych).

IV.  Wolne głosy i zapytania.

V.  Interpelacje i wnioski radnych .

VI.    Oświadczenia radnych.

VII.   Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII.  Komunikaty.

IX. Zakończenie.

Remont Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Buku

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa 
pytał o sprawę koordynacji prac remonto-
wych przy obiekcie MGOK. Przypomniał, 
że budynek będzie odnawiany w ramach 
dwóch projektów. Pytał, czy termomoderni-
zacja współfinansowana ze środków WRPO 
będzie skoordynowana z budową windy, 
ganków i przejść, na które złożono wniosek 
o dofinansowanie do LGD Źródło? – Harmo-
nogram termomodernizacji zostanie ustalony 
jak otworzymy oferty i wybierzemy wykonaw-
cę. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie ma 
jeszcze potwierdzenia, że projekt zgłoszony 
został wybrany do dofinansowania – odpo-
wiedział burmistrz Stanisław Filipiak. Bur-
mistrz stwierdził, że pierwszym obiektem, 
który będzie podlegał termomodernizacji bę-
dzie budynek szkoły w Dakowych Suchych, 
tak by skoordynować termomodernizację 
z budową sali gimnastycznej. 

Ul. Stęszewska

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa py-
tał, czy mieszkańcy ul. Stęszewskiej mogą 
podłączać się do kanalizacji, czy jest to po-
wiązane w jakiś sposób z odwodnieniem pól 
i procesem budowlanym drogi wojewódzkiej 
nr 306? – Myślę, że w ciągu najbliższych dni 
rozstrzygnie się sprawa odwodnienia tego 
pola. Próbowaliśmy pompować, ale nie daje to 
efektu żadnego, trzeba po prostu pogłębić rów 
przy drodze wojewódzkiej by odprowadzić 
to do rowu melioracyjnego. My możemy to 
wesprzeć, pomóc, ale zgodę i pewne sprawy 
musi przejąć Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Przewodniczący Andrzej Jankowski pytał 
o rozmowy z projektantami przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 306. Burmistrz prze-
kazał, że założenia przewidują, że realiza-
torem w schemacie zaprojektuj i wybuduj 
jest firma Skanska. Prace mają się rozpocząć 
w trzecim kwartale br. Od ronda w Buku 
ul. Dobieżyńska lewa strona – ścieżka ro-

werowa o szerokości 2,5 metra przez całą 
gminę Buk do Gminy Stęszew. Na ul. Stęszew-
skiej chodnik w obszarze zabudowanym, 
następnie rowy odwadniające. Szerokość 
drogi wyniesie 6,5 metra. Radny Mirosław 
Adamczak dodał, że uczestniczył w akcji 
wypompowywania wody. Jego zdaniem 
kanalizacja jest nieszczelna. Mieszkańcy 
kategorycznie oświadczyli, że nie będą się 
do tej kanalizacji podłączać, bo nie chcą mieć 
śmierdzącego problemu w domu – stwierdził 
radny. Burmistrz odpowiadał, że kanalizacja 
jest szczelna, ale jest zakorkowana na ul. 
Bukowskiej. 

Kosze na bioodpady

Radny Tomasz Giełda zwrócił uwagę, że 
niektórzy mieszkańcy przemalowali kubły 
na brązowo i nawiercili, a mimo to pojawia-
ją się problemy z ich opróżnianiem. Radna 
Elżbieta Tonder podzieliła się informacją 
uzyskaną w bukowskim biurze GOAP, według 
której ludzie mogą przemalowywać kosze. 
Burmistrz Stanisław Filipiak przekazał, że 
dyrektor GOAP powiedział, że ludzie mogą 

przemalowywać kosze na kolor brązowy. 
W tej sprawie burmistrz wystosuje oficjalne 
pismo do GOAP. 

Drogi, ulice

Radny Jerzy Mrówka zwrócił uwagę, że 
na drogach z destruktu warunki do jazdy są 
gorsze niż na drogach gruntowych. Pytał kie-
dy będą one naprawiane? – Pogoda musi się 
ustabilizować. Mamy przygotowany destrukt, 
będziemy to realizować – odpowiedział bur-
mistrz Stanisław Filipiak. Zwrócił uwagę 
na złą sytuację kadrową w ZGK sp. z o.o. 
Radny Mirosław Adamczak przypomniał 
się w kwestii skrzyżowania ulic Ogrodowej 
i Podgórnej, oświetlenia ul. Ogrodowej oraz 
przełożenia płyt na ul. Wodnej w Dobieżynie. 
Radna Agnieszka Bednarek zwróciła uwagę 
na problem różnicy poziomów pomiędzy 
nowobudowanymi wypiętrzonymi skrzyżo-
waniami na osiedlu na Amcie, a poziomem 
chodników. Radna Maria Mądroszyk pytała, 
czy będzie oświetlenie na ul. polnej w Szew-
cach? Burmistrz Stanisław Filipiak odpo-
wiedział, że oświetlenie będzie wykonane. 
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Więcej miejsc 
dla przedszkolaków

Miasto i Gmina Buk otrzymała dofinan-
sowanie w 2018r. na realizację projek-

tu pn. „Nowe miejsca dla przedszkolaków 
z Miasta i Gminy Buk”. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
w latach 2018/2019 dostępności do edukacji 
przedszkolnej w wyniku utworzenia nowych 
50 miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3-4 lat. Ponadto podniesione 

zostaną umiejętności i kompetencje nauczy-
cieli przedszkolnych, przeprowadzone będą 
dodatkowe zajęcia np. z języka angielskiego 
oraz zajęcia specjalistyczne stymulujące roz-
wój psychoruchowy, gimnastyka korekcyjna, 
rytmika dla przedszkolaków oraz doposażone 
sale lekcyjne. Grupą docelową projektu są 
osoby (rodzice, dzieci, nauczyciele i opieku-
nowie grup) zamieszkujące, pracujące lub 

uczące się na terenie gminy Buk.
Projekt będzie współfinansowany 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 poddzia-
łanie 8.1.1. „Edukacja przedszkolna”. Jego 
realizacja zaplanowana jest na rok szkol-
ny 2018/2019. Całkowity koszt wynosi 
640.000,00 zł, dofinansowanie ze środków 
unijnych wyniesie 544.000,00 zł.

Rewitalizacja budynku 
po „Bukowiance”

Jednym z projektów, na którego realizację 
Miasto i Gmina Buk w 2018r. ubiega się 

o środki unijne, jest projekt pn. „Przebudo-
wa i adaptacja budynku po byłej szwalni 
w Buku na potrzeby społeczno – kulturalno 
– edukacyjne”. 

Będzie on polegał na przebudowie i ada-
ptacji budynku po byłej szwalni, znajdują-

cego się przy ul. Otuskiej w Buku, w którym 
powstanie Bukowskie Centrum Integracji 
i Rewitalizacji Społecznej. Będzie zaspoka-
jało potrzeby społeczne, gospodarcze, śro-
dowiskowe i przestrzenne miasta – stanowi 
realizację jednego z programów zapisanych 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Buk na lata 2018-2023 przyjętego 

w marcu br. przez Radę Miasta i Gminy Buk.
 Projekt został złożony do konkursu 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
poddziałanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysło-
wych i powojskowych”, a jego realizacja jest 
przewidziana na lata 2019-2020.

Wiata na plaży

Miasto i Gmina Buk w 2018 r. ubiega się 
m.in. o środki unijne na dofinansowanie 

operacji pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne 
terenu w miejscowości Niepruszewo po-
przez budowę wiaty Biesiadnej”. Operacja 
będzie polegała na budowie nad Jeziorem 
Niepruszewskim obiektu służącego rekreacji 
i wypoczynkowi dla mieszkańców. 

Drewniana wiata będzie sprzyjać re-
kreacji i wypoczynkowi. Będzie ona bardzo 
podobna do tej, którą możemy spotkać nad 
źródełkiem w Żarnowcu.

 Wykonanie operacji przyczyni się zarów-
no do wzrostu atrakcyjności terenu Niepru-
szewa, zwłaszcza jego funkcji rekreacyjnej, 
jak i spowoduje aktywizacje społeczności 
lokalnej. Ważnym aspektem projektu bę-
dzie również promocja gminy Buk i Lokalnej 
Grupy Działania „Źródło”. 

 Operacja będzie współfinansowana z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 Zakres robót obejmujący budowę i mon-
taż wiaty nad Jeziorem Niepruszewskim 
realizowany będzie w roku 2018/2019, 
w zależności od podpisania umowy z Za-
rządem Województwa Wielkopolskiego. 
Całkowity koszt oszacowany jest na kwotę 
168.338,28 zł, dofinansowanie ze środków 
unijnych wyniesie 107.113,65 zł.

Pomost na kąpielisku w Niepruszewie

Już w maju br. zostanie ukończona budo-
wa nowego pomostu na niepruszewskiej 
plaży. Zastąpi on rozebraną już starą kon-

strukcję, która przez kilkadziesiąt lat służyła 
plażowiczom. Nowa kładka wykonana będzie 

w technologii pływającej, dzięki czemu nie 
będzie zalewana przy wysokim stanie wody. 
Pływaki siatkowo-betonowe wykonane są 
z betonu hydrotechnicznego wypełnionego 
styropianem. Konstrukcja segmentu doj-

ściowego, trapów oraz pomostu wykonana 
będzie z sortowanego drewna sosnowego, 
impregnowanego ciśnieniowo. Pokład wyko-
nany będzie z sosnowych desek ryflowanych. 
Pomost wyposażony będzie w balustradę 
ochronną oraz drabinki kąpielowe. Całość 
zakotwiczona zostanie do dna przy pomocy 
stalowych rur. Wykonawcą robót jest Przed-
siębiorstwo PHU DEKAR Dariusz Olszew-
ski z Ciecierzyna. Koszt inwestycji wyniesie 
305.940,36 zł brutto, a okres gwarancyjny 
określono na 60 miesięcy.  H.W.
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Remonty ulic 
w Buku

Od ułożenia nowego chodnika na ul. 
Rzemieślniczej w Buku rozpoczęła 
się realizacja projektu „Przebudowa 

drogi powiatowej miejskiej ul. Otuska na 
odcinku od Pl. Reszki do ul. Sportowej oraz 
przebudowa pasa drogowego ul. Rzemieśl-
niczej w Buku”. Wykonawcą prac jest firma 
Drogopal Zakład Robót Drogowych Andrzej 

Szeszuła z Opalenicy. Wartość prac oszaco-
wano na 1.863.766,98 zł brutto. Moderniza-
cja ul. Otuskiej współfinansowana jest przez 
Powiat Poznański kwotą 825.000,00 PLN. 
Inwestycja ma zostać ukończona do 31 lipca 
br. W podobnym terminie ma zostać prze-
prowadzony remont ul. Basztowej. 

H.W.

Rusza 
Poznańska Kolej 
Metropolitalna

Już od 10 czerwca br. rozpoczną się kursy 
pociągów Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej (PKM). Jako pierwsze urucho-

mione zostaną cztery trasy z Poznańskiego 
Węzła Kolejowego. Pierwsze składy PKM 
ruszą z dworca Poznań Główny w kierunkach 
do: Grodziska Wielkopolskiego, Wągrowca, 
Jarocina i co najważniejsze dla bukowian – 
do Nowego Tomyśla. Docelowo do 2021r. 
sieć PKM obejmie obszar w odległości około 
50 km od Poznania. Stacjami końcowymi 
będą: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, 
Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągro-
wiec, Oborniki i Szamotuły. W godzinach 
szczytu pociągi kursować będą co pół godzi-
ny. PKM oparta jest na zasadzie solidaryzmu 
wszystkich samorządów biorących udział 
w projekcie. Współfinansowana jest przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, miasto Poznań, powiat Poznański oraz 
samorządy położone wzdłuż tras przejaz-
du. Miasto i Gmina Buk przekaże na ten cel 
w 2018 r. kwotę 134.532,89 zł. 

To zupełnie nowa jakość dla podróżnych. 
Atrakcyjny rozkład jazdy, nowy tabor i krótki 
czas dojazdu do stolicy Wielkopolski, mają 
szansę przyciągnąć nowych podróżnych 
do kolei. Taki jest cel projektu, którego re-

zultatem ma być zmniejszenie natężenia 
transportu samochodowego w Poznaniu. 
Wpisuje się on w strategię niskoemisyjną, 

której ważnymi elementami będą punkty 
przesiadkowe przy dworcach kolejowych, 
także w Buku.  H.W.
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Zakończono budowę  
Schroniska dla Zwierząt w Buku

Przez kilkanaście lat w naszym mieście 
funkcjonowało Przytulisko dla Zwierząt, 
które było schronieniem dla niechcia-

nych i porzuconych czworonogów. Z cza-
sem kolejne nowelizacje ustawy o ochronie 
zwierząt wprowadzały zmiany dotyczące 
warunków, w jakich mogą być przetrzy-
mywane zwierzęta bezdomne i określono 
jednoznacznie, że takim miejscem mogą być 
tylko schroniska dla zwierząt. W takiej sy-
tuacji nasze Przytulisko stało się miejscem 
tymczasowego przetrzymywania zwierząt. 
W związku z powyższym gmina, która jest 
odpowiedzialna za opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami, stanęła przed dylematem czy 

podpisać umowę z międzygminnym Schro-
niskiem dla Zwierząt, likwidując Przytulisko 
w Buku, czy podjąć się budowy Schroniska 
dla Zwierząt w Buku? Podjęcie decyzji nie 
było łatwe, zdania były podzielone, niejed-
nokrotnie dyskutowano w tej sprawie na 
sesjach Rady Miasta i Gminy Buk. Po burz-
liwych rozmowach i otrzymaniu wielu pe-
tycji – najliczniejszych ze strony Fundacji 
dla Zwierząt „Animalia”, która wystąpiła 
w obronie dotychczasowego Przytuliska 
w Buku – władze samorządowe podjęły 
decyzję o przekształceniu obecnego Przy-
tuliska w Schronisko dla Zwierząt. Fundacja 
dla Zwierząt „Animalia”, która od wielu lat 

współpracuje z obecnym Przytuliskiem dla 
Zwierząt, zdeklarowała również pomoc ma-
terialną przy podjęciu budowy schroniska. 
W tym celu zostało zawarte w dniu 28 lipca 
2017 r. porozumienie między Fundacją dla 
Zwierząt „Animalia”, a Miastem i Gminą Buk 
w sprawie wzajemnych obowiązków stron 
podczas budowy Schroniska dla Zwierząt 
w Buku. Cała procedura, począwszy od wy-
konania projektu budowlanego, pozwole-
nia na budowę, aż do zakończenia budowy 
schroniska, trwała półtora roku. Dziś można 
powiedzieć, że wspólnymi siłami zbudowano 
bardzo przytulny azyl dla naszych bezdom-
nych piesków. Schronisko jest nieduże, na 
miarę potrzeb naszej gminy.

Nowo wybudowane Schronisko dla 
Zwierząt w Buku znajduje się na terenie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Buku, ul. Przemysłowa 10, posiada 14 
boksów dla psów łącznie z wybiegiem. Teren 
jest skanalizowany, ogrodzony, oświetlony. 
Wykonane zostały ciągi komunikacyjne 
z kostki brukowej, parking dla samocho-
dów oraz nasadzenia krzewów ozdobnych 
wokół wybiegu. W celu zapewnienia nie-
zbędnych pomieszczeń, które są wymaga-
ne przy funkcjonowaniu schroniska zostały 
zakupione dwa dodatkowe kontenery wraz 
z wyposażeniem.

Na chwilę obecną został dokonany od-
biór budowlany inwestycji, jednak jeszcze 
należy dopełnić resztę formalności związa-
nych ze zgłoszeniem do Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Poznaniu, celem przepro-
wadzenia wizytacji i wpisania podmiotu do 
rejestru i nadaniu numeru identyfikacyjnego. 

Anna Skotarczak

Nowe prawo łowieckie

Od 1 kwietnia 2018 roku zaczęło obo-
wiązywać nowe Prawo Łowieckie, 
które nakłada na samorządy oraz na 

jednostki pomocnicze samorządów gmin 
szereg nowych zadań i kompetencji. Naj-
ważniejsze z nich to:

- dzierżawca albo zarządca obwodu ło-
wieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia 
polowania zbiorowego – burmistrzowi oraz 
nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe.

Burmistrz podaje niezwłocznie do pu-
blicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej gminie oraz przez obwiesz-
czenie i na stronie internetowej urzędu gmi-
ny, informacje o miejscu przechowywania 
książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu 
indywidualnym oraz o sposobie udostępnia-
nia informacji zawartych w książce ewidencji 

pobytu na polowaniu indywidualnym i ich 
zakresie.

Szacowanie szkód w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny, 
a także ustalenie wysokości odszkodowania 
dokonuje zespół składający się z:

 » przedstawiciela gminy właściwej ze 
względu na miejsce wystąpienia szkody 
zwanego dalej „przedstawicielem gminy” 
którym jest:
 » przedstawiciel organu wykonawcze-

go jednostki pomocniczej tej gminy 
jeżeli jednostka pomocnicza została 
utworzona (sołtys),

 » przedstawiciel organu wykonawczego 
tej gminy jeżeli jednostka pomocnicza 
nie została utworzona,

 » przedstawiciel organu wykonawcze-
go gminy lub organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej gminy właści-

wej dla przeważającego obszaru całej 
uprawy, która została uszkodzona – 
jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze 
więcej niż jednej gminy lub jednostki 
pomocniczej gminy;

 » przedstawiciela zarządcy albo dzierżaw-
cy obwodu łowieckiego;

 » właściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych na terenie których wystąpiła 
szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód właściciel 

albo posiadacz gruntów rolnych składa do 
organu wykonawczego gminy właściwej ze 
względu na miejsce występowania szkody. 
Szacowanie szkody składa się z oględzin 
i szacowania ostatecznego.

O terminie dokonania oględzin przedsta-
wiciel gminy zawiadamia właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżaw-
cę albo zarządcę obwodu łowieckiego nie 
później jednak niż przed upływem 3 dni od 
dnia otrzymania wniosku. 

Anna Skotarczak
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Słów kilka  
na Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka, który przypada 
4 maja, chciałbym przybliżyć nasze 
problemy, oczekiwania i założenia na 

rok bieżący i na kolejne lata.
Na terenie gminy Buk działa 6 jednostek 

OSP, w tym 1 OSP jest włączona do KSRG. 
Ogólna liczba członków OSP to 232 druhów, 
w tym 133 posiada uprawnienia do działań 
ratowniczych.

Strażacy z naszego ternu mają do dys-
pozycji drabinę mechaniczną, samochód 
gaśniczy ciężki, 6 samochodów średnich 
ratowniczo-gaśniczych i 4 samochody lekkie. 

 Większość samochodów, które dyspo-
nowane są do większych zdarzeń i pożarów, 
jest już w bardzo zaawansowanym wieku. 
Wymagają one poważnych remontów lub 
wymianie. 

W ostatnim czasie gmina występowała 
o dofinansowanie zakupu nowego średniego 
samochodu, ale Komendant Wojewódzki 
wystawił negatywną opinię celowości za-
kupu takiego pojazdu. Potrzeby są ogromne 

w sprzęcie, czynimy starania o zakup przy-
najmniej trzech zestawów do ratownictwa 
technicznego. W OSP motopompy też pa-
miętają lata produkcji 1970 i 1980.

Na różnorodność zdarzeń, do których 
wyjeżdżają strażacy naszej gminy, jesteśmy 
dobrze wyposażeni w ubiór i sprzęt osobisty 
strażaka. Może przydałoby się jeszcze parę 
zestawów aparatów powietrznych i defibry-
latorów. OSP Niepruszewo boryka się bardzo 
z remizą, ponieważ korzystają z pomieszczeń 
parafii, a przecież jest projekt na budowę no-
wej remizy, ale brak odpowiednich środków 
finansowych w budżecie gminy nie pozwala 
na jej budowę. Pozostałe jednostki OSP po-
siadają dobrą bazę lokalową.

Liczba wyjazdów do pożarów i różne-
go rodzaju zdarzeń i wypadków kształtuje 
się na poszczególne OSP różnie. Najwięcej 
wyjazdów w 2017 roku miało OSP Buk 170 
w tym 26 pożarów i 144 miejscowe zagro-
żenia z wypadkami.

Straż to nie tylko pożary i wypadki. 
Związek Miejsko-Gminy OSP w Buku i Urząd 
Gminy organizują dla strażaków turnieje, 
zawody, wycieczki, konkursy, wspomnę tu 
o zawodach sportowo-pożarniczych, turnieju 
wiedzy pożarniczej, zawodach wędkarskich, 

turnieju tenisa stołowego, ćwiczeniach do-
skonalących na obiektach, rajdach. Co roku 
wielu strażaków podnosi swe kwalifikacje 
biorąc udział w kursach i szkoleniach, bo 
to podstawa, ażeby brać udział w akcjach 
ratowniczych. 

Na koniec życzę wszystkim strażakom 
z okazji Dnia Strażaka dużo zdrowia, aby 
wasza posługa była dobrze spostrzegana 
przez społeczeństwo. Rodzinom wyrozumia-
łości za waszą działalność na rzecz drugiego 
człowieka. 

Jerzy Mrówka  
– prezes Miejsko-Gminnego Związku  

Ochotniczych Straży Pożarnych w Buku

Dzień Strażaka w Gminie Buk

Dzień 4 maja to tradycyjnie obchodzony 
Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Strażacy ochotnicy z terenu miasta 
i gminy Buk w asyście pocztów sztandaro-
wych z jednostek OSP z Buku, Niepruszewa, 
Szewc, Daków Suchych, Dobieżyna i Otusza 
zebrali się wspólnie w kościele pod wezwa-
niem św. Wawrzyńca w Niepruszewie, by 
w czasie uroczystej mszy świętej sprawo-
wanej w intencji zmarłych i żyjących stra-
żaków podziękować swojemu patronowi 
św. Florianowi za otrzymane łaski i prosić 
o dalszą opiekę i wstawiennictwo.

Mszę świętą sprawował i homilię wygło-
sił Proboszcz Parafii Niepruszewo, a zarazem 
kapelan powiatowy Strażaków Powiatu Po-
znańskiego ks. Roman Janecki.

Podziękowania  za dotychczasową służbę 
oraz życzenia z okazji Dnia Strażaka zebra-
nym strażakom i ich rodzinom złożył obecny 
na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy 
Buk p. Stanisław Filipiak.

Po mszy świętej strażacy przemasze-
rowali na plac pod strażnicą jednostki OSP 
w Niepruszewie, gdzie odbyła się uroczysta 
zbiórka zakończona tradycyjną grochówką, 
przy której wspominano trudniejsze akcje 
oraz śmieszne sytuacje związane ze stra-
żacką służbą.

W uroczystościach wzięli również  udział 
przedstawiciele jednostki OSP w Brzozie 
działający na terenie Parafii Niepruszewo.

Mirosław Skarbiński
Fot. Władysław Niespodzianek
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Ćwiczenia przeciwpożarowe

W związku ze zbliżającym się Świa-
towym Dniem Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy Hempel 

Paints (Poland) Sp. z o. o. w dniu 21 kwietnia 
2018 r. zorganizował na terenie swojego 
zakładu, zlokalizowanego w Niepruszewie 
w „Parku Przemysłowym Buk” ćwiczenia 
przeciwpożarowe. Zostały one przeprowa-
dzone wspólnie z jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Buk, przy wsparciu 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu. 

Hempel jest jednym z największych 
producentów powłok malarskich, z ponad 
100 letnią historią. Fabryka w Niepruszewie 
działa od 8 lat i obecnie zatrudnia 170 pra-

cowników, którzy są w większości mieszkań-
cami gminy i okolic. To dzięki pracownikom 
wywodzącym się z lokalnej społeczności 
Hempel stworzył bezpieczne i inspirujące 
miejsce pracy.

Firma prowadzi działalność w sposób 
społecznie odpowiedzialny, spełniając naj-
bardziej restrykcyjne wymagania ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy. Priory-
tetem jest utrzymanie wysokich standardów 
bezpieczeństwa. Dzięki udanej współpracy 
z lokalną społecznością Hempel cały czas 
umacnia wysokie standardy bezpieczeń-
stwa. Przykładem tej współpracy są prze-
prowadzone ćwiczenia.  Red. 
 Fot. H.W.
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Obchody Święta Konstytucji 3. Maja
Przemówienie burmistrza Stanisława Filipiaka wygłoszone na Placu Stanisława Reszki
Księże Prałacie - Panie Przewodniczący 

Rady - Szanowni Mieszkańcy.
Bardzo serdecznie pragnę wszystkich 

Państwa powitać na dzisiejszych obchodach 
Święta Narodowego – Konstytucji 3 Maja. 

Wiwat Maj – Wielki Maj, Wiwat Wielki 
Kołątaj wołali uczestniczy Sejmu Czterolet-
niego, mieszkańcy Warszawy, gdy uchwalano 
Ustawę Rządową. 

Takimi słowami właśnie, słowami rado-
ści i dumy, ponad 2 wieki temu, a dokładnie 
227 lata temu, ustanowiona została Ustawa 
Rządowa – czyli Konstytucja 3 Maja, która 
była drugą na świecie, a pierwszą w Europie 
ustawą zasadniczą.

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany 
Świętem Konstytucji 3 Maja. Różne były ob-
chody tego święta w przeszłości. Zakazane 
w okresie rozbiorów, zdelegalizowane przez 
hitlerowców i sowietów, zakazane w powo-
jennej Polsce, aż do kwietnia 1990 roku , gdy 
zostało przywrócone i wpisane na stałe jako 
Święto Narodowe.

Dziś kolejny raz spotykamy się na Placu 
Stanisława Reszki, by swą obecnością zama-
nifestować udział w Święcie Narodowym. 
Święto to ma wymiar szczególny i podwójny. 
Narodowy i Kościelny. Bo razem obchodzone 
Święto Konstytucji 3 Maja oraz Matki Boskiej 
Królowej Polski, są ze sobą nierozerwalnie 

złączone i wskazują, jak należy wspólnie 
ponad wszelkimi podziałami świętować te 
dwa doniosłe święta.

Rok 2018 to wyjątkowy, bardzo ważny 
dla naszej Ojczyzny, Wielkopolski, naszej 
gminy – rok dwóch znaczących Jubileuszy. 

Będziemy w tym roku świętować 100-le-
cie odzyskania niepodległości – powrotu 
Rzeczypospolitej na mapy Europy, powrotu 
narodu polskiego do społeczności europej-
skiej.

Dla nas Bukowian to ważny rok – 100 
rocznica wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego – zwycięskiego powstania dające-
go Wielkopolsce powrót w granice nowej 
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Kazimierz Olenderek
,,Powiew zwycięstwa”

Na ziemi poznańskiej wolnością powiało
Tutaj krew ludzką pierwszą przelano
O mowę ojczystą i wiarę w Boga
Wyszli na ulicę, by przegonić wroga

Nadjechał pociąg i wysiadł z niego
Symbol Powstania Wielkopolskiego
A jego słowa zapał im dały
Paderewskiemu Wielkopolanie zaufali

Ludzkość wszystkich stanów za broń chwyciła
By nasza Ojczyzna do żywych wróciła
Po latach ucisku, upokorzenia i męki
Lud wielkopolski miał dość tej udręki 

Oparciem dla siebie w trudnych chwilach byli 
Rodzinę wolności wspólnie stworzyli
Cel jaki sobie razem obrali
W grudniowy dzień go wykonali

Biało-czerwona w ich dłoniach była
Do walki o  polskość ich prowadziła
Mimo że wróg był w wielkiej przewadze
Dowódcy zawierzyli Bogu i swej rozwadze

W szeregach powstańców bukowianie byli 
Dla wolnej Polski życie swe tracili 
Nowe pokolenie niech o tym pamięta 
Wolną Wielkopolskę powstańcom zawdzięcza

Rzeczypospolitej. Możemy być dumni, że 
bukowianie tak licznie brali udział w tym 
powstaniu. Dwie bukowskiego kompanie 
powstańcze to znacząca siła powstańcza 
na odcinku zachodnim powstania. 

Po stu latach od tamtych wydarzeń, więk-
szość rodzin zamieszkujących teren naszej 
gminy może pochwalić się przodkami bio-
rącymi udział w Powstaniu Wielkopolskim. 
Te wydarzenia sprzed 100 lat zobowiązują 
nas do wielkiej pamięci o ich uczestnikach. 
To ich pamięci wykonano w 2017 roku 
mural, pokazujący pierwsze dni powsta-
nia na bukowskim dworcu. W roku 2018 
pragniemy na trwałe oznakować z imienia 
i nazwiska – groby powstańcze na cmenta-
rzach naszej gminy. Także ku pamięci ludzi 
wielce zasłużonych dla Powstania, powstaną 
płaskorzeźby ukazujące ich postacie.

Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go – Pan Marek Woźniak często powtarza 
słowa – bądźmy dumni z Powstania. 

Tak, bądźmy dumni – ale pokażmy też, że 
jesteśmy Wielkopolanami, spadkobiercami 
naszych dziadów, ojców, którzy wywalczyli 
dla Wielkopolski z bronią w ręku, tę długo 
oczekiwaną wolność.

 W tym miejscu pragnę Państwa popro-
sić, by te dwie tu flagi o godnych rozmiarach 
- nasza biało-czerwona i flaga powstańcza 

z orłem roku 1918 na stałe zagościły na na-
szych domach, balkonach, przez firmami. 
W najbliższych dniach umożliwimy pozy-
skanie takiej powstańczej flagi.

Zapraszam także do wspólnego święto-
wania tych dwóch ważnych jubileuszy.

Słowa podziękowania kieruję do każdego 
z państwa, przede wszystkim za obecność 
w tym miejscu. A są wśród nas osoby, które 
są co roku. Dziękuję wszystkim organizato-
rom, stowarzyszeniom, każdemu, kto w tych 
minionych latach dołożył choćby najmniej-
szą cegiełkę do wspólnego świętowania. Nie 
chcę nikogo pominąć, dzięki wszystkim za 
wszystko.

Na koniec. W przededniu 4 maja – Święta 
Św. Floriana – patrona strażaków, pragnę 
im podziękować za kolejny rok wytężonej 
i ofiarnej pracy. Lista waszych dokonań jest 
jak co roku olbrzymia. Tradycyjne życzenia 

dla strażaków – tylu bezpiecznych powrotów, 
co wyjazdów do akcji – niech będą naszym 
uznaniem i podziękowaniem za trud waszej 
służby dla drugiego człowieka o każdej porze 
dnia i nocy.

Dziękuję wszystkim za udział w dzisiej-
szej uroczystości, życzę miłego popołudnia 
w gronie najbliższych. 
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„Witaj maj,  
piękny maj …”

Choć majowa wiosenna aura sprzyja 
piknikowaniu i grillowaniu to dzień 
3 maja był i zawsze pozostanie waż-

nym świętem narodowym .
Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
zaprosił melomanów na koncert patriotycz-
no-operetkowy do kina Wielkopolanin. 

Uroczysty i podniosły charakter koncertu 
podkreśliło wspólne odśpiewanie Hymnu 

Państwowego oraz pieśni patriotycznych. 
Drugą część koncertu wypełniły znane arie 
operetkowe oraz przeboje musicalowe. 
W wykonaniu solistów oraz duetów usłysze-
liśmy m.in.: „Cygańska miłość”, „Trzpiotka”, 
„Brunetki, blondynki”, „Wielka sława to żart”. 
Licznie zgromadzona publiczność żywio-
łowo oklaskiwała także wspaniałe popisy 

baletowe. Wśród nich nie zabrakło walca 
Straussa „ Nad pięknym, modrym Dunajem”,  
„Kankana” czy też tanga „Zapach Kobiety”. 

Znane melodie w dobrym wykonaniu 
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 
w naszym mieście czego dowodem były bisy 
w wykonaniu artystów.

E.Sz.

Street Handball Tour Wielkopolska 2018 

100-lecie piłki ręcznej w Polsce 
oraz 90-lecie Wielkopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej jest do-

skonałą okazją do organizacji cyklu imprez 
poświęconych temu pięknemu sportowi. Buk 
był jednym z siedmiu wielkopolskich miast, 
które włączyły się do organizacji turnieju 
Street Handball Tour Wielkopolska 2018 

mającego na celu popularyzację piłki ręcznej, 
promowanie aktywności fizycznej wśród 
dzieci oraz nauczenie najmłodszych zawod-
ników rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
bez użycia siły. W Buku uliczne mecze piłki 
ręcznej rozegrane zostały w środę 9 maja 
na parkingu przy hali OSiR, wzięły w nich 
udział najmłodsze pokolenia szczypiorni-

stów naszego miasta. Impreza była okazją 
do integracji naszych mieszkańców,  którzy 
licznie przybyli na turniej. Trzy pokolenia 
kibiców spontanicznie reagowały na popisy 
zawodników i żywiołowo dopingowało ich.

Organizatorzy – UKS Bukowia i UKS 
Spartakus – zapewnili dla wszystkich bio-
rących udział  w turnieju napoje oraz hot-do-
gi, postarali się zorganizować interesującą 
i atrakcyjną imprezę. 

Ewa Szurkowska
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XVI Majówka na Rowerze

XVI Majówka na Rowerze pod 
patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Buk już za nami. 

Trasę wytyczyła i prowadziła kol. Bożena 
Juchacz. Wyruszyliśmy spod hali OSIR-u 
i dalej ulicą Otuską dojechaliśmy do Otu-
sza, gdzie nad pięknym stawem urządzili-

śmy sobie postój. Staw jest dobrze utrzy-
many. Na środku znajduje się kępa trzcin, 
którą nazwaliśmy Ostrowem Otuskim. Po 
odpoczynku udaliśmy się w stronę Józe-
fowa (chwilę postaliśmy przy rodzinnym 
gnieździe Bożenki, podziwiając stare, po-
tężne jabłonie, całe obsypane kwieciem), 

a następnie do Dobieżyna. Ale żeby nie 
było za blisko, zrobiliśmy małą pętelkę, 
boczną drogą dojeżdżając do figury, gdzie 
odśpiewaliśmy „Chwalcie łąki umajone”. 
Tradycyjnie i zgodnie z tym, że naprawdę 
są ukwiecone mleczami. Przez całą dro-
gę, dla bezpieczeństwa, towarzyszył nam 
wóz OSIR-u z bardzo uprzejmym panem 
kierowcą, za co serdecznie dziękujemy. 
W świetlicy czekał na nas poczęstunek, któ-
ry przygotowała kol. Zenona Czajka i jak po 
każdym rajdzie rowerowym stwierdzamy, 
że parówka jest najsmaczniejszym posił-
kiem pod słońcem. W rajdzie uczestniczy-
ło 13 osób, może mało ilościowo, ale jako-
ściowo super grupa i świetnie się czuliśmy 
w swym towarzystwie. Przemierzyliśmy, 
wg różnych źródeł 13 lub 18 km, czyli około 
15. Zapraszamy na pozostałe organizowa-
ne przez nas imprezy.

PTTK aka

I po majówce…

Majówka ̀ 2018 była bardzo aktywna. 
Już w sobotę 28 kwietnia 2018r. od-
był się rajd rowerowy organizowany 

przez PTTK w Buku. W poniedziałek 30 kwiet-
nia 2018 r. w Buku został rozegrany turniej, 
którego organizatorem był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku. Turniej ten odbywał się 
w ramach projektu Animator Orlik. Podczas 
zawodów rozgrywane zostały mecze pomię-
dzy pięcioma drużynami. Były to Skra Otusz, 
NKS Niepruszewo, Orkan Konarzewo oraz 
dwie drużyny Patrii Buk. Drużyną, która wy-
grała wszystkie mecze i tym samym zdobyła 
pierwsze miejsce była Patria II Buk. Drużyna 
NKS Niepruszewo uplasowała się na drugim 
stopniu podium. Ekipa z Niepruszewa zdobyła 
także największą ilość bramek w turnieju. 
Trzecie miejsce zajęła Patria I Buk. Następ-
nego dnia na Orliku w Dobieżynie odbył się 
Zakładowy Turniej Piłki Nożnej. Organizato-
rami imprezy byli firma Hempel oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Buku. W turnieju brało 
udział 8 drużyn. Najlepszą ekipą turnieju zo-
stał zespół Guillin Polska. Na zakończenie 
majówki w niedzielę 6 maja w Parku Harcerza 
odbył się Eko Piknik Country. Podczas impre-
zy wystąpiły zespoły takie jak „Country Zenit”, 
„Klakson” oraz „Country Spiders Group”. Poza 
występami zespołów można było przynieść 
0,5kg zużytych baterii i otrzymać za to sa-
dzonkę rośliny ozdobnej w ramach projektu 
„Krzewy za zużyte baterie”. Tego popołudnia 
odbył się także kiermasz ogrodniczy. Były 
również dmuchańce oraz inne atrakcje. Dla 
najmłodszych stworzono kącik kreatywnego 
malucha. Wszystko to przebiegało w miłej 
i wesołej atmosferze. 

Aleksandra Siekierska
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46. Zlot Turystów  
Powitanie Wiosny – Żarnowiec 2018

Pogoda gra z turystami w ciuciubabkę. 
Na rajd Marzanny nie zapraszaliśmy 
zimy, a towarzyszyła nam na trasie, 

a na tym rajdzie spodziewaliśmy się wiosny, 
a przywitało nas w urokliwej dolince przy 
źródełku słoneczne i ciepłe lato, co prawda 
rano było dość rześko. O 8:30 wyjechał na 
trasę autobus wiozący piechurów, którzy 
wysiedli przy dworcu w Otuszu, by dalej 
pokonać trasę na własnych nogach i obsługę, 
która zmierzała do celu, aby przygotować 
metę rajdu. Gościliśmy na mecie burmistrza 
Miasta i Gminy Buk Stanisława Filipiaka, 
wicestarostę Tomasza Łubińskiego, turystów 
z bardzo wielu miejscowości, a także wierną 
naszemu rajdowi Orkiestrę Dętą OSP pod 
dyrekcją Karola Hołoda. Dolina zapełniła 
się turystami pieszymi, kolarzami oraz tymi, 
którzy przybyli innymi środkami lokomocji. 
Było ok. 380 turystów zgłoszonych na rajd, 
a także wielu, którzy nie korzystali ze świad-
czeń rajdowych, ale z ciepłego dnia, pobytu 
z rodziną na łonie przyrody lub spędzenia 
czasu w miłym towarzystwie. Powodzeniem 
cieszyło się ognisko, a zapach pieczonych 
kiełbasek konkurował z rajdową grochówką 
i pomidorową. Na mecie przeprowadzono 
takie konkursy sprawnościowe, jak: bieg 
w workach, sztafetę z przeszkodami, w któ-
rych nagradzano drobnymi upominkami, 
słodyczami i jabłkami oraz rzut do celu na 
wiele sposobów, gdzie nagrodą były słody-
cze. Dużym powodzeniem cieszył się kon-
kurs rzutu lotką w dwóch grupach wieko-
wych (do 16 lat i powyżej) i co ciekawe, do 
16 lat poziom był bardzo wyrównany (20 
do 25 punktów na 3 rzuty), za to w grupie 
dorosłych (17 do 26 punktów) a na niższych 
lokatach rządził klan Michalaków. Z każdej 
grupy po 7 osób obdarzono nagrodami. 
Chętni rozwiązywali quiz na temat 100 
rocznicy odzyskania niepodległości, a tak-
że Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

Większość odpowiedzi była poprawna, ku 
uciesze autorki Ireny Kamyszek. Dziękujemy 

współorganizatorom imprezy – Urzędowi 
Miasta i Gminy oraz Wavin Polska spółce 
z o.o. za pomoc finansową, dzięki której 
można było sprawić radość większej gru-
pie dzieci, całej, sprawdzonej w organizacji 
imprez obsłudze rajdu, za przyczyną której 
rajd został sprawnie przeprowadzony, a tak-
że wszystkim przybyłym na metę turystom, 
dla którym z radością robimy tę imprezę. 
Zapraszamy na pozostałe nasze rajdy.

PTTK/Buk aka
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XII Kolorowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w hali spor-
towej odbyła się XII Kolorowa Olim-
piada Sportowa Przedszkolaków 

zorganizowana przez Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku pod 
patronatem Burmistrza Miasta Buk Stanisła-
wa Filipiaka oraz przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy Buk Andrzeja Jankowskiego. 
Olimpiada to wspaniała forma zachęty dzieci 
do aktywności ruchowej i kształtowania po-
zytywnych cech charakteru, takich jak wiara 
we własne siły, odwaga, śmiałość, uczciwość.

W zmaganiach sportowych brały udział 
drużyny z przedszkoli w Dobieżynie i Szew-
cach oraz z przedszkoli bukowskich: Hała-
bała, Pluszak oraz św. Wincentego.

Olimpiadę rozpoczął przemarsz wszyst-
kich drużyn z logo poszczególnych przed-
szkoli, flagą olimpijską i pucharem. Dalej 
mogliśmy podziwiać piękny taniec z pom-
ponami w wykonaniu dzieci z grupy „Mar-
garetek”. Następnie odbyło się losowanie 
przez kapitanów grup miejsc startowych 
i pan Paweł Prugar zaprosił wszystkie dru-
żyny do rozgrywek.

Podczas wszystkich konkurencji kibice 
wspaniale dopingowali sportowcom i do-
dawali pozytywnego klimatu Olimpiadzie. 
Każda z drużyn dzielnie walczyła, wszystkie 
dzieci były w pełni zaangażowane w zawody, 
a szanse wyrównane. 

Do zawodów sportowych przystąpiła 
również drużyna chętnych rodziców przed-

szkolaków oraz drużyna  nauczycieli z róż-
nych przedszkoli. 

Po zakończeniu konkurencji sportowych 
odbyło się wręczenie nagród, medali i dy-
plomów przez Siostrę Dyrektor Barbarę 
Brzeską.  

Szczęśliwe i zdrowsze, bo napełnione 
pozytywnymi przeżyciami przedszkolaki, 
obdarowane pucharami, gadżetami spor-
towymi i słodkościami, wróciły do swoich 
placówek.

Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Miasta 
Buk Stanisławowi Filipiak oraz przewodni-
czącemu Rady Miasta i Gminy Buk Andrze-
jowi Jankowskiemu za obecność i wspar-
cie XII Kolorowej Olimpiady Sportowej 
Przedszkolaków. 

Ogromne podziękowanie kierujemy 
również w stronę Pana Pawła Prugar, który 
zawsze z wielkim zaangażowaniem prowadzi 
rozgrywki sportowe naszych przedszkola-
ków. S.M.
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Kompostownik to dobry interes!

Nadeszła wiosna, a wraz z nią zaczął się 
ruch na działkach i w ogrodach. Od 
tego roku skoszona trawa nie może 

już trafiać do worków foliowych, bo w takiej 
postaci nie będzie już odbierana. Odpady 
biodegradowalne i inne odpady zielone 
z domu i ogrodu , zamiast trafiać do pojem-
nika powinny znaleźć swoje inne miejsce 
czyli w kompostowniku. Tam przez kilka 
miesięcy będą one poddawane przeróbce 
z udziałem naturalnych procesów rozkładu, 
w wyniku których powstanie cenny nawóz 
naturalny. To prosty sposób aby pozbyć się 
odpadów i przysłużyć się środowisku. Drogi 
właścicielu nieruchomości , jeśli jeszcze się 
zastanawiasz co zrobić w świetle nowych 
obowiązków związanych z dodatkowym wy-
odrębnieniem frakcji bioodpadów, to masz 
dodatkowy argument finansowy. Otóż Mini-
sterstwo Środowiska opracowało założenia 
do nowelizacji przepisów ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, gdzie 
m.in. planuje się zwiększyć różnicę pomiędzy 
stawką opłaty za odbieranie odpadów ze-
branych selektywnie i stawką opłaty w przy-
padku kiedy selektywne zbieranie odpadów 
nie jest realizowane ( aktualnie w GOAPie 
ta różnica wynosi 8zł). Ponadto planuje 
się zmienić zasady ryczałtowego ustalania 
stawki opłaty od domku letniskowego i dla 
działek wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, bo dotychczasowe 
stawki budzą społeczny sprzeciw. Najważ-
niejszą zmianą z punku widzenia mieszkańca 
wydaje się jednak zapowiedź zwolnienia 
z części opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi właścicieli nieruchomości 
posiadających przydomowy kompostow-
nik. Urzędnicy w ministerstwie dostrzegli 
wreszcie, że skierowanie bioodpadów na 
kompostowniki zmniejsza koszty obsługi 
systemu zagospodarowania odpadów, gdyż 
część właścicieli nieruchomości we własnym 
zakresie zagospodarowuje bioodpady i inne 
odpady zielone. Dotychczas jednak nie 
można wprowadzać bonusu finansowego 
za zakładanie i prowadzenie kompostowni-
ka, gdyż przepisy nie przewidują zwolnień 
z opłat śmieciowych z tego tytułu.

Co proponuje GOAP ? 

 W ogólnych zasadach gospodarowania 
odpadami komunalnymi wydanymi przez 
GOAP, a opublikowanymi na stronie inter-
netowej pod datą 12 marca 2018 r. słowo 
<kompostownik> nie pojawia się ani razu. 
Można się zastanawiać czy jest to przeocze-
nie czy jednak celowe działanie? Trzeba bo-
wiem pamiętać, że w interesie operatorów 
gospodarki śmieciowej nie jest pomniejsza-
nie strumienia odpadów, ponieważ zarówno 
spalarnia jak i kompostownia obsługujące 
system odpadów dla gmin skupionych wokół 
Poznania musi mieć zapewniony dla swojego 
funkcjonowania odpowiednią ilość odpa-
dów. Każde więc umniejszenie strumienia 
odpadów poprzez ich zatrzymanie w kompo-
stownikach powoduje umniejszenie tej ilości 
bioodpadów, a czasem też zmniejszy pulę 
odpadów zmieszanych. Poza ekonomią liczyć 
się powinna jednak czystość środowiska. 
Każde zdarzenie powodujące zmniejszenie 
ilości odpadów w środowisku poprzez ich 
solidną segregację powinno być doceniane, 
również finansowo. Nie dość więc, że GOAP 
nie promuje zakładania kompostowników 
i nie zachęca do tego mieszkańców, to nie-
stety mało też o tym temacie informuje. 
Tym samym nie należy się oglądać na brak 
działań w tym zakresie i samemu dopełnić 
faktu pełnej segregacji w postaci urządzenia, 
prowadzenia i zgłoszenia kompostownika do 
systemu GOAP. Zgłoszenia można dokonać 
osobiście w siedzibie GOAP w Poznaniu przy 
ul. Michała, w przedstawicielstwie GOAP 
w Buku przy ul. Przemysłowej 10 lub prze-
słać drogą internetową. Wzór zawiadomienia 
o zgłoszeniu kompostownika można znaleźć 
i pobrać ze strony WWW.goap.pl. 

A co jeśli nie chcemy  
mieć kompostownika ?

 Należy podać, że tam gdzie nie ma możli-
wości, a niekiedy też i chęci właściciela nieru-
chomości do prowadzenia kompostownika, 
pozostaje alternatywa w postaci zakupu spe-

cjalnego biopojemnika z własnych środków 
i wystawianie go zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów. Zaznaczyć trzeba, że do-
tychczas GOAP nie opanował jeszcze systemu 
rejestracji kompostowników i nie przekła-
da się to w pełni na zapisy w harmonogra-
mie. Nadal występuje sytuacja, że mimo iż 
zgłosiliśmy kompostownik, to pozostajemy 
w harmonogramie do odbioru bioodpadów 
w systemie pojemnikowym. Dotychczas nie 
udało się tych rejestrów w GOAPie skoordy-
nować, co pozostaje dotychczas bez wpływu 
na fakt uznania ( lub braku uznania )wywią-
zywania się z obowiązku pełnej segregacji 
i nie jest to zmartwieniem mieszkańców. Co 
będzie jednak w przypadku rygorystyczne-
go przestrzegania obowiązku opróżniania 
biopojemników wg harmonogramu również 
tam, gdzie jest kompostownik, tego na razie 
się nie dowiemy. Na marcowej sesji zapytany 
o te kwestie Burmistrz Stanisław Filipiak 
nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, jakie 
rozwiązania należałoby preferować.

Co zatem wybrać? 
Decyzję podejmie każdy mieszkaniec wg 

własnego uznania, ale należy dobrze skal-
kulować, co się bardziej opłaca nie tylko dla 
siebie, a przede wszystkim dla środowiska. 
Trudno sobie jednak wyobrazić, że posia-
dacze domów mieszkalnych i właściciele 
gospodarstw rolnych w sytuacji posiadania 
warunków do umiejscowienia na działce 
kompostownika mieliby korzystać z pojem-
ników, bo oznaczałoby to nierzadko wożenie 
bioodpadów ze wsi do miasta!? Rozsądek 
podpowiada więc , że tam gdzie jest to moż-
liwe powinniśmy wybrać kompostownik 
licząc jednocześnie, że będzie to nie tylko 
rozwiązanie wygodniejsze, ale i tańsze.

Opracował: przewodniczący Komisji 
Budżetu i Oświaty  

Rady MiG Buk – Tomasz Plewa

KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerw-

ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 328), Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Buk informuje, że w 2017 r. w laborato-
rium Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu wykonano badania 
pobranych prób wody z wodociągów na te-
renie Miasta i Gminy Buk w następujących 
miejscowościach: Buk, Kalwy, Dobieżyn, Da-
kowy Suche i Szewce, które wykazały pełną 
przydatność wody do celów konsumpcyjnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2294).
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ZAPROSZENIE 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy BUK do skorzystania 
z bezpłatnych badań, w ramach Programu Zdrowotnego  
na 2018 r. finansowanego z budżetu samorządowego w zakresie:

 » profilaktyki chorób układu krążenia 
obejmującej rocznik 1967-1977

 » profilaktyki chorób prostaty obejmu-
jącej roczniki 1967-1977

 » profilaktyki chorób płuc obejmującej 
roczniki 1967-1977

 » profilaktyki diabetologicznej obejmują-
cej osoby, które ukończyły 18 rok życia

 » profilaktyki chorób  tarczycy obejmują-
cej osoby, które ukończyły 18 rok życia

 » profilaktyki raka jelita grubego obej-
mującej roczniki 1967-1977

 » profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet 
roczniki 1967-1977

Badania laboratoryjne
 » badanie w postaci badania Lipidogra-

mem
 » oznaczenie poziomu markera PSA
 » badanie poziomu cukru we krwi
 » badanie poziomu TSH we krwi

 » badanie na krew utajoną

Badania laboratoryjne zostaną prze-
prowadzone w n/w terminach i miejscach:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Buku ul Dobieżyńska 27
 » maj – 16, 30
 » czerwiec – 13; godz 7.00 do 10.00
 » lipiec – 18; godz 7.00 do 10.00
 » sierpień – 8, 29; godz 7.00 do 10.00
 » wrzesień – 12, 26; godz 7.00 do 10.00

2. „ALMED”ul Mury 6; od poniedziałku do 
piątku w godz 7.00 do 9.00
Odbiór wyników i pojemników do ba-

dania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Buku ul Dobieżyńska 27, codziennie 
w godz 08.00-15.00. Wyniki 21 dni od ter-
minu badania.

Akcja będzie prowadzona do 20 paź-
dziernika b.r. – dotyczy wszystkich badań

Badanie radiologiczne  
klatki piersiowej

prowadzone będzie w Opalenicy ul Po-
wstańców Wlkp 1A /I piętro/

 » Pracownia Radiologiczna ( ZDROWIE” 
Szymańscy Sp.J.). Tel 601 575 606 czyn-
ny w n/w godzinach czynnej pracowni 
rtg
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-18.00
wtorek, czwartek: 9.00-16.00

Badanie cytologiczne  
rejestracja /zapisy/ Tel 693 250 171  w godz 
9.00 do 15.00

Badania w Opalenicy, ul. Powstańców 
WLKP 1a

UWAGA: Do Opalenicy organizowa-
ny będzie dowóz mieszkańców objętych 
Programem /rtg/ transportem zbiorowym 
w dniach czerwiec – 11, 18; lipiec – 09, 16; 
sierpień – 20.27; wrzesień – 10. 
Powrót nastąpi po wykonaniu badań.

Rejestracja w godz 9.00 do 14.00 
w dniach j/w; tel 509 581 445.

Wyjazd z MGOK w Buku  w w/w termi-
nach o godz 15.00.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród dzieci z powiatu poznańskiego
Program polityki zdrowotnej finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Rusza kolejna już edycja bezpłatnych 
szczepień przeciwko pneumokokom 
dla dzieci z Powiatu Poznańskiego. 

Program obejmuje dzieci urodzone w la-
tach 2010-2016, mające na dzień wyko-

nania szczepienia ukończone 24 miesiące 
życia, zameldowane w gminach powiatu 
poznańskiego i które nie są objęte progra-
mem obowiązkowych szczepień ochronnych 
przeciwko zakażeniom pneumokokowym 

na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

Zapisy dzieci do szczepień odbywać się 
będą bezpośrednio w przychodniach od 21 
maja 2018 r.  

Akcja potrwa od 21 maja  do 21 grudnia 
2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo też, dla rodziców, którzy 
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na te-
mat zakażeń pneumokokowych bądź mają 
jakiekolwiek wątpliwości dot. szczepień 
zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych 
z udziałem edukatora. Spotkania odbędą się 
8.05.2018 w Kawiarni przy kinie Wielkopo-
lanin, Pl. Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk:
Godz. 15:30-16:15 – HPV
Godz. 16:30 – 17:00 – Prevenar

Do zaszczepienia niezbędne jest podpi-
sane oświadczenie rodziców.

Realizatorem i koordynatorem programu 
jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Edictum”. Więcej wiadomości na temat pro-
gramu szczepień można uzyskać pod nume-
rem telefonu (61) 847 04 54 lub osobiście 
w siedzibie EDICTUM ul. Mickiewicza 31 
(Poznań) I piętro pok. 120.

W Buku placówka medyczna biorąca 
udział w realizacji „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci 
z Powiatu Poznańskiego” to:

NZOZ Vigilax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk
tel. 61 814-00-91
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Archidiecezjalny Kongres  
Parafialnych Rad Duszpasterskich

W słoneczną kwietniową sobotę, 
w dniu 14 kwietnia 2018 roku na 
terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich odbył się Archidiecezjalny Kon-
gres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Spot-
kanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, 
której przewodniczył Arcybiskup Stanisław 
Gądecki. Podczas homilii ksiądz arcybiskup 
przedstawił historię powstania rad para-
fialnych i ich rodzaje w polskich parafiach. 
Najczęściej w parafiach funkcjonują dwa 
modele rad – ekspercka i reprezentatywna. 
Rada ekspercka składa się z osób, które z racji 
wykonywanego zawodu lub zdolności wyko-
nują w swojej parafii odpowiednie zadania 
w pomocy duchownym. To na przykład inży-
nierowie lub eksperci od prac budowlanych 
czy remontowych. Rada reprezentatywna 
to przedstawicie wspólnot działających na 
terenie parafii. Ci radni zajmują się bardziej 
życiem duchowym. Ważne jest, aby osoby 
świeckie coraz bardziej angażowały się w po-
moc proboszczowi w dobrym funkcjonowa-
niu parafii. Duchowni nie powinni bać się rad 
parafialnych, bowiem ich ogromnym walorem 
jest aktywizacja świeckich w życiu Kościoła.

Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy 
zwiedzili wystawę targów Sakralia. Naj-
większą popularnością zwiedzających cie-
szyły się naczynia liturgiczne, monstrancje 
i relikwiarze oraz ogrzewanie kościelne. 
Najciekawsze stoisko prezentowało wiel-
kie kościelne dzwony. Wystawiały się też 
wydawnictwa religijne.

Po smacznym obiedzie przygotowanym 
przez bukowska firmę Przepyszni, uczestni-
cy spotkania wysłuchali referatów na temat 
działalności rad duszpasterskich.

W pierwszej konferencji ksiądz pro-
boszcz Marcin Węcławski z parafii pod 
wezwaniem Maryi Królowej na Wildzie 
opowiadał o pracy świeckich w jego para-
fii. Z dużym zaangażowaniem pracują w tej 
parafii katechiści – absolwenci Szkoły Kate-
chistów  Archidiecezji Poznańskiej.

Katechiści prowadzą zajęcia dla rodzi-
ców i rodziców chrzestnych przed Chrztem 
oraz dla rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych. Parafia przygotowuje się też do pro-
wadzenia w najbliższej przyszłości katechez 
dla rodziców młodzieży przed bierzmowa-
niem. Często katechizowane osoby chętniej 
i z większą otwartością wysłuchają i później 
konstruktywnie dyskutują ze świeckimi niż 
z duchownymi.

Również w bukowskiej parafii jest 
czworo absolwentów Archidiecezjalnej 
Szkoły Katechistów. Oni od najbliższego 
roku szkolnego będą mogli zaangażować 
się w prowadzenie katechez dla dorosłych. 
Ksiądz Węcławski podkreślał, że świeccy są 
najlepszym świadectwem dla innych ludzi 
i przez swoje działanie mogą przyciągnąć in-
nych do Boga. Mówił też, że właśnie rodzice 
są tymi, którzy mają największy wpływ na 
swoje dzieci i to oni przekazują im miłość 
i zaufanie do Boga. Jeśli rodzice będą dobrze 
przygotowani to tego, jak dzieciom prze-
kazać wiarę, to ich pociechy mogą lepiej 

doświadczyć przyjęcia Pierwszej Komunii.  
W kolejnej części wykładów zaproszeni 

przedstawiciele trzech Rad Duszpasterskich 
prezentowali działalność w swoich parafiach. 
Na koniec tej części zaprezentowany został, 
jako nowa propozycja, model diakonijny Rady 
Duszpasterskiej. Zakłada on podział członków 
Rady na Diakonie, które reprezentują wszyst-
kie inicjatywy, wspólnoty i zakony działające 
w parafii. Celem tych grup jest podział życia 
parafialnego na czytelne przestrzenie, który-
mi zajmują się określone służby. Wszystkie 
osoby działające w Radzie Duszpasterskiej 
służą aktywnie w jakiejś diakonii, odpowia-
dając za dany element życia parafialnego. 
Nie są one jedynie doradcami, krytykami 
czy pomysłodawcami. To właśnie wzięcie 
odpowiedzialności za konkretny obszar 
sprzyja tworzeniu atmosfery wspólnej pra-
cy na rzecz parafii, podążania we wspólnym 
kierunku do Boga. Ciężar pracy w tym modelu 
nie spoczywa jedynie na odpowiedzialności 
na osobie proboszcza, ale na wszystkich za-
angażowanych w Radzie Parafialnej.

Na zakończenie spotkania na targach  
ksiądz Krystian Sammler, Archidiecezjalny 
Duszpasterz Parafialnych Rad Duszpaster-
skich i znany na dobrze w Buku czciciel 
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej powie-
dział o przygotowaniach w Archidiecezji 
Poznańskiej do peregrynacji Kopii Cudow-
nego Wizerunku Matki Bożej Częstochow-
skiej. Wędrówka Cudownego Wizerunku 
Matki Bożej odbędzie się w Archidiecezji 
Poznańskiej w 2020 roku. Matka Boża Czę-
stochowska zawita też do Buku. 

Kongres Parafialnych Rad Duszpaster-
skich został przygotowany przez Archidie-
cezję Poznańską we współpracy z Między-
narodowymi Targami Poznańskimi oraz 
Fundacją „PRO PUBLICO”. 

Liliana Przybylska
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Transplantacja to podarowane życie

Podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopo-
stnych społeczność Branżowej Szkoły 
I stopnia w Buku spotkała się w zacnym 

gronie w bukowskim kinie „Wielkopolanin” 
na rozważaniach dotyczących życia i śmierci. 
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 

akcji „Drugie życie” i z tej okazji zaprosiliśmy 
na prelekcję panią doktor Martę Sekowską, 
która na co dzień pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu w Poznaniu na oddziale Transplan-
tologii i Chirurgii Ogólnej. Zaproszenie na 
to wyjątkowe wydarzenie przyjęły także 

miejscowe szkoły: Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Buku. W wypełnionej po 
brzegi sali kinowej pani doktor opowiadała 
o regulacjach prawnych oraz procedurach 
medycznych stosowanych podczas przesz-
czepiania narządów. Omówiła, jakie warunki 
trzeba spełnić, aby przeszczep był udany i jak 
można wyrazić swoją zgodę lub sprzeciw na 
pobranie organów.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się wystąpienie pana Romana Błażejczaka, 
który jest jedynym w Polsce pacjentem po re-
transplantacji serca, co oznacza, że transplan-
tologia już dwa razy uratowała mu życie. Pan 
Roman w swoim życiu miał dwa przeszcze-
py: pierwszy przeszedł ponad 25 lat temu, 
a drugi 7 miesięcy temu. Dzięki osiągnięciom 
medycyny otrzymał kolejne życie i zgodnie 
z tym co powiedział, trzy razy w roku ob-
chodzi urodziny. Pan Roman przekonywał, 
że transplantacje pozwalają normalnie żyć: 
pracować, uczyć się, zakładać rodziny czy po-
dróżować. Sam jest doskonałym przykładem 
osoby aktywnej, z poczuciem humoru, która 
chce edukować młodych ludzi, przestrzegać 
ich przed konsekwencjami zażywania sub-
stancji psychoaktywnych oraz powikłań po-
chorobowych w przypadku grypy.

Na zakończenie sprawdziliśmy wiedzę 
uczniów, którzy za poprawne odpowiedzi 
dotyczące transplantacji otrzymali pamiąt-
kowe koszulki z logo kampanii „Drugie życie 
– Transplantacja – Masz dar uzdrawiania”. 
Mamy nadzieję, że zorganizowane spotka-
nie skłoni do refleksji, pobudzi do dyskusji 
i popularyzowania oświadczeń woli. Należy 
sobie uświadomić, że transplantacja dotyczy 
nas wszystkich. Każdy może być kiedyś na 
miejscu dawcy, biorcy lub rodziny zmarłego, 
od którego pobierane będą organy. Nigdy 
nie wiemy, czy od czyjejś dobrej woli nie 
będzie zależeć nasze życie.

Karolina Wawrzyniak
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„NieZŁY Cyrk”  
w Kawiarni Przy Kinie Wielkopolanin

W dniu 26 kwietnia b.r. w kawiarni 
przy kinie „Wielkopolanin” odbyło 
się bardzo ciekawe spotkanie, któ-

rego współorganizatorem była Biblioteka 
Miasta i Gminy Buk oraz aktywistki uczest-
niczące w kampanii „Niezły Cyrk”, biorące 
udział w olimpiadzie projektów społecznych 
„Zwolnieni z teorii”. Spotkanie zgromadziło 
osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt 
przebywających w cyrku. Podczas wykładu 
prowadzonego przez młode mieszkanki na-
szej gminy przedstawione zostały warunki 
trudnego życia zwierząt cyrkowych oraz 
wszelkie niedogodności związane z tresurą, 
występami, a także niehumanitarnymi wa-
runkami ich przewozu i traktowania. Spo-
tkaniu towarzyszył krótki pokaz multime-
dialny. Główny celem prelekcji była nie tylko 
edukacja lokalnej społeczności, ale również 
podkreślenie konieczności wprowadzenia 
umownego zakazu wynajmowania terenów 
podmiejskich cyrkom ze zwierzętami .

Katarzyna Duda

Rozmowa z Zuzanną 
Wojtkowską, aktywistką 
kampanii „NieZŁY cyrk”

Jakie były przyczyny waszego zain-
teresowania tym tematem? Dlaczego 
akurat „cyrk”?

Jesteśmy licealistkami – uczęszczamy do 
kilku różnych poznańskich szkół. Znamy się 

już od wielu lat, jednocześnie każda z nas 
od zawsze była w pewien sposób uwraż-
liwiona na los zwierząt. Pomysł na prze-
prowadzenie kampanii o tematyce cyrku ze 
zwierzętami narodził się, gdy podjęłyśmy 

decyzję o wzięciu udziału 
w olimpiadzie „Zwolnieni 
z Teorii”, polegającej właśnie 
na zorganizowaniu projektu 
społecznego. Tematyka jest 
dowolna, my natomiast już 
od dawna planowałyśmy 
zrobić coś, by uświadomić 
mieszkańców Buku i nie 
tylko, że cyrk oznacza dla 
zwierząt cierpienie. Kiedy 
pojawiła się możliwość re-
alizacji naszych zamysłów 
w formie atrakcyjnego, 
ogólnopolskiego konkursu 
dla uczniów szkół średnich 
oraz studentów, nie waha-

łyśmy się. Od razu zaczęłyśmy przekładać 
zamiary na rzeczywistość. 

Jakie macie plany, jakie oczekiwania 
wobec władz miasta?

Założyłyśmy, że odbiorcą naszego 
przekazu może zostać każdy – zarówno 
najmłodsi, jak i troszkę starsi. Już na eta-
pie inicjacji projektu, przeprowadziłyśmy 
ankietę wśród bukowskich internautów. 
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Reakcja była jednoznaczna: Bukowianie 
nie chcą uczestniczyć w przedstawieniach 
cyrkowych z udziałem zwierząt. By wdrożyć 
w życie wolę mieszkańców, w październiku 
ubiegłego roku udałyśmy się na posiedzenie 
Rady Miasta i Gminy Buk. Przedstawiłyśmy 
propozycję wprowadzenia umownego „za-
kazu” wynajmowania terenów podmiejskich 
cyrkom ze zwierzętami oraz dystrybucji 
reklam. Pomysł spotkał się z pozytywną 
reakcją wielu radnych i poddany dalszym 
dyskusjom. W kwietniu b.r. do Sejmu Rzecz-
pospolitej trafił projekt nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt, a w nim – zapis o za-
kazie wykorzystywania zwierząt w cyrkach. 
Nadal czeka on na pierwsze czytanie, jednak 
wokół noweli toczy się spór lobby futrzar-
skiego, przez co trudne może być wejście 
ustawy w życie. Wobec tej sytuacji, władze 
naszego miasta założyły, że reakcja na wciąż 
pojawiające się w Buku cyrki ze zwierzętami 
jest zbędna – przecież kiedyś parlamenta-
rzyści w końcu zajmą się tą sprawą. Mamy 
nadzieję, że wkrótce uda nam się zyskać 
słowa uznania ze strony pana Burmistrza. 
Liczymy co najmniej na gest poparcia, wy-
kazanie się troską o mieszkańców, którzy 
przecież, tak jak my, sprzeciwiają się zada-
waniu cierpienia zwierzętom w cyrkach. 
Choć większość przedstawień odbywa się 
w Buku na terenach prywatnych, wciąż dys-

trybuowane są plakaty, czy ulotki. Gdyby 
władze miasta publicznie wyraziły sprzeciw 
wobec tych praktyk, na pewno część Buko-
wian zyskałaby nowy, cenny punkt widzenia 
na tę sprawę.

Na szczęście, spotkałyśmy na swojej 
drodze wielu ludzi, którzy na wygłaszane 
przez nas postulaty reagowali z życzliwo-
ścią i zainteresowaniem. Przeprowadziłyśmy 
prelekcje edukacyjne w Szkole Podstawo-
wej, Gimnazjum, Harcówce, a także Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury. Z pomocą 
bukowskiego sztabu WOŚP, podczas 26. 
Finału, organizowałyśmy zajęcia plastycz-
ne oraz konkursy dla dzieci, jednocześnie 
uwrażliwiając młodych obywateli na los 
zwierząt w cyrkach. Dzięki zaangażowaniu 
władz Biblioteki Publicznej, w kawiarni przy 
kinie „Wielkopolanin” wygłosiłyśmy wykład 
podsumowujący działania kampanii w tym 
roku. Można więc powiedzieć, że w obrębie 
gminy, zrobiłyśmy wszystko, co w naszej 
mocy, by rozwiązać problem społeczny, ja-
kim niewątpliwie jest brak zainteresowania 
dobrostanem cyrkowych czworonogów. 

W Poznaniu, gdzie wspomniany wcze-
śniej zakaz został wprowadzony już dwa 
lata temu, działamy wspólnie z Fundacją 
Viva! Mimo braku zezwolenia, cyrkowcy 
często stosują różne obejścia prawa, by 
zorganizować spektakl. W tym roku, taka 

sytuacja miała miejsce już dwa razy – or-
ganizujemy wtedy pikiety, by w jakikolwiek 
sposób wyrazić sprzeciw wykorzystywaniu 
zwierząt. Nasza organizacja stała się dość 
rozpoznawalna, dzięki czemu inicjatywa 
„nieZŁY cyrk” została objęta Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 
Na współpracę zgodziła się dyrekcja po-
znańskiego Nowego ZOO. Razem z rzecz-
nikiem Ogrodu Zoologicznego Małgorzatą 
Chodyłą oraz Dyrektor Ewą Zgrabczyńską 
nakręciłyśmy filmik dotyczący azylów two-
rzonych dla zwierząt odbieranych z cyrków. 
Wytłumaczyłyśmy też, dlaczego wzbudza-
nie zainteresowania tym tematem jest tak 
ważne. W ciągu ostatnich miesięcy jest ono 
rekordowo wysokie, mamy zatem nadzieję, 
że już niedługo wieloletnia walka o prawa 
zwierząt w cyrkach zakończy się zasłużonym 
sukcesem. 

 Jak można się z Wami kontaktować?
Działania grupy odbywają się przede 

wszystkim w formie reklamy społecznej- 
na ulicach często można dostrzec plakaty, 
ulotki, czy naklejki z logotypem nieZŁEGO 
cyrku. Można też śledzić nas w mediach 
społecznościowych – na bieżąco relacjo-
nujemy poczynania przede wszystkim na 
facebookowym profilu.

Z Zuzanną Wojtkowską  
rozmawiał Hubert Wejmann
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Gimnazjaliści – laureaci i finaliści

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyła 
się uroczystość wręczenia przez 
panią Elżbietę Leszczyńską, Wiel-

kopolskiego Kuratora Oświaty, zaświadczeń 
LAUREATOM wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. 

Z Gimnazjum im płk. Kazimierza Zenkte-
lera w Buku laureatami zostali następujący 
uczniowie: 

 » WOJCIECH BOGACZ kl. 3e – LAUREAT 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego (opiekun pani Mirosława Sznycer)

 » SZYMON HAJ kl. 3e – LAUREAT Woje-
wódzkiego Konkursu Fizycznego 

 » SARA KALOTA  kl. 3d - LAUREAT Wo-
jewódzkiego Konkursu Biologicznego 
(opiekun pani Alina Olejarska) oraz 
LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego (opiekun pani Halina 
Kryger)

Natomiast stopień niżej finalistami zostali:
 » MATEUSZ SKORUPIŃSKI  kl.3a – FI-

NALISTA Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego (opiekun pani Alicja 
Kaczmarek)

 » MARTYNA  RYCHLIK kl. 3c - FINALISTA 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 
(opiekun pan Jacek Bor)

Gratulujemy!

Konkurs recytatorski  
i „Spotkanie przy samowarze”

Jednym z punktów programu tegorocznych 
Rekolekcji Wielkopostnych w Branżowej 
Szkole I stopnia w Buku był, tradycyjnie 

odbywający się już od sześciu lat, konkurs 
recytatorski. Tematem spotkania przy samo-
warze była poezja Bułata Okudżawy. 

Młodzież bukowskich szkół: Szkoły Pod-
stawowej, Gimnazjum, Branżowej Szkoły 
oraz Szkoły Podstawowej z Dobieżyna za-
prezentowała wybrane, najbardziej znane 
fragmenty twórczości rosyjskiego barda. 
Spotkaniu z poezją towarzyszyły utwory 
poezji śpiewanej, fragmenty koncertów sa-
mego B. Okudżawy oraz prezentacja multi-
medialna przedstawiająca sylwetkę poety.

Przeżywaniu słowa towarzyszyła sceno-

grafia, której elementami były rosyjski samo-
war i serwowana z niego rosyjska, oryginalna 
herbata oraz matrioszki. Uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z kulturą wschodnich 
sąsiadów oraz usłyszeć język rosyjski. Na 
zakończenie spot kania dyrektor Karolina 
Wawrzyniak i p. prof. Małgorzata Koprow-
ska-Karczyńska wyrecytowały wiersz Oku-
dżawy w języku oryginalnym i tłumaczeniu.

Należy podkreślić, że czas spędzony 
z poezją i muzyką pozwala wznieść się po-
nad czasy, w których często panują podziały, 
umożliwia kreować wrażliwych, młodych lu-
dzi oraz odnajdywać w nich to, co najlepsze, 
gdyż: „Wiersze ocalają to, co podeptane… ob-
jawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego…”.

Karolina Wawrzyniak
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Sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Buku

Wzorem lat ubiegłych uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w ogól-
nopolskim pożarniczym konkursie 

plastycznym. Tegoroczną edycję konkursu  
„Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” 
objął swoim patronatem Sejm RP. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły: 

Mateusz Szymanowski (kl.1b), Nina Błaszyk 
(kl.2b), Jacek Kaźmierczak (kl.2b) i Anna 
Nowicka (kl.2b). 23 kwietnia 2018 r. w Pile 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie regio-
nalnego etapu konkursu, na które zostali 
zaproszeni uczestnicy wraz z opiekunami. 
Oficjalną część uroczystości poprzedziło 

zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Pile. Uczniowie brali udział w po-
kazach sprzętu pożarniczo-ratunkowego, 
w tym ratownictwa wodno-nurkowego oraz 
wysokościowego. Senator RP Mieczysław 
Augustyn przyznał nagrodę główną uczniowi 
klasy 2b Szkoły Podstawowej w Buku – Jac-
kowi Kaźmierczakowi. Jacek wraz z opieku-
nem pojedzie w połowie maja do Warszawy 
na ogólnopolski finał konkursu. Mamy na-
dzieję, że to właśnie praca naszego ucznia 
zdobędzie najwyższe wyróżnienie. Wszyst-
kim uczniom, którzy brali udział w konkursie 
gratulujemy wspaniałych prac. Rodzicom 
dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie 
w organizacji wyjazdu dzieci. 

Małgorzata Siekierska  
– opiekun konkursu

Szkoła w Szewcach dziękuje

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szew-
cach odbyło się spotkanie z dziećmi sołtysów z Dakowych 
Suchych, Sznyfinia i Szewc. Na ręce uczniów zostały przeka-

zane książki w postaci lektur (których tak brakowało) i kolorowych 
albumów, które ułatwią pracę na lekcji.

Bardzo chcemy panom Sołtysom podziękować za finansowe 
wsparcie. Bez ich pomocy zakup książek byłby niemożliwy. Dzię-
kujemy również przewodniczącej Rady Rodziców pani Paulinie, 
która czuwała nad tym projektem od początku do samego końca.
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Półmaraton Grodziskich Kosynierów

W sobotę 28 kwietnia 2018 roku po-
nad 30 osób wzięło udział w towa-
rzyskim biegu pod nazwą Półma-

raton Grodziskich Kosynierów. Trasa biegu, 
nieco dłuższa niż tradycyjny półmaraton 
(liczyła 23 kilometry) wiodła z Buku do 
Grodziska. Bieg był upamiętnieniem wy-
darzeń sprzed 170 lat, bowiem dokładnie 
28 kwietnia 1848 roku doszło do Bitwy Pod 
Grodziskiem z oddziałami pruskimi, które 
zaatakowały polskich żołnierzy stacjonu-

jących w Grodzisku. Z zachowanych relacji 
wiemy, że na pomoc Grodziszczanom wy-
ruszył oddział kosynierów podążających od 
strony Buku. Biegacze wyruszyli z bukow-
skiego rynku pożegnani przez burmistrza 
MiG Stanisława Filipiaka oraz dyrektora OSiR 
Buk Andrzeja Króla i spokojnym, konwersa-
cyjnym tempem dotarli w okolice Pomnika 
Grodziskich Kosynierów i Muzealnej Izby 
Tradycji Ziemi Grodziskiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim, gdzie złożono wiązankę kwiatów.

Organizatorami imprezy byli Grodziski 
Klub Biegacza i Bukowski Klub Biegacza, 
przy pomocy lokalnych urzędów miast, OSiR 
Buk, OSP Buk.  Tomasz Giełda
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Walne zebranie LGD „Źródło”

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 
18.00 w domu kultury w Nieprusze-
wie przy ul. Starowiejskiej 19 odbyło 

się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
– Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Za-
rządu p. Waldemara Przybyszewskiego.

2. Wybór przewodniczącego obrad i pro-
tokolanta.

3. Stwierdzenie kworum.
4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego 

posiedzenia z dnia 16 marca 2017r..
5. Sprawozdanie z realizacji LSR, Rady, Za-

rządu przedstawione przez kierownika 
biura LGD „Źródło” p. Sylwie Świdziń-
ską-Jachne.

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzie-
lenie absolutorium dla Zarządu i pod-
jęcie uchwały (wniosek jednogłośnie 
przyjęty).

7. Wolne głosy i wnioski - brak
LGD „Źródło”

Policjant, który mi pomógł

Biuro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji uczestniczy w organizacji XI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Policjant, 

który mi pomógł”, którego inicjatorem jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu 
Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Istotą konkursu jest wy-
różnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym profesjona-
lizmem, empatyczną postawą i umiejętno-
ściami w obszarze indywidualnej pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 
roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć 

jego edycji, podczas których wyłoniono 50 
laureatów zasługujących – w ocenie społe-
czeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli 
to funkcjonariusze reprezentujący zarówno 
służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honoro-
wym patronatem Komendanta Głównego 
Policji, zaś sama uroczystość wręczenia 
wyróżnień zostanie wpisana w centralne 
obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów 
do obecnej edycji konkursu „Policjant, 
który mi pomógł” trwa do 31 maja 
2018 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, 
zgłoszenia policjanta może dokonać osoba 
indywidualna, instytucja lub organizacja. 

Natomiast laureatów konkursu (5 osób) 
wybiera kapituła, w skład której wchodzą 
pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji 
konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji 
KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na 
podstawie szczegółowej analizy uzasadnień 
zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsy-
łać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub 
pocztą na adres: „Niebieska Linia”, Warszawa 
02-121, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: 
www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie rów-
nież widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

K.P. Buk

Wykaz akcji OSP w Buku w kwietniu 2018 r.
4.04 Wycinka drzew na cmentarzu 

św. Rocha
7.04  Wycinka drzew na cmentarzu 

św. Rocha
7.04  Pożar traw w Dobieżynie
9.04  Kosmetyka drzew na cmentarzu 

św. Krzyża
10.04  Pożar traw w Wielkiej Wsi

11.04  Czyszczenie rynien ul. Dworcowa
12.04  Cmentarz Niepruszewo
13.04  Uszkodzony dach po pożarze
14.04  Interwencja os. 700-Lecia Miasta
16.04  Wypadek drogowy 

w Niepruszewie
19.04  Wycinka drzew na cmentarzu św. 

Krzyża

19.04  Pompowanie wody ul. Stęszewska 
20.04  Pożar traw w Żegowie
21.04  Ćwiczenia gminne w firmie 

Hempel
7-22.04 Szkolenie KPP
29.04  Zabezpieczenie maratonu
27.04  Flagowanie miasta
28.04  Flagowanie miasta
30.04  Gniazdo os w Niepruszewie
30.04  Flagowanie miasta
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WSPOMNIENIE

Dnia 4 maja 2018 r.  
mija 10 rocznica

śmierci mojej ukochanej  
jedynej siostry

pełnej uśmiechu, ciepła i miłości

V Śp. 

ANI PIETRAS 
z d. CICHA

w tej miłości i pamięci
będziesz trwać

z przyjaciółmi i modlitwą
pozostaje

siostra Elżunia

BUK – BLIŻYCE – POZNAŃ

„Ludzie, których kochamy,  
zostają na zawsze, bo zostawili ślady  

w naszych sercach”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z nami smutek i 
żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. i cere-
monii pogrzebowej

V Śp. Teresy Dziurli

Rodzinie, Przyjaciołom,  
Sąsiadom, Znajomym,  
Druhom Strażakom,  

Delegacjom, pp. Osińskim
 za okazaną pomoc, współczucie, wień-

ce i kwiaty  
oraz intencje mszalne

serdeczne „Bóg zapłać”  
składa 

mąż z synem i synową

Bieg Księcia Mieszka I

W dniu 17 czerwca 2018 r. odbędzie 
się III Bukowski Bieg Księcia Miesz-
ka. Ta impreza biegowa na stałe 

zapisała się w kalendarzu imprez organizo-
wanych na terenie Miasta i Gminy Buk. 10-ki-
lometrowa trasa przebiegać będzie ulicami 
naszego miasta. Już dziś można zapisać się 
na bieg. Zapisy prowadzone są na stronie 
osir-buk.pl (zakładka Bukowski Bieg Księcia 
Mieszka). Zapraszamy wszystkich biegaczy.

Urząd Stanu Cywilnego
Związki małżeńskie zarejestrowane w USC 
w Buku w kwietniu 2018 r.

1. Nadobnik Leszek Grodzisk Wlkp 
Kałek Ewa Wiktorowo

2. Kaczmarek Mateusz Buk 
Gawron Weronika Dobieżyn

3. Migdałek Michał Wysoczka 
Głowaczewska Katarzyna Buk

Kierownik USC w Buku Iwona Węklar

U wędkarzy

W dniu 22 kwietnia 2018 r., trady-
cyjnie jak w latach poprzednich, 
spotkaliśmy się w celu porządko-

wania brzegów wód powierzonych. Miej-
scem zbiórki zaplanowanej na godzinę 8:00 
był parking przy tzw. oponie. W słoneczny 
poranek stawiło się 28 kolegów gotowych 
do pracy. Po przywitaniu zebranych przez 
prezesa Koła, zebrani podzielili się grupy, 
które rozpoczęły porządkowanie kolejnych 
sektorów jeziora od „opony” do „wałów”. 
Korzystając z okazji jedna z grup zajęła się 
przygotowaniem stanowisk wędkarskich 
na kolejny sezon. Dodatkowo inna grupa 
udała się na jezioro Niepruszewskie Małe 
w Otuszu, by tam także zebrać zalegające 
śmieci i przygotować stanowiska. Jak co roku 
okazało się, że zebrane odpady to w ponad 
90% pozostałości po nieetycznych wędka-
rzach, którym szkoda było zabrać swoje 
śmieci ze sobą i wyrzucić je w przeznaczo-
nym do tego miejscu. Po zebraniu wszystkich 
worków uczestnicy porządkowania spotkali 
się przy wspólnym ognisku

Dnia 29 kwietnia 2018 r. odbyły się za-
wody inaugurujące sezon 2018 w naszym 
kole. Na zbiórkę, wyznaczoną na godzinę 
7:00, przybyło siedemnastu zawodników. 
Po przedstawieniu regulaminu zawodów 
przez komisję sędziowską, przystąpiono do 
losowania stanowisk. Czas łowienia ustalono 
na cztery godziny, tj. od 8:15 do 12:15. Pięć 
minut przed rozpoczęciem wyznaczono czas 
na nęcenie. Przy stosunkowo korzystnych 
warunkach pogodowych do siatek zawodni-
ków przeważnie trafiały płotki i sporadycz-
nie krąpie. Nie były to jednak bardzo duże 
ilości, ryba brała „w kratkę”. Po zakończe-

niu zawodów rywalizujący oczekiwali przy 
stanowiskach na swoją kolej przy ważeniu 
ryb przez komisję sędziowską. Cieszy, że tym 
razem wszyscy startujący mogli pochwalić się 
rybami do zważenia. Zdecydowanym zwycięz-
cą zawodów rozpoczynających sezon został 
Sebastian Małecki, który znacząco wyprzedził 
pozostałych kolegów. Czołowa trójka uhono-
rowana została pamiątkowymi statuetkami.

Ostatecznie wyniki czołówki prezento-
wały się następująco:

1 - Sebastian Małecki - 5360 pkt.
2 - Grzegorz Mielcarek - 3520 pkt.
3 - Dariusz Kucz - 2800 pkt.
4 - Robert Białek - 2200 pkt.
5 - Stanisław Urbaniak - 2120 pkt.
6 - Marek Korcz - 2080 pkt.
Gratulacje dla triumfatorów!

Mateusz Łukaszyk
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Firma Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.                                                              
z siedzibą w Niepruszewie k/Buku pilnie poszukuje 

kandydatów na stanowisko:  

Operator maszyn i urządzeń 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
bezpośrednio przez firmę Hempel 

• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz 
premię miesięczną 

• Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobycie 
uprawnień na wózki widłowe i suwnice 

• Dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna 
opieka medyczna, ubezpieczenie, dodatek 
urlopowy, dofinansowanie do kart Multisport 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na 
adres: kariera@hempel.com                                                                    

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych
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Zapewniamy: • stabilne warunki zatrudnie-
nia, praca od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.00-15.00, • umowa o pracę, 
• niezbędne szkolenia, • możliwość zdobycia 
nowych umiejętności.

Rekrutacja: I etap rekrutacji: składanie 

ofert, weryfikacja, II etap rekrutacji: roz-
mowa z wybranymi kandydatami. Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zastrzega 
sobie prawo unieważnienia rekrutacji bez 
podania przyczyny. Zatrudnienie – od 1 lipca 
2018 roku na okres próbny (3 miesiące). Po 
okresie próbnym – możliwość zatrudnienia 

na czas określony, a w dalszej pespektywie 
na czas nieokreślony. 

Składanie ofert: Pisemne oferty należy skła-
dać w Sekretariacie Spółki (ul. Przemysłowa 
10, 64-320 Buk) do dnia 21 maja 2018 roku do 
godz. 10:00. Oferta winna składać się z: - CV, 

- kopie dokumentów potwierdzających posia-
dane wykształcenie, - kopie świadectw pracy.

Kontakt: Rekrutację prowadzi: Ewelina 
Szczęśniak-Borowska – Specjalista ds. ka-
drowo-płacowych. tel. 61 83-59-492;  e-mail: 
biuro@zgk-buk.pl

OFERTY PRACY
KIEROWNIK  
DZIAŁU REMONTOWO-BUDOWLANEGO 
Opis stanowiska:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Buku poszukuje osoby na stanowisko kie-
rownicze w dziale remontowo-budowlanym. 
Do zadań  Kierownika działu remontowo-bu-
dowlanego należeć będzie między innymi: • 
Prowadzenie książki obiektu dla budynków 
będących własnością lub w zarządzaniu Zakła-
du Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku; 
• Dbanie o terminowe wykonywanie obowiąz-
kowych przeglądów technicznych w budyn-
kach będących własnością lub w zarządzaniu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Buku; • Utrzymywanie w należytym stanie 
sanitarno – porządkowym budynków będą-
cych własnością lub w zarządzaniu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku; 
• Sporządzanie protokołów z przeglądów 
technicznych, • Monitorowanie ogłoszeń 
o przetargach na roboty budowlane, zabie-
ganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań 
wykonywanych przez Spółkę, 
Wykonywanie obmiarów robót, • Sporządza-
nie kosztorysów ofertowych, • Sporządzanie 

kosztorysów powykonawczych, • Sprawdza-
nie kosztorysów składanych przez inne pod-
mioty, • Egzekwowanie wykonania warun-
ków umów i zleceń przez nadzór i kontrolę 
świadczonych usług zarówno przez Spółkę, jak 
i dla Spółki, • Organizowanie i prowadzenie 
robót budowlano – montażowych zgodnie 
z dokumentacją projektowo – kosztoryso-
wą, technologią robót i sztuką budowlaną 
oraz przepisami prawa, • Stałe i bieżące 
nadzorowanie i kontrolowanie podległych 
pracowników oraz zadań im przydzielonych, 
w tym między innymi: budowy i napraw chod-
ników i ścieżek rowerowych, wykonywania 
oznakowania pionowego i poziomego, kon-
serwacji znaków drogowych, wykonywania 
równania i wałowania dróg gruntowych, 
wykonywania i remontów przykanalików 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przepu-
stów, regulacji, wymiany włazów i wpustów 
ulicznych, robót remontowo – budowlanych 
(rozbiórki, naprawy, modernizacje), wyko-
nywania napraw cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych, sadzenia i pielęgnacji drzew 
i krzewów, inne prace związane z pielęgnacją 
zieleni; • Dbanie o dyscyplinę, przestrzega-
nie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie 
czasu pracy przez podległych pracowników, 
przestrzeganie wymiaru i norm czasu pracy, 
• Występowanie do przełożonego o nagrody 
lub kary dla podległych pracowników, • Kon-
trolę zapotrzebowania i zakup materiałów 
niezbędnych do wykonania zadań zleconych 
Spółce, •  Prowadzenie negocjacji w sprawie 
zamawianych materiałów i sprzętu, • Termi-

nowe i zgodne z faktycznymi obmiarami fak-
turowanie wykonanych robót, •  Prawidłowe 
i terminowe rozliczanie zużytych materiałów, 
• Prowadzenie ewidencji wydanych narzędzi 
i sprzętu a w przypadku ich zużycia sporzą-
dzanie wniosku o ich likwidację, • Wprowa-
dzanie do systemu ewidencji czasu pracy 
podległych pracowników dla prawidłowego 
naliczenia wynagrodzeń, •  Sporządzanie 
sprawozdawczości, 
Miejsce wykonywania pracy:
Siedziba Spółki – Buk, ul. Przemysłowa 10, 
teren miasta i gminy Buk. 
Wymagania: 
• Wykształcenie wyższe lub średnie technicz-
ne. • Umiejętność kosztorysowania oraz czy-
tania dokumentacji technicznej. • Umiejętność 
posługiwania się niwelatorem. • Umiejętność 
kierowania zespołem pracowników. • Dobra 
organizacja pracy. 

SPECJALISTA  
DS. WINDYKACJI I KSIĘGOWOŚCI
Opis stanowiska:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Buku poszukuje osoby do pracy w dziale 
księgowości na stanowisku Specjalista  ds. 
windykacji i księgowości. 
Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie:
• windykacja należności spółki poprzez: mo-
nitorowanie należności przeterminowanych, 
wystawianie wezwań do zapłaty, windykację 
telefoniczną, wystawianie pism o odcięciu 
wody oraz wszelkie działania zmierzające 

do zmniejszenia zadłużenia odbiorców usług. 
• współpraca z radcą prawnym w zakresie 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
wierzytelności skierowanych do sądu, • przy-
gotowywanie raportów dla banku o sytuacji 
spółki w zakresie przeterminowania należ-
ności, • przygotowywanie na koniec roku 
zestawienia o stanie spraw w postępowaniu 
sądowym i komorniczym w celu naliczenia 
odpisów aktualizujących wartość należno-
ści, • prowadzenie księgowości materiałowej, 
• wycena inwentaryzacji magazynu materia-
łów i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, 
• przygotowywanie elektronicznych przele-
wów bankowych zgodnie z terminami płatno-
ści zobowiązań, • drukowanie, dekretowanie 
i wprowadzanie do systemu finansowo-księ-
gowego wyciągów bankowych, • sprawdzanie 
faktur zakupu pod względem formalnym i ra-
chunkowym, • ewidencjonowanie na kontach 
syntetycznych i analitycznych wszelkiego 
rodzaju dokumentów księgowych, • uzgad-
nianie sald kont syntetycznych i analitycznych, 
• zastępowanie w obowiązkach Specjalisty 
ds. księgowości w czasie jego nieobecności.
Wymagania wobec kandydatów:
• Wykształcenie: wyższe lub średnie o kie-
runku ekonomicznym.
Oczekiwania:
• Samodzielność na stanowisku pracy. • Odpo-
wiedzialność i zaangażowanie w powierzone 
zadania. • Sumienność, dokładność i dyspozy-
cyjność. • Mile widziana znajomość progra-
mu Optima. • Mile widziane doświadczenie 
z zakresu windykacji i księgowości.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BUK

Sp. z o.o. w Buku

Zapraszamy do kawiarni przy kinie!

Kącik 
czytelniany

otwarty 
w czwartki  

i w piątki w godz. 
15:00-18:00

GODZINY OTWARCIA KAWIARNI: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-21:00  
soboty w godz. 14:00-21:00 • niedziele w godz. 14:00-20:00 
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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