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Jubileuszowa
5.Europejska Noc Muzeów w Buku

Z

aczęło się nieśmiało w 2014 r., kiedy to
w ramach obchodów 725-lecia lokacji
miasta postanowiliśmy dołączyć do europejskiej inicjatywy kulturalnej. Wówczas
prawdziwym gwoździem wieczoru okazała
się wystawa najstarszych pergaminów pochodzących z XIII wieku, z zapisaną nazwą
miasta Buku. Symboliczną „zapłatą” dla
odwiedzających Izbę Muzealną, stała się
specjalnie wybita moneta z wizerunkiem
Przemysła II. Wielu mieszkańców Placu
Stanisława Reszki miało wtenczas okazję
po raz pierwszy w życiu zwiedzić placówkę
PTTK, mieszczącą się tuż za przed ich domami. To było chyba największe odkrycie
Europejskiej Nocy Muzeów w Buku w 2014 r.
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie będzie
ona jedyną. Dobre przyjęcie imprezy przez
mieszkańców i ich zainteresowanie tematem zabytków skłoniły nas do organizacji
następnych wydarzeń. W kolejnych latach
zaprosiliśmy bukowian do zwiedzania m.in.
kościoła św. Krzyża i wieży ciśnień, a miasto wzbogacało się m.in. o: rozbudowywaną sukcesywnie wystawę archeologiczną,
przewodnik turystyczny, czy też nagrodzony
niedawno na międzynarodowym festiwalu film „Tryptyk Bukowski”. Każda z tych
nocy o wyjątkowym klimacie wnosiła coś
nowego, ale punktem wspólnym był zawsze
plac Stanisława Reszki. To tutaj w gościnnym budynku Biblioteki i Kina oraz ukrytej
w jego podziemiach Izbie Muzealnej Ziemi
Bukowskiej, biło serce tej cyklicznej imprezy. Patrząc dziś z perspektywy lat na „szaleństwo” z 2014 r., trzeba mi podziękować
współorganizatorom za odwagę, energię,
wsparcie, wyrozumiałość i zaufanie, bez
których w tamtym czasie wydarzenie to
nie byłoby możliwe.
Niezapomniana atmosfera pierwszej
nocy muzeów pozostała w sercach wielu
osób, a życzliwe słowa zachęty i deklaracje
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pomocy oraz zdobyte doświadczenie, skłaniały do organizacyjnego wysiłku w kolejnych latach. Dzięki temu dotrwaliśmy do
tegorocznej piątej już edycji imprezy. Odbyła się ona w dniu 19 maja br. i wierzcie
mi Drodzy Czytelnicy, że naprawdę warto
było w niej uczestniczyć. Tematem prze-

wodnim w tym roku była setna rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz
600-lecie konsekracji pierwszego murowanego kościoła w Buku. Stało się już tradycją,
że do udziału w imprezie zachęcają „przebierańcy”, wręczający ulotki mieszkańcom
miasta. Ta nieformalna grupa promocyjna
sprawdziła się i tym razem. Piąty rok z rzędu swoje podwoje otwarła Izba Muzealna
Ziemi Bukowskiej, w której przybyli otrzymywali pamiątkowe podkładki pod kubki
z nadrukowanym logotypem setnej rocznicy powstańczego zrywu. Sala kinowa
stała się świadkiem premiery produkcji
filmowej „Powstanie. Akcja!”, zrealizowanej przez seniorów „Pogodnej Jesieni” oraz
uczniów bukowskich szkół przy współpracy
poznańskiego ośrodka TVP. Wszyscy zaangażowani w projekt odebrali drobne upominki od burmistrza Stanisława Filipiaka
i zobaczyli film Krzysztofa Magowskiego pt.
„Zapomniane Powstanie”. W kinowym holu
na przybyłych czekała wystawa fotografii
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
pt. „Powstanie Wielkopolskie. Droga Wielkopolan do wolności”. Niewątpliwą atrakcją
dla kolekcjonerów i regionalistów stała się
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możliwość zakupu znaczków pocztowych
i gadżetów z bukowskim muralem oraz flag
powstańczych. Okolicznościowy datownik
dzielnie przybijały panie z Poczty Polskiej.
Pierwszy raz do organizacji imprezy włączyło się Gimnazjum noszące przecież imię
najznamienitszego bukowskiego powstańca
płk. Kazimierza Zenktelera. Smaczku przygotowanej tam ekspozycji dodawał fakt, że
impreza odbyła się w murach, w których
w czasie Powstania urządzono szpital polowy. Na wspomnianej wystawie pokazano pamiątki pochodzące od mieszkańców
Buku oraz kolekcję regionalisty Eligiusza
Tomkowiaka - członka Zarządu Głównego
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Oficjalnym otwarciem wystawy stał się wykład „Kazimierz
Zenkteler-powstańczy dowódca z Buku”,
wygłoszony przez wspomnianego właściciela unikalnych zbiorów. Zainteresowani
mieli także okazję zwiedzić szkolny gabinet
pamiątek historycznych. W Domu Katolickim
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przy farze urządzono arcyciekawą wystawę
sprzętów liturgicznych i pamiątek ze zbiorów Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej
Literackiej, Muzeum Archidiecezjalnego
w Poznaniu, a także z kolekcji prywatnych.
Oczom zwiedzających ukazały się piękne
kielichy mszalne i inne drobne elementy
wyposażenia pochodzące ze zniszczonej
w wyniku katastrofy budowlanej z 1806r.
Kaplicy Literackiej. Pokazano także późnogotycką, srebrną monstrancję oraz wspaniały
renesansowy kielich ufundowany w 1597r.
dla kościoła w Wilczynie przez Wojciecha
z Buku. W gablocie znalazł się symbolicznie kielich przekazany w 2014r. przez ks.
prałata Pawła Ptasznika – rektora kościoła
św. Stanisława BiM w Rzymie. Doskonałą aranżację wnętrza zamienionego w tej
nocy na stylizowaną kaplicę zawdzięczamy
talentom i pracowitości uczestników DDP
„Pogodna Jesień”. Przysłowiową „wisienką
na torcie” był gromadzący liczną publiczność
wieczorny koncert w Sanktuarium. Muzycy

zaprezentowali fragment dzieła „Mesjasz”,
w przygotowaniu Leszka Górki. Wykonawcami dzieła byli: Zespół Kameralny Amici
Canti oraz Orkiestra Kameralna pod batutą
Aleksandra Grefa.
Tego roku gród Przemysła kolejny raz
pokazał się jako godny swej prześwietnej
historii, a jego najsilniejszą stroną okazało się
współdziałanie. Jeszcze nigdy przez te pięć
lat nie zaangażowało się w pomoc tak wiele
osób. Wszystkim im chcielibyśmy przekazać
w tym miejscu wyrazy szczerej wdzięczności
i zaproszenie do dalszej współpracy.
Hubert Wejmann
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Sprawozdanie nr 39
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z działalności między Sesjami Rady tj. od dnia 24 kwietnia
2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku, złożone na Sesji Rady w dniu 29 maja 2018 roku.
Budżet 2018 roku
1. Wydał Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 27
kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany planu
dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy
Buk na 2018 rok. Zarządzeniem tym wprowadził
następujące zmiany:

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1. Rolnictwo i łowiectwo
304 920,62 zł
a/ pozostała działalność 304 920,62 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami z przeznaczeniem zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminy w pierwszym okresie
płatniczym 2018r. 304 920,62 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza
18 688,00 zł
a/ Pomoc materialna dla uczniów 18 688,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje własnych zadań bieżących gmin
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomoc materialnej o charakterze socjalnym.
Razem 323 608,62 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1. Rolnictwo i łowiectwo 304 920,62 zł
a/ pozostała działalność 304 920,62 zł
wydatki bieżące 304 920,62 zł
-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym
okresie płatniczym 2018r. (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 011,84 zł)
2. Oświata i wychowanie
1 655,00 zł
a/ realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące 1 655,00 zł
(środki zostały przesunięte z rozdziału 80103
– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wniosek Dyrektora SP Dobieżyn)
3. Pomoc społeczna
6 000,00 zł
a/ pozostała działalność 6 000,00 zł
wydatki bieżące 6 000,00 zł (środki zostały
przesunięte z rozdziału 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
dotacje dla organizacji i stowarzyszeń- zmiana
klasyfikacji budżetowej)
4. Edukacyjna opieka wychowawcza
18 688,00 zł
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a/ Pomoc materialna dla
uczniów 18 688,00 zł
- wydatki na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym. 18 688,00 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 000,00 zł
a/ pozostała działalność 10 000,00 zł
wydatki bieżące 10 000,00 zł (środki zostały
przesunięte z rozdziału 90002 – gospodarka
odpadami dot. Opracowanie raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska - zmiana
klasyfikacji budżetowej)
Razem 341 263,62 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:

1. Oświata i wychowanie
a/ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 655,00 zł
wydatki bieżące 1 655,00 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału 80150 – realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- wniosek Dyrektora SP Dobieżyn)
2. Pomoc społeczna
a/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 6 000,00 zł
wydatki bieżące 6 000,00 zł
-dotacje dla organizacji i stowarzyszeń - 6 000 zł
(środki te zostały przesunięte do rozdziału 85295
– pozostała działalność z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – zmiana
klasyfikacji budżetowej)
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 zł
a/ gospodarka odpadami 10 000,00 zł
wydatki bieżące 10 000,00 zł
(środki zostały przesunięte do rozdziału 90095
– pozostała działalność na Opracowanie raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska
- zmiana klasyfikacji budżetowej)
Razem 17 655,00 zł

Informacje dodatkowe:

W dziale 750 rozdział 75023 – urzędy miast
i gmin dokonuje przesunięcia kwoty 4 000 zł
z działalności statutowej na świadczenia na rzecz
osób fizycznych dot. zwrotu zakupu okularów
dla pracowników .
W dziale 801 rozdział 80149 - realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
dokonuje przesunięcia kwoty 488 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczane na świadczenia
na rzecz osób fizycznych - wniosek Dyrektora
SP Dobieżyn

W dziale 900 rozdział 90003 – oczyszczanie
miast i wsi dokonuje przesunięcia kwoty 230
zł z działalności statutowej na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane dot. dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
2. Wydał Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 27
kwietnia 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr
9/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 27
kwietnia 2018 roku (zmiana Zarządzenia Nr
10/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018
rok.

Mienie Komunalne.

1. Zatwierdził Protokół z nieodbytego przetargu
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Buku ul.Zakładowa z uwagi na
brak wpłaty wadium.
2. Wydał Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 24
kwietnia 2018 roku w sprawie: nabycia na własność Miasta i Gminy Buk nieruchomości położonej w Buku, oznaczonej geodezyjnie jako działka
Nr 409/1 o pow.0,0017 ha z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej – ul.Poprzeczna za
kwotę 3 400, 00 zł.
3. Wydał Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 08
maja 2018 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Buku ul. Wąska
przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz podaje się
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od
09 maja 2018 roku do dnia 29 maja 2018 roku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 11
maja 2018 roku w sprawie: przekazania majątku
trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku. Przekazuje się środek
trwały pn. Schronisko dla zwierząt na rzecz ZGK
Spółka z o.o. o wartości 193 744,31 zł
5. Wydał Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 11
maja 2018 roku w sprawie: przekazania majątku
trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku. Przekazuje się środek
trwały pn. – Sieć wodociągowa w m.Wielka Wieś
na rzecz ZGK Spółka z o.o. o wartości 16 489,15
zł.
6. Wydał Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 15
maja 2018 roku w sprawie: rezygnacji z prawa
pierwokupu nieruchomości położonej w m.
Wielka Wieś, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 268/16 o pow.0,0767 ha i Nr 268/17
o pow.0,0820 ha z uwagi na brak środków na
ten cel w budżecie 2018 roku.
7. Wydał Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 22
maja 2018 roku w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych
w m.Wielka Wieś, oznaczonej geodezyjnie jako
działka Nr 377/1 o pow.0,0750 ha z uwagi na
brak środków na ten cel w budżecie na 2018 rok.
8. Wydał Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 22
maja 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę Buk nieruchomości
położonej w Dobieżynie, oznaczonej geodezyjnie
jako działka Nr 104/8 o pow.0,0561 ha stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową.
9. Zatwierdził Protokół z odbytego przetargu na
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sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych
w Niepruszewie. Sprzedano 1 działkę Nr 705/4
o pow.0,1272 za kwotę 74.740 zł netto + 23 %
VAT.
10.Zatwierdził Protokół z nieodbytego przetargu
na sprzedaż działek budowlanych w Dobieżynie
z uwagi na brak wpłaty wadium.

Oświata

1. Wydał n/w Zarządzenia z dnia 22 maja 2018
roku w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 n/w placówek:
Nr 78/2018 – Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
Nr 79/2018 – SP im. Dr Lecha Siudy w Szewcach
Nr 80/2018 – SP im.Bohaterów Bukowskich
w Buku
Nr 81/2018 – Gimnazjum im. pułk. Kazimierza
Zenktelera w Buku
Nr 82/2018 – Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku
Nr 83/2018 – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
Nr 84/2018 – SP im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

Przetargi.

1. Zatwierdził Protokół z unieważnienia III postępowania przetargowego na realizację zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa i przebudowa drogi
gminnej Szewce – Dobieżyn. Złożona została 1
oferta na kwotę 7 638 041,18 zł, która przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie na 2018
roku o kwotę 3 038,041 tys. zł.
2. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na
realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ulic
w Niepruszewie ( ul.Akacjowa i ul.Jarzębinowa
) – etap I. Wyznaczył termin składania ofert na
dzień 25 maja 2018 roku. Termin realizacji zadania wyznaczył na dzień 30 listopada 2018 roku.
Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania,
porównywania i wyboru najkorzystniejszej oferty w.w postępowaniu. Złożona została 1 oferta.
Komisja Przetargowa uznała złożoną ofertę za
ważną. Przetarg wygrała firma DROGOPAL – Zakład Robót Drogowych – Andrzej Szeszuła – za
kwotę 2 678 467,15 zł brutto.
3. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania,
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej
oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
( powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego)
na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. Termo-

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 XLV sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia
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modernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem
odnawialnych źródeł energii. Złożone zostały 2
oferty. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Przetargowa uznała złożone
oferty za ważne. Przetarg wygrała firma: Zakład
Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak –
Lwówek za kwotę 2 046 602, 80 zł brutto, z 60
miesięczną gwarancją. Płatność kwoty powyżej
środków budżetu 2018 – płatna do końca stycznia
2019 roku.

Inwestycje.

1. Zatwierdził Protokół z odbioru końcowego
inwestycji p.n. rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego pomostu pływającego na jeziorze
Niepruszewskim w Niepruszewie. Wartość końcowa zadania wyniosła 305 940,36 zł brutto.

Jednostki organizacyjne gminy.

1. Wydał Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia
2018 roku informujące, że dnia 24 kwietnia 2018
roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła Uchwałę Nr
XLIV/320/2018 w sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury.
2. Wydał Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 08
maja 2018 roku w sprawie: organizacji i zasad
prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie
Miasta i Gminy w Buku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 24
maja 2018 roku w sprawie: wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Podjał Uchwałę nr 2/2018 Zgromadzenia
Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Buku o kwotę 210 233,46 zł w drodze ustanowienia 2.102 udziałów o wartości 100
zł każdy. Kwota 33,46 zł stanowiąca niepełny
udział jest przekazana na kapitał zapasowy spółki.
W skład w/w podwyższenia wchodzą wartości:
- schroniska dla zwierząt - 193 744,31 zł
- sieć wodociągowa Wielka Wieś ul.Pszeniczna
– 16 489,15 zł
Kapitał zakładowy wynosi 17 464 600,00 zł co
stanowi 176.646 udziałów po 100 zł każdy.

Informacje:

1. Powiadomił Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, że z uwagi na brak środków
finansowych w budżecie 2018 roku, gmina Buk
24 kwietnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami („Za”
głosowało 15 radnych).
2/ Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok
2017 dla gminy Buk.
3/ Protokół Nr 17/2018 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta
i Gminy Buk w dniach 10, 11 maja 2018 roku
w celu opiniowania wykonania budżetu Miasta

nie będzie partycypować w remoncie chodnika
przy drodze wojewódzkiej Nr 307 na odcinku
Kalwy – Niepruszewo. Szacunkowy koszt, wg
pisma WZDW, wg kosztorysu inwestorskiego
to kwota 1,4 mln. zł.
2. Powiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że z uwagi na brak końcowego kosztorysu na budowę ronda Buk ul.Grodziska – szacunkowy koszt wg aktualnego projektu 4,0 mln.
zł, Miasto i Gmina Buk nie jest w stanie w 2018
roku wyasygnować kwoty około 1,4 mln. zł jako
1/3 kosztów budowy ronda.
3. Złożył Skargę na działalność Spółki KDS z siedzibą w Poznaniu, realizującą na terenie Miasta
i Gminy Buk wywóz odpadów problemowych
w miesiącu kwietniu 2018 roku.
4. Informacja dot. bukowskiego świadczenia
żłobkowego – złożono 18 wniosków, dla 19 dzieci
– dopłata na miesiąc maj 5 400 zł, czerwiec 6 000
zł, lipiec 5 700 zł, sierpień 5 700 zł dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczające do żłobka Pluszak.
5. Informacje uzyskane z GOAP:
- w sprawie pojemników na bio odpady – można
przemalować pojemnik na kolor brązowy, nie
ma wymogu w Regulaminie, że pojemnik musi
być wentylowany.
- w sprawie kompostownika – nie ma obowiązku zgłaszania kompostownika. W przypadku
posiadania kompostownika nie ma obowiązku
posiadania brązowego pojemnika na bio odpady.

Sprawy różne:

1. Brał udział w spotkaniach, naradach, uroczystościach:
»» XIII Kolorowej Olimpiadzie Przedszkolaków
»» Walnym Zgromadzeniu LGD Źródło za 2017
rok.
»» Spotkaniu strażaków OSP MIG Buk z okazji
Dnia Patrona – Św.Floriana
»» posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
»» podpisaniu Umów na dofinansowanie PKM.
»» spotkaniu z parami obchodzącymi w tym
roku Jubileusz 50,60, i 70 lecia pożycia małżeńskiego
»» 5. Europejskiej Nocy Muzeów
»» uroczystości przekazania sztandaru sołtysów
powiatu poznańskiego – P.Z-ca Burmistrza
»» posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGK – P.Z-ca
Burmistrza
»» posiedzeniu Komisji Rewizyjnej GOAP
Stanisław Filipiak
Burmistrz

i Gminy Buk za 2017 rok.
4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a/ przedstawienie sprawozdania;
b/ przedstawienie informacji o stanie mienia
komunalnego;
c/ Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Buk o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Buk za 2017 rok wraz z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok.
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d/ Odczytanie Uchwały Nr SO.-0954/12/16/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Buk
za rok 2017.
e/ Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za rok
2017.
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego
Miasta i Gminy Buk za 2017 rok.
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2017 rok („Za” głosowało 15 radnych).
2/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mia-

W dniu 29 maja w sali OSP w Buku odbyła
się XLV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
W obradach udział wzięło 15 radych.
Absolutorium dla Burmistrza
Dochody budżetu gminy na 2017r. zostały wstępnie określone na kwotę 61.854.378
zł, z czego po aktualizacjach dokonywanych
w ciągu roku, ukształtowały się ostatecznie na poziomie 56.085.897 zł. Podobnie
zmieniała się kwota wydatków, określonych
początkowo na 64.954.378 zł, a wykonanych ostatecznie na poziomie 62.406.495
zł. Wykonanie dochodów skorygowanych
do kwoty 56.085.897 zł, zostało zrealizowane na poziomie 97,3% tj. 54.592.386 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetowych
wyniosło natomiast 57.304.788 tj. 91,8%. Po
odczytaniu pozytywnych opinii Komisji Rady
Miasta i Gminy Buk oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej, radni jednogłośnie udzielili
burmistrzowi Stanisławowi Filipiakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2017r.
Problemy z odbiorem odpadów

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa nawiązał do skargi na spółkę KDS obsługującą
wywóz odpadów wielkogabarytowych. Zauważył, że ZGK Sp. z o.o. podjął się zastępczo
6

sta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok („Za” głosowało 15 radnych).
3/ Ustalenie szczegółowych zasad nadawania
i pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Buk”(„Za” głosowało 15 radnych).
4/ Ustalenie szczegółowych zasad nadawania
i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”(„Za” głosowało 15 radnych).
5/ Zmiana Uchwały Nr XXXIX/278/2017 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 28 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018 („Za” głosowało 15
radnych).
6/ Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie
Miasta i Gminy Buk („Za głosowało 15 radnych).
7/ Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Buku („Za” głosowało
15 radnych).
8/ Wymagania jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części („Za” głosowało 15 radnych).
9/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018
rok („Za” głosowało 15 radnych).
10/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 20182025(„Za” głosowało 15 radnych).

wywozu odpadów wystawionych na ulice
miasta. W przeciwnym razie na weekend
majowy miasto byłoby zaśmiecone. Przypomniał jednak, że gmina nie jest związana
umową na wywóz odpadów i w tym kontekście zapytał, jakie koszty poniosła gmina?
– ZGK obciążyło spółkę KDS. Jeżeli spółka
KDS nie zapłaci gminie, to takie obciążenie
pójdzie na GOAP, takie mam informacje
z GOAP-u. Na pewno nie poniesiemy z tego
tytułu straty - mówił burmistrz Stanisław
Filipiak. Zwrócił przy tym uwagę na narastający problem rezygnacji firm ze świadczenia usług na rzecz GOAP. Z uwagi na ogólny
wzrost kosztów rynkowych prowadzenia
działalności, firmy tracą rentowność i zastanawiają się nad wycofaniem z kontraktów,
nawet za cenę zapłaty kar umownych. Radna
Alicja Króliczak w nawiązaniu do zbiórki
odpadów wielkogabarytowych wyraziła
wolę, żeby mieszkańcy byli lepiej informowani o tym, co należy wystawić. Obraz po
odbiorze wskazuje na to, że są niedoinformowani. – Ja też byłem zły, wściekły na to co
było na ulicach miasta, ale z drugiej strony
jeżeli ktoś prowadzi warsztat samochodowy
i wystawia na ulicę 25 błotników? Burmistrz
informował, że odpady problemowe należy
wywieść na PSZOK (Informacja o zasadach
odbioru śmieci w PSZOK na str. 21). Radna Agnieszka Bednarek zapytała o odbiór
odpadów zielonych powstałych po wykaszaniu terenów zielonych przez sołectwa.
Burmistrz Stanisław Filipiak prosił o poinformowanie go fakcie skoszenia trawy.
Odpady będą odebrane – zapewnił. Pani
Małgorzata Zeuschner prosiła by na łamach
prasy poinformować z wyprzedzeniem o odbiorze śmieci. Fakt dużej ilości odpadów

wielkogabarytowych wystawionych na ulice,
tłumaczyła tym, że w poprzednich latach
trzeba było taką wywózkę zgłaszać, ludzie
o tym zapominali i gromadzili te śmieci
przez kilka ostatnich lat. Poruszyła również kwestie opróżniania koszy ulicznych.
Burmistrz Stanisław Filipiak odpowiedział,
że sprawie informacji o wielkogabarytach
całkowicie się zgadza. Natomiast w sprawie
koszy ulicznych stwierdził, że opróżniane są
dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki. – To
co się dzieje na terenie naszego miasta, to
jest po prostu nieporozumienie. To nie są
odpady na skutek konsumpcji na ulicy. To są
odpady świadomie wynoszone z lokali z domów, lokali handlowych, lokali usługowych
i wrzucane do koszy – mówił burmistrz. Zaapelował przy tej okazji do mieszkańców, by
zadbali o wygląd naszych ulic i chodników
przed domami. Mówił także, że czas na straż
miejską w naszej gminie.

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

MKS Patria traci trenera

Radny Sławomir Lechna poinformował, że otrzymał informację o tym, że od
1 czerwca kilkadziesiąt dzieci z Patrii zostanie pozbawionych trenera ponieważ od
stycznia nie ma płaconej pensji. Radny pytał
co zrobić w sytuacji, kiedy miejski klub nie
płaci pracownikom? Burmistrz Stanisław
Filipiak odpowiedział, że Patria jest klubem
sportowym, stowarzyszeniem. Przypomniał,
że na styczniowe spotkanie w Gimnazjum
przyszło jedynie kilkunastu rodziców i z tego
spotkania nic nie wynikło. Rodzice będący
członkami klubu mają prawo zwołać walne zebranie i wybrać nowe władze. – Ja nie
mogę ingerować w stowarzyszenie, które nie
wypłaca wynagrodzenia bo nie wiem, czy
l CZERWIEC 2018

w ogóle takie umowy są zawarte. To jest rola
członków klubu sportowego Patria – mówił
burmistrz. Radny Tomasz Giełda również
radził rodzicom, żeby wzięli sprawę w swoje
ręce, ale na ogół są odpowiedzi, że „ja nie, ja
się nie nadaję”, a jeśli ludzie sami tego nie
ruszą, to będzie jak było. Zwrócił uwagę na
problem uzyskania informacji z klubu.
Drogi, ulice

Radny Jerzy Mrówka pytał kiedy będą
koszone pobocza oraz co z budową chodnika w Dobrej i Sznyfiniu.-Koszenie trwa,
zakład komunalny je realizuje. Po dzisiejszej
zmianie budżetu w poniedziałek rozpisujemy przetargi – odpowiedział burmistrz.
Radna Maria Mądroszyk powtórzyła pytania
o oświetlenie ulicy Polnej i ścieżkę rowerową
z Buku do Szewc. Burmistrz odpowiedział,
że w kolejnym tygodniu będzie rozpisany
przetarg na budowę oświetlenia. Przypomniał radnej, że ścieżka rowerowa powstaje
w ramach budowy punktu przesiadkowego
przy peronach kolejowych w Buku. – Zgodnie z tym co było powiedziane, realizuje ją
powiat. Będzie realizowane w latach 20192020 – zakończył Stanisław Filipiak. Radna
zwróciła także uwagę na wadliwe położenie
płyt na ul. Ogrodowej w Szewcach. Radny
Mirosław Adamczak przypomniał sprawę
skrzyżowania ulic Podgórnej i Ogrodowej
oraz przełożenia płyt na ul. Wodnej w Dobieżynie. Przewodniczący Andrzej Jankowski
pytał, czy zakończyło się już łatanie dziur
w ulicach? Burmistrz odpowiedział, że firma
chwilowo zeszła z robót, ale z pewnością do
nich powróci.
Nasadzenia drzew miododajnych

Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Tomasza Plewy w sprawie startu
gminy w konkursie na dofinansowanie nasadzeń miododajnych burmistrz stwierdził,
że z dniem 31 sierpnia wszyscy nauczyciele
tracą prawo do gruntów za wyjątkiem tych,
które zostały obsiane i których zbiory przypadną we wrześniu i październiku. Umowy
nie będą przedłużane. Na gruntach gminnych
jest już przygotowany projekt na 2500m²
nasadzeń drzew, krzewów i roślin miododajnych. – Będzie to zrobione kompleksowo.
Prawdopodobnie w pierwszym rozdaniu
będziemy się starać o trzy takie tereny –
mówił Stanisław Filipiak.
Jak duże pierwsze klasy w Szkole
Podstawowej?

Przewodniczący Andrzej Jankowski poinformował, że otrzymał pismo od rodziców,
którzy poślą dzieci od września do Szkoły
Podstawowej w Buku. Są oni zaniepokojeni
tym, że będą tylko cztery klasy pierwsze
zamiast pięciu. Burmistrz Stanisław Filipiak,
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że wszystkie cztery klasy spełniają normy
zawarte w ustawie, czyli liczą poniżej 25
uczniów. Jeśli po 1 września dziecko przychodzi z zewnątrz szkoły, to klasa może liczyć
27 osób – dodał burmistrz. Przewodniczący
Andrzej Jankowski zwrócił uwagę, że klasy
na wsiach są mniejsze i w jego opinii nic
by się nie stało, gdyby klasy w Buku liczyły
koło 20 osób.
Czy powstanie Zespół PrzedszkolnoŻłobkowy?

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa pytał, o projekt budowy żłobka w Buku, który
został wycofany z uchwały budżetowej przy
jednoczesnym zabezpieczeniu środków na
rozbudowę przedszkola im. Krasnala Hałabały na potrzeby żłobka. Burmistrz przeprosił za nieporozumienie, zapewnił, że nie
wycofuje się z budowy żłobka. Żłobek ma być
realizowany na gruncie oddanym w trwały
zarząd przedszkola i z uwagi na to środki
muszą być zapisane w klasyfikacji oświatowej. Po przegłosowaniu zmiany budżetowej burmistrz zleci wykonanie projektu
żłobka. Wizualizacja będzie przedstawiona
radnym na komisjach w miesiącu czerwcu.
– Uważam, że to jest dobre miejsce na żłobek. W tym momencie możemy rozmawiać
o zespole przedszkolno-żłobkowym – powiedział Stanisław Filipiak.
Nowy skwer w Buku

Radna Elżbieta Tonder zwróciła uwagę,
ze kończy się urządzanie skweru na skrzyżowaniu ulic Stefana Czarnieckiego i Tadeusza
Kościuszki w Buku. Dwa tygodnie po sesji
zieleniec prace były jużzakończone. Skwer
sąsiaduje z dwoma terenami zielonymi w tej
części miasta. Kompozycja projektu została
zaprojektowana w sposób umożliwiający
odpoczynek mieszkańcom Buku. W centralnej części wybrukowano plac i ustawiono
donice na rośliny sezonowe. Obok zostały
ustawione dwie ławki. Całość otoczona jest
niską roślinnością, a nieco dalej posadzono
drzewa. Teren otoczony jest z dwóch stron

żywotnikami, tworzącymi w narożniku miejsce do kompozycji roślinnej. Sąsiadujący ze
skwerem betonowy płot został przysłonięty
drewnianymi panelami nawiązującymi do
drewnianych ławek.
Gmina ubiega się o środki
na uzbrojenie terenów aktywizacji
gospodarczej

Burmistrz poinformował, że gmina zamierza złożyć wniosek do WRPO na dofinansowanie budowy infrastruktury technicznej
na terenach aktywizacji gospodarczej, w rejonie torów kolejowych w Buku. Warunkiem
składania wniosku jest posiadanie działki
przeznaczonej pod przemysł, stanowiącej
własność gminy. - Środki finansowe jak mówiłem na komisji, na to działanie są. Świadomie mówię, że jest to wartość 5.181.200
zł – mówił burmistrz. Dofinansowanie może
wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.
Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej, w całej ulicy Zakładowej, budowę
drogi wewnętrznej z oświetleniem i wodociągiem. Burmistrz zauważył, że na chwilę
obecną z takiego dofinansowania w obecnym
rozdaniu skorzystały tylko dwie gminy Piła
i Łubowo.

OBWIESZCZENIE

Z

godnie z art. 24e, ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi
zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy
Buk obwieszcza informację o Taryfie
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Buk.
Zgodnie z przepisami Taryfa zaczyna
obowiązywać od 12 czerwca 2018r. przez
trzy lata do 12.06.2021r.
Treść taryfy została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie www.zgk-buk.pl.
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Jubilaci pożycia
małżeńskiego

D

nia 24 maja 2018 roku w restauracji
„PARKOWA” w Buku odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Buk Stanisława Filipiaka oraz
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk
Andrzeja Jankowskiego z Jubilatami obchodzącymi w 2018 roku jubileusz 50-lecia,
60-lecia oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego.
Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia
małżeńskiego – Złote Gody, odznaczeni

Drodzy Jubilaci

Z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego składam Wszystkim parom
z terenu Miasta i Gminy Buk najserdeczniejsze gratulacje za wytrwałość, miłość
i prawdziwą przyjaźń w Waszym wspólnym życiu.
Z najlepszymi życzeniami szczęścia, radości i powodzenia oraz spełnienia wszelkich
marzeń. Niech każdy kolejny dzień Waszego życia będzie dla Was pomyślny i szczęśliwy,
pełen miłości, wiary i ufności.
Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Stanisław Filipiak
zostali medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie, przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncert Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego

„Muzyka to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury,
dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro, w którym wszyscy możemy
zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.” – Zbigniew Lubicz-Miszewski

W

dniu 26 maja 2018r. w Kinie Wielkopolanin w Buku odbył się koncert
Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Buku. Na przeglądzie wystąpiło wielu młodych artystów z całej gminy.
Młodzież prezentowała swoje talenty przed
licznie zgromadzoną publicznością. Wśród
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wokalistów wystąpili: Monika Skorupińska,
Nina Lehmann, Magda Samól, Adrianna
Matelska, Nadia Grzymska, Daria Kańduła,
Weronika Kokot, Julia Kańduła, Agata Suwiczak, Krzysztof Królikowski, Asia Szynkaruk,
Martyna Dłubała, Ewelina Króliczak oraz
Kasia Nolka. Utwory na pianinie zagrali Adrianna Matelska, Wiktoria Balcerek, Pola

Wszystkim Jubilatom wręczono listy
gratulacyjne oraz kwiaty.
Kaseja, Oliwia Toboła, Gabrysia Szurkowska,
Mikołaj Dudziński, Zosia Winiarska, Andrzej
Kroma oraz Daria Gugniewicz. Na organach
zagrali Maja Kubisz, Dominika Króliczak,
Ania Rygas oraz Artur Wziętkowiak. Na
werblu zagrał Franciszek Wilczek, a wiązankę rytmów na perkusji zaprezentował Adam
Kempa. Publiczność nagrodziła wszystkich
występujących wielkimi brawami. Koncert
przygotowali Ewa Szurkowska, Paweł Króliczak, Dariusz Starosta, Janusz Darmonos
oraz Tomasz Starosta.
Aleksandra Siekierska

l CZERWIEC 2018

Festiwal piosenki przedszkolnej

T

radycją stało się już, że w maju bukowskie kino rozbrzmiewa radosną, przedszkolną piosenką. 22 maja odbył się
po raz trzeci Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Przedszkolak potrafi śpiewać”, pod honorowym patronatem Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Buk pana Andrzeja
Jankowskiego. Organizatorami festiwalu są
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku
oraz Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera w Buku.
W zmaganiach wokalnych wzięło udział
6 przedszkoli z naszej gminy:
»» Oddział Przedszkolny „Żyrafki” ze Szkoły
Podstawowej im. Ojca Ignacego Cieślaka
w Dobieżynie wraz z opiekunem panią
Karoliną Szajstek.
»» Grupa „Pszczółki” i „ Niedźwiadki”
z Przedszkola Krasnala Hałabały w Buku
z opiekunami panią Magdą Gorzaniak
i panią Ewą Giełdą.
»» Grupa „Muminki” z Zespołu Szkolno
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-Przedszkolnego im. Dr Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie z opiekunem panią Ewą
Tonder.
»» Grupa „Margaretki” z Przedszkola Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo
w Buku z opiekunem s. Justyną Wentą.
»» Grupa „Pluszakowe Nutki” z Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” w Buku wraz
z opiekunem Martą Kaczyńską-Lisowską.
»» Oddział Przedszkolny „Podróżnicy” ze
Szkoły Podstawowej im. Dr Lecha Siudy
w Szewcach z opiekunem panią Małgorzatą Bartkowiak.
W rolę konferansjerów wcielili się Marianna Puncewicz i Jakub Górczak - bukowscy gimnazjaliści. Oczekiwanie na werdykt
Jury umiliła dzieciom Julia Chudzicka czytając piękną baśń Ch. Andersena pt. „Z jednego
gniazda”. Jury pod przewodnictwem pani
Grażyny Andrzejewskiej - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku
przyznało wszystkim występującym gru-

pom tytuł laureata festiwalu. Tytuł „Małe
śpiewające Junki” przyznało grupie „Muminki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie.
Wszystkim występującym na scenie dzieciom gratulujemy wspaniałych występów.
Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy pani koordynator festiwalu Izabeli
Wrzyszcz- Staroście oraz panu Pawłowi Króliczakowi za profesjonalne przygotowanie
oświetlenia i nagłośnienia .
Ewa Szurkowska
MGOK Buk
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Joanna Szwalbe w bukowskiej bibliotece
„Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem”

T

akim oto mottem, 16 maja w kawiarni
przy kinie „Wielkopolanin” w Buku,
przywitała nas Jolanta Szwalbe, autorka inspirujących antologii i zbiorów
cytatów.
Swoje książki autorka kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć, przede
wszystkim jednak do odbiorców w wieku
50+. Podczas spotkania z wielką lekkością
cytowała myśli i sentencje wielu znanych

myślicieli, pisarzy, ludzi kultury i nauki, opowiadała także anegdotki i śmieszne historie
z życia autorów cytatów, przedstawiając przy
tym swoje książki.
Jolanta Szwalbe namawiała wszystkich
przybyłych, iż w życiu warto skupiać się tylko
na dobrych rzeczach i w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji starać się doszukiwać
pozytywów. W przyszłość, zdaniem autorki,
powinniśmy patrzeć z uśmiechem, radością,
pogodą ducha, ponieważ: „tak młodzi jak dzisiejszego poranka nie będziemy już nigdy”.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej
i kameralnej atmosferze, a bezpośrednio
po nim można było kupić dla siebie lub kogoś bliskiego książki prezentowane przez
autorkę z dedykacją.
Książki „Obudź się do życia”, „Szczyty
i przepaście”, „Sekrety istnienia”, „Sto i więcej
lat w aktywności”, „Pozostaw po sobie ślad”
są dostępne w naszej bibliotece. Zachęcamy

W kręgu twórczości Małgorzaty Musierowicz

do wypożyczania i zapoznania się z nimi,
bo warto!
Katarzyna Tylkowska
»» Anna Rygas (SP Buk).
- kategoria gimnazjum kl. II i III (Gimnazjum im. płk. K. Zenktelera w Buku)
»» I miejsce- Julia Chudzicka,
»» II miejsce – Marianna Puncewicz,
»» III miejsce- Maciej Błaszkowiak;
wyróżnienia:
»» Eliza Kaczmarek,
»» Sara Kalota,
»» Wiktoria Pitak.

Każdy uczestnik otrzymał upominek,
a laureaci nagrody rzeczowe. Ponadto gimnazjaliści zaprezentowali teatrzyk Kamishibai
oraz film reklamujący ich ulubioną książkę.
Wszystkim uczniom jeszcze raz gratulujemy wspaniałych występów.
Do zobaczenia za rok!
I. Wrzyszcz-Starosta
Koordynator konkursu

D

nia 28 maja 2018 roku w Gimnazjum
im. płk. K. Zenktelera w Buku odbył
się II Gminny Konkurs Propagujący
Czytelnictwo „Czytam, bo lubię” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Buk Andrzeja Jankowskiego.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych z Buku, Dobieżyna, Szewc,
Niepruszewa oraz reprezentanci bukowskiego gimnazjum.
W jury zasiedli: Grażyna Andrzejewska - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Buku (przewodnicząca), Hubert
Wejmann - redaktor naczelny „Kosyniera
Bukowskiego” oraz Dorota Prostak z Biblioteki Publicznej w Buku. Konkurs roz10

grywany był w dwóch kategoriach: szkoły
podstawowe kl. VI i VII oraz gimnazjum kl. II
i III. Każdy z uczestników zaprezentował dowolnie wybrany fragment ulubionej książki
autorstwa Małgorzaty Musierowicz.

WYNIKI:

- kategoria szkoły podstawowe kl. VI i VII
»» I miejsce- Zofia Skomra (ZS-P Niepruszewo),
»» II miejsce - Klaudia Nowicka (SP Buk),
»» III miejsce - Marcelina Dziurla (SP Dobieżyn);
wyróżnienia:
»» Wiktoria Bartczak (ZS-P Niepruszewo),
»» Oliwia Górka (SP Dobieżyn),

UWAGA!!!
Biblioteka liczy książki!

I

nformujemy, że w okresie 1-31 lipca b.r.
biblioteka będzie nieczynna z powodu
skontrum (obowiązkowej inwentaryzacji
zbiorów).
Zachęcamy więc naszych Czytelników
do wcześniejszych wizyt i wypożyczenia
książek na wakacje przed rozpoczęciem
skontrum.
Termin zwrotu książek przypadający
w czasie inwentaryzacji zostanie przez
nas odpowiednio przedłużony.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Druhna z Buku
nagrodzona

W

dniu 13 maja br. na rynku w Swarzędzu odbył się Powiatowy Dzień
Strażaka. Strażackie święto, jak co
roku było okazją do podziękowań i wręczenia wyróżnień tym, którzy na pierwszej linii
walczą o życie, zdrowie i mienie drugiego
człowieka. Z przyjemnością odnotowaliśmy,
że wśród tegorocznych laureatów konkursu
„Strażak Roku Powiatu Poznańskiego 2018”,
znalazła się Patrycja Klamecka. Zgłoszenia
jej kandydatury do konkursu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.
Bukowianka zdobyła trzecią nagrodę finansową przeznaczoną dla strażaka ochotnika.
Druhna z bukowskiej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej jest z wykształcenia i zamiłowania ratownikiem medycznym. Wkłada
ogromny wysiłek w podnoszenie swoich
umiejętności na coraz wyższy poziom. Or-

Harcerze na rajdzie

ganizuje pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhów
z OSP. Uczestnicząc w akcjach ratowniczych
z udziałem osób poszkodowanych jest dla
współpracujących bardzo dużym wsparciem
i autorytetem. Jest kompetentna, zdecydowana i świetnie zorganizowana. Pani Patrycja kontynuuje rodzinną tradycję strażacką.
Wcześniej ochotnikami byli zarówno jej ojciec jak i dziadek. Cieszymy się ogromnie

D

nia 12 maja grupa harcerek i ich drużynowy z 3 BDH „Mirabilis” wyruszyli
w trasę po okolicach Myśliborza w ramach XXII Rajdu Fabularnego Honker. Cały
dzień byli w trasie, gdzie czekało na nich 7
zgrupowań z zadaniami. Musieli zatankować
czołg, zbudować bunkier z worków z pia-
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z sukcesu bukowianki i tą droga składamy
jest serdeczne gratulacje.
Organizatorami tegorocznego strażackiego święta w Swarzędzu byli: Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu oraz Miasto i Gmina
Swarzędz.
Red.

skiem, rozbroić ładunek pod mostem – a to
tylko kilka zadań, które na nich czekały. Po
ukończeniu trasy odbył się apel podsumowujący grę. Mimo że harcerze z Buku nie
zajęli podium, to byli z siebie bardzo dumni
i czuli satysfakcję.
pwd. Arkadiusz Bartkowiak
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Sie ma!
Wolontariusze
WOŚP zakończyli 26
finał i roznieśli w maju
„Owsiakowe” podziękowania.

K

ilka słów podsumowania i podziękowań
od bukowskiego sztabu:
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był wyjątkowy. Udało nam
się zebrać ogromną, rekordową kwotę –
63197,93 zł. W kwocie tej znajdują się również przeliczone na złotówki euro i korony
czeskie. Nie udałoby się to jednak, gdyby
nie wszyscy, którzy wsparli WOŚP, gdyby
nie Wy. Dlatego chcielibyśmy podziękować:
»» władzom miasta za przychylność i pomoc
w zorganizowaniu tak dużej imprezy;
»» Dyrekcji i pracownikom OSiR i MGOK;
»» Wszystkim Mieszkańcom Buku i nie tylko
za niesamowicie hojne serca, dzięki którym zebranie takiej kwoty było możliwe;
»» Wolontariuszom, którzy od rana do wieczora dzielnie kwestowali i przygotowywali tegoroczny finał WOŚP;
»» Ofiarodawcom, którzy przekazali na
rzecz WOŚP wszystkie rzeczy, które
były nagrodami w loterii fantowej lub
które można było wylicytować; (a spontanicznie przekazali na licytację: bukowski biegacz p. Roman Szymański - piłkę
z autografami Kolejarza, i p.Katarzyna
Wasiak – unikatowe książki z Biblioteki
Narodowej);

Dzień Dziecka
w Dakowych
Suchych

»» za wspaniałą animację i prowadzenie
Finału;
»» za wszystkie słodkości do kącika kawowego;
»» wszystkim Zespołom, Solistkom i Artystom za niepowtarzalne występy;
»» Osobom, którzy za pokaźne kwoty licytowali i wspierali WOŚP;
»» Osobom zajmującym się liczeniem tej
olbrzymiej kwoty, którą udało nam się
zebrać;

Nowością podczas 26 finału WOŚP były:
»» maraton fryzjerski
»» przejazd bryczką
»» plecenie warkoczyków
Wszystkie nowości trafione w dziesiątkę.
Ze wszystkich zakładów fryzjerskich
w Buku na hali akcję wspierały: pani Renata Garczarek i pani Iwona Łukanowska.
Jak dobrze, że w dniu finału nie musiały
wyjechać lub nie zachorowały. Do puszek
zebrały prawie 250 zł.
Bryczkami powozili: Jan Ignasiak, Rafał
Ignasiak, Przemysław Ignasiak oraz Piotr
Mikołajczak – Wielkie dzięki.
Natomiast pleceniem warkoczyków
z pasją zajęły się gimnazjalistki.
Główni sponsorzy (OFIARODAWCY)
WOŚP:
Alina, Marek Piątek / Anna, Adam Gałuszczyńscy / Anna, Mariusz Markiewicz /
Awtank / BMM – Buk / Cukiernia – Pierzyńscy / Cukiernia –Stefańscy / Davex / Dobre
anioły – anonimowi sponsorzy / Dominik

Leszek / Dora – Dorota Rutkowska / Ewa,
Tomasz Andraszyk / Karina, Leszek Przygoccy / Miron Wafel / Oriflame – bukowscy
konsultanci / Sapor / Solarcsy – Ferma Drobiu / Transport – R.D.Bednarek / Transport
– V.Solarska / Wojciech Szczęsny / Zak.
Do zobaczenia już za rok podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Wolontariusz – pwd.J.Wojcińska

T

rzeciego czerwca br. z inicjatywy Rady
Sołeckiej dzieci z wsi Dakowy Suche
wybrały się do Krainy Zabaw „Bogilu”.
Te z maluchów, które nie mogły wyjechać
na wycieczkę, zostały obdarowane słodyczami. Najmłodsi gorąco podziękowali organizatorom i kierowcy i pytali, kiedy będzie
następny wyjazd?
Red.

Wykaz akcji OSP w Buku w maju 2018 r.
pompowanie wody na
ul. Stęszewskiej
3.05 Pożar przyczepy w Cieślach
4.05 Wypadek drogowy na ul. Jana
Pawła II
7-8.05 Zdjęcie flag
2.05
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Plama oleju w Szewcach
Podlewanie drzew na
ul. Orzechowej
15-16.05 Monitoring kościoła św. Krzyża
16.05 Plama oleju na ul. Smugi
18.05 Zanieczyszczenie Trupiny
9.05
9.05

18.05 Wypadek drogowy na drodze A2
19.05 Podlewanie drzew na ul.
Orzechowej
24.05 Przeprowadzenie inwentaryzacji
w OSP Buk
28.05 Wypadek drogowy w Skrzynkach
29.05 Interwencja na pl. Stanisława
Reszki

l CZERWIEC 2018

Wyjazd w nagrodę

W

dniu 17 maja tego roku uczestnicy
X Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
wybrali się na wycieczkę Szlakiem
Piastowskim. Część kosztów wyjazdu była
nagrodą ufundowana przez Poznański Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych w Poznaniu . Wyjazd organizo-

wał Prezes Gminnego Związku Rolników
w Buku Tadeusz Łysiak. Po uzgodnieniu
z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich wybrano Szlak Piastowski. uczestnicy byli w Gnieźnie, gdzie zobaczyli: drzwi
gnieźnieńskie, wnętrze bazyliki, starówkę. Następnie pojechali do Biskupina, aby
zobaczyć rezerwaty archeologiczne osad:
neolitycznej, łużyckiej, wczesnosłowiańskiej
zagrody Wisza. Oglądali zwierzęta, które kiedyś żyły w Biskupinie. Po zjedzeniu obiadu
wyruszyli w dalszą drogę do Kruszwicy. Tam
zwiedzali z zewnątrz kolegiatę romańską
św. Piotra i Pawła, Mysią Wieżę związaną

„Chwalcie łąki umajone...”

M

aj to miesiąc, który w Kościele katolickim szczególnie poświęcony jest
czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe odbywają się wieczorną porą w kościołach, kapliczkach, a także przy wielu przydrożnych figurach. Również w Dobieżynie
ten zwyczaj przetrwał i jest kultywowany
już od wielu lat. Przy figurze znajdującej się
w centrum wsi w każdy majowy dzień o godzinie 19.00 zbiera się grupa mieszkańców,
by jednoczyć się w modlitwie. Nabożeństwo
od kilku lat prowadzone jest przez Panią Marię Dziamską, ale w modlitwę angażowane
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są również dzieci oraz pozostali uczestnicy.
Modlitwa w Dobieżynie rozpoczyna się dziesiątką różańca świętego, która odmawiana
jest w intencji m.in. beatyfikacji kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz kanonizacji ks.
Jerzego Popiełuszki. Następnie odnawiane
są Litania Loretańskie do NMP oraz wyśpiewywana modlitwa „Pod Twoją obronę”.
Modlitwom towarzyszą przepiękne pieśni
poświęcone Matce Bożej. Nie brakuje też
modlitw w intencjach chorych czy zmarłych mieszkańców wsi, a także w intencjach
przynoszonych przez wiernych zebranych na

z legendarnym królem Popielem, a następnie odbyli rejs statkiem Rusałka po jeziorze
Gopło. W Kruszwicy przywitał ich ulewny
deszcz. W wyjeżdzie uczestniczyło 57 osób,
były to panie z KGW, sołtysi lub prezesi kółek
rolniczych oraz członkowie jury. Po całodziennym pobycie wszyscy zmęczeni, ale
zadowoleni bezpiecznie wrócili do domu.
Postanowiono, aby organizator Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich Miasta i Gminy Buk
w przyszłym roku również jako nagrodę
zorganizował wyjazd.
Red.
tym nabożeństwie. Spotkania modlitewne
kończą się uroczystym odśpiewaniem Apelu
Jasnogórskiego.
Wielką chlubą dla mieszkańców Dobieżyna są te nabożeństwa, które przyciągają
nie tylko dorosłych, ale także dzieci i całe
rodziny. Liczymy, że tradycja zachowa swój
charakter na długie lata i będzie przyciągać
jeszcze liczniejsze grono wiernych.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
uczestników nabożeństw a w szczególności
dla Pani Marii Dziamskiej za trud ich prowadzenia.
Marlena Króliczak
Fot.: Mirosław Adamczak
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„Pogodna Jesień”
w Darłówku

W

dniach od 20-26 maja 2018 r. grupa
seniorów z DDP „Pogodna Jesień”
i członkini KGW w Dobieżynie
przebywała nad morzem w miejscowości
Darłówko. Był to czas poświęcony na zwiedzanie naszego pięknego kraju, wzajemną
integrację, wspaniałą aktywizację ruchową
na świeżym powietrzu oraz odpoczynek.
Wszyscy chętnie spacerowali po plaży korzystając przy tym z pięknej pogody, która
towarzyszyła nam w trakcie całego pobytu.
Mieliśmy również okazję wyruszyć w rejs
statkiem po morzu. Podczas wycieczki seniorzy i panie z KGW zwiedzili także Jarosławiec.
Alicja Króliczak

BiesiadoOlimpiada
Niepełnosprawnych
i Seniorów

W

dniu 23 maja 2018 r. w Sielinku
wzorem lat ubiegłych odbyła się
Biesiado-Olimpiada Niepełnosprawnych i Seniorów. Na imprezę zapro-
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szoni zostali seniorzy z Buku, Grodziska
Wielkopolskiego, Opalenicy oraz niemieckiego Storkow. Organizatorem wydarzenia
był Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. Biesiado-Olimpiada odbyła się na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego
w Sielinku. Seniorzy zakupione na począt-

ku losy wymieniali na fanty. Szereg konkurencji sportowych, typu bowling, slalom
hulajnogi, rzuty do kosza, bieg z jajkiem,
„sadzenie ziemniaków”, to tylko niektóre
z konkurencji sportowych, które urozmai
cały seniorom czas. Po zawodach i ciepłym
posiłku nadszedł czas biesiady. Chętni seniorzy wspólnie bawili się i tańczyli w rytm
granej muzyki. Po głównej części nadszedł
czas podsumowania. Laureaci konkursów
sportowych zostali nagrodzeni medalami.
Seniorzy reprezentujący Dom Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku zdobyli trzy
medale. Medale trafiły na szyje Pani Leokadii
Lisowskiej, Longiny Owczarczak oraz Stanisławy Chwirot. Nadszedł czas pożegnania.
Na twarzach seniorów widniał uśmiech, a w
sercach panowała radość. Warto celebrować
takie chwile jak ta, ponieważ dają one wiele
pozytywnych emocji oraz wrażeń.
Aleksandra Siekierska
Fot. Dorota Nowakowska
l CZERWIEC 2018

Udział Branżowej Szkoły w Buku
w projekcie „Cybernauci”

N

a przełomie kwietnia i maja Branżowa
Szkoła I stopnia w Buku uczestniczyła w projekcie „Cybernauci”. Jest to
kompleksowy, szkoleniowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci,

realizowany przez fundację Nowoczesna
Polska w partnerstwie z Collegium Civitas,
w ramach programu „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem
projektu jest podniesienie poziomu bezpie-

Wycieczka zawodowa do firmy „Wavin”

W

dniach 8 i 9 maja br. Branżowa
Szkoła I stopnia w Buku w ramach
swoich działań promocyjno-rekrutacyjnych zorganizowała dla kandydatów
do szkoły wycieczkę do bukowskiej firmy
„Wavin”. Uczniowie trzecich klas Gimnazjum
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w Buku mieli okazję zwiedzić ten nowoczesny zakład, będący liderem w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych
dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego. Gimnazjaliści
zapoznali się z procesami technologicznymi

czeństwa korzystania z sieci przez dzieci
i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów
i nauczycieli oraz kształtowanie prawidłowego funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
Pierwsza część projektu skierowana była
do uczniów, którzy podczas zajęć warsztatowych mieli okazję wzmocnić swoje
kompetencje w zakresie bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Prowadząca warsztaty uświadamiała
młodzież, jak ważne jest ich portfolio internetowe (czyli wszystkie zdjęcia, wpisy
i komentarze umieszczane przez uczniów),
które przyszli pracodawcy mogą czytać
przed ich zatrudnieniem. W drugiej części projektu przeszkoleni zostali również
rodzice i nauczyciele, którzy zapoznali się
z pozytywnymi i negatywnymi stronami cyberprzestrzeni oraz sposobami reagowania
na zagrożenia.
Karolina Wawrzyniak

prowadzonymi na poszczególnych stanowiskach w realnych warunkach produkcyjnych. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili
cały proces wytwarzania produktu: od jego
projektowania, aż po efekt finalny. Wielu
młodych ludzi pytało o warunki odbywania
praktyk zawodowych oraz warunki zatrudnienia. Przed wejściem do poszczególnych
budynków wszyscy uczestnicy odbyli instruktaż BHP, ponieważ bezpieczeństwo to
priorytet firmy „Wavin”.
Zorganizowana wycieczka zawodoznawcza to doskonałe wsparcie młodzieży
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dzięki niej gimnazjaliści mogli uzyskać
– bezpośrednio u źródła – przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki
kształconych zawodów oraz cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania
zadań na różnych stanowiskach pracy.
Karolina Wawrzyniak
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Uroczystość podpisania aktu
erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę bloku
operacyjnego Szpitala w Puszczykowie
…”Dobrze ten schował, kto schował w pamięci.” rzekł Dante Alighieri, dlatego, by ludzką
pamięć wspomóc – zarówno tu obecnych, jak i pokoleń, które przyjdą po nas – uczestnicy
dzisiejszej uroczystości podają do wiadomości, że 15 maja 2018 roku nastąpiło podpisanie
aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku operacyjnego
Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A”.

T

ak rozpoczyna się tekst aktu erekcyjnego, który dziś uroczyście w obecności wielu znakomitych gości z całej
Wielkopolski podpisała Prezes Szpitala Ewa
Wieja i Starosta Poznański Jan Grabkowski.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami,
to jesienią przyszłego roku blok przyjmie
pierwszych pacjentów. A długo oczekiwana
i niezwykle potrzebna inwestycja, warta ponad 21 milionów złotych, zacznie służyć nie
tylko mieszkańcom powiatu poznańskiego,
ale i całego regionu.
Zanim nastąpiło uroczyste podpisanie
i poświęcenie aktu erekcyjnego Prezes Ewa
Wieja w swym wystąpieniu podkreśliła jak
bardzo ważna i przełomowa jest ta budowa.
I to zarówno dla pacjentów, jak i pracowników szpitala.
– Spośród 15 oddziałów funkcjonujących
w szpitalu połowa to oddziały zabiegowe, tak
wiec połowa z pośród 20 tysięcy pacjentów
leczonych rocznie w Puszczykowie skorzysta
z nowego bloku. Z dumą obserwuję postępy
prac budowlanych, bo wiem jak bardzo ta inwestycja jest nam potrzebna. Blok operacyjny
jest sercem każdego szpitala. Nasze obecne
„serce” – jak na ponad czterdziestoletni organ
wymaga już kuracji. Nowe sale operacyjne,
z pewnością ułatwią przeprowadzanie unikatowych zabiegów, są również gwarancja
bezpieczeństwa epidemiologicznego – mówiła
podczas uroczystości prezes szpitala.
Przypomnijmy, że we wznoszonym budynku znajdzie się pięć super nowoczesnych
sal operacyjnych oraz centralna sterylizator16

nia. Blok operacyjny został zaprojektowany
z uwzględnieniem najnowszych standardów
wymaganych dla tego typu obiektów. Nowe
stoły operacyjne, nowa aparatura do znieczulania i oświetlenie sprawią, że inwestycja
– jeśli chodzi o warunki pracy i opieki nad
pacjentem – przeniesie nas daleko w XXI
wiek.
– To z pewnością zakończenie długiego etapu w życiu szpitala, który zaczął się
w lutym 2004 roku od ratowania budżetu,
spłacania długów, potem inwestowania oraz
modernizacji infrastruktury i sprzętu. Dopiero
potem rozpoczęły się duże inwestycje, w tym
między innymi w termomodernizację. A nowy
blok operacyjny postawi nas, na rynku usług
medycznych, w zupełnie innym miejscu. Otworzy nowe możliwości funkcjonowania. Będzie
to jedna z najnowocześniejszych placówek
w Polsce. A przypomnę, że przed nami dalsze inwestycje i rozwój – także kadry. Mamy
w powiecie plany inwestycji medycznych na
wiele lat i na wiele milionów - podsumował
Starosta Jan Grabkowski, dziękując jednocześnie wszystkim osobom zaangażowanym
w budowę tego supernowoczesnego obiektu.
Specjalną tubę, w której oprócz aktu
erekcyjnego znalazła się elektroniczna kapsuła czasu czyli pendrive z informacjami na
temat szpitala i budowy bloku operacyjnego poświęcił Biskup Senior Archidiecezji
Poznańskiej Zdzisław Fortuniak. W swoje
homilii wspominał Dom Ulgi w Cierpieniu
z włoskiego Rotondo, który jest niezwykłym
kompleksem szpitalnym stworzonym przez

ojca Pio. Ks. Biskup życzył szpitalowi, aby stał
się takim właśnie prawdziwym domem dla
pacjentów, miejscem w którym odzyskuje
się zdrowie, dzięki najnowocześniejszym
zdobyczom medycyny połączonej z duchowym wsparciem.
Przypomnijmy, że w szpitalu od ponad
roku działa już zrealizowany w ramach
I etapu nowy szyb windowy. Umożliwia
on transport chorych z oddziałów na blok
operacyjny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z przewidywaniami, nowy blok będzie mógł
przyjąć pierwszych pacjentów już pod koniec
przyszłego roku. Koszt budowy wyniesie
blisko 18 mln zł, a wyposażenie pochłonie
niemal 3 miliony złotych. Inwestycja jest
finansowana z dotacji powiatu poznańskiego
oraz środków wypracowanych przez szpital.
Świadkami tego ważnego wydarzenia
byli przedstawiciele wielkopolskich władz
samorządowych na czele z Maciejem Sytkiem, Członkiem Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, członkowie zarządu
i radni Powiatu Poznańskiego, dyrektorzy
szpitali, szefowie instytucji związanych
z ochroną zdrowia, także przedstawiciele
służb mundurowych, przedstawicieli firmy
Wegner, głównego wykonawcy oraz instytucji współpracujących ze szpitalem. Gośćmi
szczególnymi byli oczywiście pracownicy
szpitala: lekarze, pielęgniarki, pracownicy
administracji.
Powiat Poznański
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Nowy dach
na stanicy PTTK
w Niepruszewie

W

czwartek 17 maja w Stanicy Wodnej PTTK nad Jeziorem Niepruszewskim niekryjący wzruszenia
turyści podjęli kawą i ciastem domowego
wypieku przedstawicieli sponsora pokrycia
dachowego, rynien, opierzenia i pokrycia
tarasu papą pracowników Wavin Polska
sp. z o.o. Na ręce pani Małgorzaty Świątek
oraz pani Agnieszki Guder Kłak prezes PTTK
złożył z głębi serca płynące podziękowania
dla kierownictwa firmy i wręczył drobny,
turystyczny upominek. Zdjęcia uwieczniające ten fakt wykonał pan Maciej Tadeusz.
Na spotkanie przybył również pan Hubert
Wejmann, u którego ( jak się okazało) pani
Małgorzata Świątek zasięgała języka, czy
warto tę organizację wesprzeć tak poważną
pomocą, a przecież co roku firma wspiera nas
finansowo przy organizacji rajdu „Powitanie
Wiosny Żarnowiec”. Dach przeciekał nam
już od dłuższego czasu i był z różnym skutkiem (niefachowo) naprawiany, ale ostatni
rok obfitujący w długotrwałe deszcze i silne wiatry spowodował duże uszkodzenie

powierzchni dachu, woda przeciekała do
górnego domku oraz do świetlicy i garażu. Koszt pokrycia dachu blachą i tarasu
papą był nie do udźwignięcia przez naszą
organizację i spędzał sen z oczu członkom
PTTK. Zwróciliśmy się do wielu instytucji
oraz firm wg biblijnej metody „pukajcie,
a będzie wam otworzone” i Spółka Wavin
odpowiedziała pozytywnie na naszą prośbę
i sfinansowała ten remont. Jesteśmy bardzo,

bardzo wdzięczni za pomoc i wierzymy, że
stanica posłuży jeszcze wielu miłośnikom
turystyki, biwaków, śpiewu przy ognisku,
lub po prostu wspólnego pomilczenia przy
ciepłym żarze w zaprzyjaźnionym gronie.
Dziękujemy również Zakładowi Remontowo
Budowlanemu Lech - Dach Leszek Dominik,
który solidnie wykonał pracę.
Wdzięczni członkowie O/PTTK Buk
O/PTTK aka.

Dzień Matki
w Szewcach

K

oło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów
Rencistów i Inwalidów oraz radna wsi
Szewce dnia 29.05.2018 r. zorganizowały "Dzień Matki" dla wszystkich mam Szewc
i Zgody. Przy kawie, cukierkach i placku mile
spędziły popołudnie. Dzieci z przedszkola
przy Szkole Podstawowej w Szewcach umiliły im ten czas swoimi piosenkami, tańcami
i wierszami przygotowanymi przez swojego
wychowawcę. W nagrodę wszystkie dzieci
dostały po czekoladzie ufundowanej przez
Przewodniczącego Rady Andrzeja Jankowskiego.
red.
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Historyczny 1 z 10 – Polska Jagiellonów

W

dniu 8 maja 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. dr
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs
„Historyczny 1 z 10- Polska Jagiellonów”
dla uczniów klas IV-VI. Natomiast uczniowie klas VII i gimnazjum rywalizowali
między sobą 11 maja 2018 r. w budynku
Gimnazjum w Buku. Honorowy patronat
nad konkursem objął Stanisław Filipiak,
Burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz Rada
Miasta i Gminy Buk.
Już po raz drugi nasza szkoła stała się
gospodarzem tego konkursu i gościła 9
uczniów z klas IV-VI wraz z opiekunami
z następujących szkół z terenu Miasta i Gminy Buk: SP Dobieżyn, SP Buk, SP Szewce
i ZSP Niepruszewo.
Po krótkim oficjalnym przywitaniu
wszystkich uczestników, uczniowie rozpoczęli rywalizację. Zgodnie z formułą konkursu odpowiadali na wybrane przez siebie
pytania dotyczące panowania Jagiellonów.
Na prezentacji multimedialnej rozpozna-

wali zabytki renesansowe w Polsce i dzieła
wybitnych twórców włoskich, aż do momentu utraty trzech przyznanych im szans.
Uczeń, który pozostał z szansami i uzyskał
największą liczbę punktów wygrał konkurs.
Dyrektor ZSP w Niepruszewie Joanna Christop wraz z komisją konkursową wręczyła
dyplomy i nagrody laureatom. Pozostałym
uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia. Nagrodami w tym roku były gry historyczne i drobne upominki.
Drugi etap, przeznaczony dla uczniów
klas VII i Gimnazjum, odbył się 11 maja
i miał taką samą formułę. Do finału przystąpiło 5 uczniów. Dyrektor gimnazjum Mirosława Zimna wraz z komisją konkursową
wręczyła dyplomy i nagrody laureatom. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody
pocieszenia.
Na koniec uczniowie zostali zaproszeni przez organizatora konkursu do udziału
w jego kolejnej edycji w następnym roku
szkolnym. Tym razem tematem konkursu
będzie 100-lecie odzyskania niepodległości

i Powstanie Wielkopolskie.
Szczególne podziękowania należą się
sponsorom nagród i upominków dla laureatów oraz uczestników konkursu: Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Stanisławowi
Filipiakowi, Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Buk Andrzejowi Jankowskiemu
oraz Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty
Elżbiecie Leszczyńskiej.

Laureaci Gminnego Konkursu
„Historyczny 1 z 10 – Polska
Jagiellonów”

Kategoria klasy IV- VI
»» I miejsce – Julia Mańczak SP Szewce
»» II miejsce – Zofia Skomra ZSP Niepruszewo
»» III miejsce - Natalia Nowak SP Dobieżyn
Kategoria klasy VII i Gimnazjum
»» I miejsce – Igor Jurkowski SP Buk
»» II miejsce – Kornelia Rychlik SP Buk
»» III miejsce – Natalia Wrona ZSP Niepruszewo
Małgorzata Zeuschner

Bukowscy młodzieżowi liderzy zdrowia

U

czniowie Branżowej Szkoły I stopnia
w Buku: Emilia Kaczmarek, Natalia
Czerniejewska i Mateusz Bielawski odbyli szkolenie w ramach projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”. W tym
szkoleniu zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego. Program szkolenia obejmował
część wykładową, w której przedstawiono
podstawowe informacje w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz część warsztatową,
której celem było kształtowanie właściwych
umiejętności i zachowań prozdrowotnych,
promowanie postaw szacunku wobec siebie
i drugiej osoby oraz akceptacji wobec za18

każonych HIV i chorych na AIDS. Głównym
założeniem projektu było przygotowanie
młodzieży do edukowania swoich rówieśników w środowisku szkolnym, podczas
spotkań w pubach i na dyskotekach. Edukacja rówieśnicza wpływa na tworzenie się
pozytywnych więzi w grupie, powoduje iż
młodzież staje się bardziej aktywna w procesie edukacyjnym. Po zakończeniu szkolenia
każdy uczestnik otrzymał dyplom „Młodzieżowego Lidera Zdrowia – kontra HIV”.
Nasi bukowscy liderzy chętnie podzielą
się zdobytą wiedzą w celu edukacji swoich
kolegów i koleżanek w różnych sytuacjach
życiowych.
Karolina Wawrzyniak
l CZERWIEC 2018

Msza św. w intencji Rodziców
– Modlitwa dzieci z przedszkola Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo

D

nia 25 maja 2018 r. dzieci z przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku szczególnie
dziękowały za dar życia swoich Rodziców
podczas uroczystej Mszy św. w Farze. Eucharystię odprawił ks. Proboszcz Andrzej
Szczepaniak. Rodzice włączyli się w Liturgię

Słowa. Bratki – najmłodsze przedszkolaki
wypowiedziały słowa Modlitwy Wiernych.
Adaś i Klemens z grupy Margaretek służyli
przy ołtarzu. Dziewczynki z grupy Róż grały
na dzwonkach chromatycznych. A wszystkie przedszkolaki ubogaciły Liturgię swoim
pięknym śpiewem płynącym prosto z serca

Droga do niepodległości

kochającego Boga i swoich bliskich. Po błogosławieństwie dzieci wypowiedziały piękne
życzenia i zaśpiewały piosenkę swoim Mamusiom i Tatusiom. Następnie wszyscy udali
się do przedszkola, gdzie dzieci wręczyły
swoim ukochanym Rodzicom upominki.
Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i obecność!
Siostry Miłosierdzia z Buku

Szkolny konkurs piosenki patriotycznej w Dobieżynie

W

dniu 15 maja w szkole w Dobieżynie
odbył się szkolny konkurs piosenki
patriotycznej. Jest to kolejny etap
projektu, który nazwaliśmy „Droga do niepodległości”. Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie
zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form
działalności muzycznej, uświadomienie roli
pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia
tożsamości narodowej.
W konkursie wystąpili zarówno soliści
jak i zespoły wokalne. Kryteria oceny obejmowały: dobór repertuaru, czystość intonacyjną, znajomość tekstu pieśni lub piosenki,
ogólny wyraz artystyczny oraz estetyczny
i odpowiedni strój. Jury po obradach wybrało
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3 utwory. W kategorii klas I-III wyróżniona
została klasa II z piosenką pt.: „Piosenka patriotyczna”, w kategorii klas IV-VII pierwsze
miejsce ex aequo zajęły: Natalia Nowak i Julia
Beszterda z kl. IV z piosenką „Hej sokoły”
oraz uczennice klasy VII z piosenką „Kocham
wolność”. Dodatkowym atutem wykonania
piosenki przez Natalię i Julię był akompaniament wykonany na gitarze przez Natalię.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni brawami oraz dyplomami. O kolejnych etapach
projektu poinformujemy już wkrótce.
Za udział w konkursie dziękują organizatorki:
Ewa Wysocka
Karolina Szajstek
Katarzyna Nagórska-Kubiak
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Podróżnik z wizytą u pierwszoklasistów

D

nia 8 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Buku doszło do niecodziennego wydarzenia. Pierwszoklasiści
spotkali się z autorem przygodowo-podróżniczych książek dla dzieci – Łukaszem
Wierzbickim. Jego książki to prawdziwe

20

historie opowiedziane w przystępny dla
dzieci sposób. Młodzi uczestnicy spotkania
odbyli zatem wyprawę śladami podróżnika
Kazimierza Nowaka, który jako pierwszy
Polak na świecie przebył Afrykę na rowerze w latach trzydziestych XX wieku. Autor
przybliżył młodym czytelnikom także historię niedźwiadka Wojtka, który służył wraz
z polskimi żołnierzami w Armii Andersa
podczas II wojny światowej. Przeczytał także
fragment swojej najnowszej powieści „Ocean
to pikuś” o samotnej wyprawie Aleksandra
Doby kajakiem przez Atlantyk. Spotkanie
z Łukaszem Wierzbickim to nie była tylko
krótka lekcja historii, ale także mądra opowieść pisarza o początkach swojej kariery

pisarskiej i o marzeniach, w które warto
wierzyć i je realizować.
Karolina Tonder-Kryś (KTK)
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Informacje dot.
funkcjonowania
PSZOK, MPSZOK
w 2018 roku
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 01.05.2018 r.
na terenie Gminy Buk funkcjonować będzie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego
właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego
GOAP mogą przywieźć następujące odpady:
Z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie
następujące rodzaje odpadów:
»» papier;
»» tworzywa sztuczne i metal;
»» szkło;
»» opakowania wielomateriałowe;
»» odpady ulegające biodegradacji;
»» zużyte baterie i akumulatory;
»» zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw
domowych;
»» meble i inne odpady wielkogabarytowe;
»» zużyte opony;
»» odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
»» inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry
rtęciowe);
»» odzież i tekstylia.
Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości
niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane
są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
»» papier i tektura;
»» tworzywa sztuczne;
»» metale;
»» opakowania wielomateriałowe;
»» szkło
»» odpady ulegające biodegradacji
W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
»» zmieszane odpady komunalne;
»» odpady zawierające azbest;
»» części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
»» opony z pojazdów ciężarowych i maszyn
rolniczych;
»» sprzęt budowlany;
»» zmieszane odpady budowlane;
»» urządzenia przemysłowe;
»» odpady poprodukcyjne;
»» odpady w nieszczelnych opakowaniach
KOSYNIER BUKOWSKI l

(dotyczy odpadów wymagających opakowań);
»» odpady nieoznaczone, bez możliwości
ich identyfikacji (bez etykiet).
»» butle gazowe,
»» papa,
»» okna plastikowe
»» gaśnice,
»» wata szklana

Podstawowe informacje
dotyczące Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
Godziny otwarcia PSZOK:
od 7.00 do 17.00. – wtorki, czwartki
od 8.00 do 16.00 – soboty
w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK
będzie nieczynny.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 8359 489 – Punkt obsługi klienta
tel. 61 8359 499 – Dział Gospodarki Odpadami

Mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Buk
mogą samodzielnie i bezpłatnie przekazywać
określone frakcje odpadów komunalnych
do MPSZOK.
MPSZOK kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy.
Szczegółowy harmonogram znajduje się na
stronie internetowej www. goap.org.pl oraz
www. zgk-buk.pl

MPSZOK przyjmuje :
»» zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
»» zużyte akumulatory i baterie przenośne
»» przeterminowane odpady pochodzące
z gospodarstw
»» odpady niebezpieczne, w tym chemikalia, farby, rozpuszczalniki, opakowania po
środkach ochrony roślin pochodzących
z gospodarstw domowych

MPSZOK nie przyjmuje :

»» materiałów zawierających azbest,
»» odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej
( odpady w beczkach, workach, skrzynkach, np. zawierające kilkanaście butelek
tego samego odpadu;
»» odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji ( brak
etykiet);
»» odpadów których odebranie może naruszać przepisy:
»» odpadów w opakowaniach cieknących
oraz odpadów spoza listy w informacji
o zbiórce;
»» jakichkolwiek odpadów wskazujących
na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych ( kwasy,
sole chemiczne, odczynniki);
»» odpadów wielkogabarytowych, gruzu,
opon, odpadów zielonych

WAŻNE

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy Miasta
i Gminy Buk mogą oddawać do aptek.
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Cennik wypożyczalni
sprzętu pływającego

Kąpielisko w Niepruszewie zaprasza

W

raz z początkiem wakacji rozpocznie się sezon letni na kąpielisku
w Niepruszewie. OSiR Buk starannie przygotował plaże i teren do niej
przyległy dla wszystkich użytkowników.
Od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 10:0018:00 dwóch ratowników wodnych z poznańskiego WOPR-u będzie czuwało nad
bezpieczeństwem kąpiących się. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogły korzystać
z wodnej zjeżdżali Aquaglide. Należy jednak
pamiętać, że zgodnie z regulaminem zjeżdżalni dzieci i młodzież mogą bawić się na
niej tylko pod opieką dorosłych. W pobliżu
kąpieliska zlokalizowany jest plac zabaw
oraz siłownia zewnętrzna. Dla użytkowników kąpieliska dostępna jest także toaleta
oraz przebieralnia z prawdziwego zdarzenia.
Dodatkowo plaża wyposażona została w 20
ławek i 5 stołów wykonanych z palet. Przypominamy o paru zasadach obowiązujących

na kąpielisku:
»» osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratownika;
»» na kąpielisku nie wolno przekraczać wyznaczonych stref dla osób pływających,
zaśmiecać kąpieliska, zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób.
Na terenie kąpieliska w Niepruszewie
zlokalizowana jest przystań oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego i leżaków.
Wypożyczalnia wyposażona jest w 10 kajaków dwuosobowych, 5 rowerów wodnych
dwuosobowych oraz 2 rowery wodne czteroosobowe. Od 1 czerwca wypożyczalnia
jest otwarta we wtorki i czwartki w godz.
14:00-20:00, a także w soboty, niedziele
i święta w godz. 10:00-20:00. Natomiast
na czas wakacji sprzęt wodny można wypożyczać od poniedziałku do piątku w godz.
11:00-20:00 oraz w soboty, niedziele i święta
w godz. 10:00-20:00. Na terenie przystani

Oferta wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacyjnym

O

środek Sportu i Rekreacji w Buku każdego roku w okresie wakacji letnich
organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży na stadionie miejskim w Buku. W tym
roku, ze względu na budowę bieżni zajęcia
przeprowadzone zostaną tylko w sierpniu.
Zajęcia będą miały charakter wesołej zabawy
w poznawaniu nowych dyscyplin sportu.
Chcemy zaproponować naukę połączoną
z mini turniejami w różnych dyscyplinach
sportu m.in. speedbadminton, badminton,
siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, tenis, gier i zabaw dla przedszkolaków. Udział
w zajęciach jest bezpłatny i co najważniejsze nie ma limitu miejsc. W miesiącu lipcu
chcemy natomiast zaproponować dzieciom
odpłatne wycieczki do nowego ZOO w Poznaniu, parku linowego w Opalenicy i do
Krainy Zabaw „BOGILU” w Wiosce k. Grodziska Wlkp. W czasie wakacji planujemy
również zorganizować wycieczki rowerowe
do Niepruszewa (plaża – kąpiel i zabawy)
i do Tomiczek (źródełko).
W Niepruszewie na plaży dzieci i mło22

dzież korzystać mogą: z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strzeżonego kąpieliska
z wodnym placem zabaw, stołu do tenisa czy
boiska do siatkówki plażowej. W sezonie
letnim chcemy pokazywać akcje ratownicze
na wodzie oraz nauczyć dzieci, młodzież
i dorosłych podstaw udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Nasze regaty kajakowe wpisały się już na stałe w okres letni
na plaży w Niepruszewie. Uczestniczy w nich
zawsze pełna obsada, czyli 10 dwuosobowych załóg. Dużym powodzeniem cieszą się
turnieje siatkówki plażowej, które kierujemy
okazjonalnie do dzieci, młodzieży i dorosłych, aktualnie wypoczywających na plaży.
Kompleksy Moje Boisko Orlik 2012
w Niepruszewie i w Dobieżynie w okresie
wakacji letnich czynne będą dla wszystkich
nie w godzinach pracy animatorów, czyli od
godzin popołudniowych, lecz od godziny
9:00. Oprócz podstawowego wyposażenia
obiektów w sprzęt sportowy: piłki do kosza,
piłki do siatkówki, piłki do piłki nożnej, propagowane są inne formy rekreacji ruchowej.

»» Rower wodny 2-osobowy – 1 godz./
każda następna -15,00 zł/10,00 zł
»» Rower wodny 4-osobowy – 1 godz./
każda następna - 20,00 zł/15,00 zł
»» Kajak – 1 godz./każda następna
- 13,00 zł/9,00 zł
»» Slip – wodowanie jednorazowe + jednodniowe cumowanie przy pomoście
- 40,00 zł
»» Cumowanie (bez dozoru) w mies.
czerwiec-wrzesień 1 dzień/1miesiąc
-15,00 zł/ 250,00 zł
»» Leżak 1 szt. – 1 dzień
- 7,00 zł

Dla uczniów i studentów opłaty są pomniejszone każdorazowo o 5 zł od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00.

istnieje możliwość wodowania oraz cumowania przy pomoście sprzętu pływającego.
Sprzęt wodny może wypożyczyć osoba,
która ukończyła 16 lat po okazaniu dowodu
tożsamości u pracownika wypożyczalni. Na
terenie przystani obowiązuje bezwzględny
zakaz postoju samochodów. Wyznaczone
miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie dla przyczep podłodziowych.
Paweł Prugar
Wykwalifikowani animatorzy sportu, chcąc
zachęcić jak największą liczbę dzieci i młodzieży do aktywności, do ruchu, poprowadzą
zajęcia z tenisa, speedbadmintona, badmintona, boule, darta, czy w siatko nogi. Wielkim
powodzeniem cieszą się gry i zabawy oraz
mini turnieje w różnych dyscyplinach i w różnych zadaniach sprawnościowo-ruchowych.
Boisko w Otuszu, obecnie ogradzane,
jest ogólnodostępne. Dzieci i młodzież będą
mogły pograć w piłkę nożną, siatkówkę plażową czy koszykówkę. Najmłodsi mogą natomiast skorzystać z placu zabaw. W miesiącu
sierpniu zorganizowany zostanie Otuski Bieg
Przełajowy.
I nasz ostatni otwarty obiekt wielofunkcyjny w Szewcach. Wyposażony w mini boisko z naturalną trawą, dwa stoły do tenisa,
siłownię zewnętrzną, boisko do siatkówki
i kolorowy plac zabaw dla dzieci. Obiekt jest
ogólnodostępny i korzystać z niego można
cały dzień. W sierpniu chcemy zorganizować
Dzień Sportu dla dzieci, do którego zapraszamy wszystkie dzieci z naszej gminy.
Szczegółowy harmonogram zajęć ruchowych, rajdów rowerowych, turniejów
i wycieczek zamieszczony zostanie na stronach internetowych OSiR Buk, UMiG Buk i w
prasie lokalnej.
Paweł Prugar
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MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
W BUKU
SERDECZNIE
ZAPRASZA NA: HAPPY

dla

25 czerwca - 6 lipca 2018 r.
GWARANTUJEMY:
CIEKAWE ZAJĘCIA
MIŁĄ ATMOSFERĘ
ATRAKCYJNY PROGRAM
DWA POSIŁKI DZIENNIE
Rozpoczęcie 25 czerwca o godz. 10:00

ZAPISY PRZYJMUJE I INFORMACJI UDZIELA
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU ul. Dobieżyńska 27, Tel.: 61 81 40 121

Z pomysłem przez wakacje
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU
ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI
(W WIEKU OD 5 LAT)
DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH:
PLASTYCZNYCH – MUZYCZNYCH – TEATRALNYCH
KULINARNYCH – RUCHOWYCH

KOSYNIER BUKOWSKI l

Zajęcia odbywają się w MGOK w Buku ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21
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PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Lepiej
być nie mogło

W

ymarzone zawody rozegrały zawodniczki Red Hot Czili Buk podczas
turnieju w Poznaniu, inaugurującym PGNiG Summer Ligę. Bukowianki nie
tylko wygrały wszystkie mecze, ale w dodatku w finale zrewanżowały się drużynie
z Piotrkowa Trybunalskiego, która rok temu
pokonała Red Hotki w meczu o złoto Mistrzostw Polski. Zapowiada się więc interesujący sezon!
W ciepły, majowy weekend, piłka ręczna
plażówa powróciła po 10 latach nieobecności do Poznania. Zawody na pięknie
przygotowanym obiekcie na Placu Wolności, rozegrano w dość nietypowej formule,
bowiem wszystkie spotkania odbyły się
w piątek i sobotę (a nie jak zwykle w tego
typu turniejach w sobotę i niedzielę), a w
dodatku ograniczono liczbę drużyn żeńskich
i męskich do 6 w każdej z kategorii.
Nie miało to jednak wpływu na poziom
turnieju, gdyż w stolicy Wielkopolski zjawiła
się cała krajowa czołówka. – Spodziewałyśmy
się ciężkich meczów, dlatego wyszłyśmy na
piasek bardzo zmotywowane – wyjaśnia kapitanka Red Hotek Iwona Rura. – W pewnym
sensie grałyśmy trochę u siebie, bo na nasze
spotkania przyjechali kibice z Buku. Część
z nich nie widziała nas wcześniej na żywo,
więc tym bardziej chciałyśmy pokazać dobrą
grę – dodaje Iwona. Taka presja mogłaby
działać na niekorzyść zespołu, jednak Red
Hotki już w meczach grupowych pokazały, że
24

ostatni dobry sezon (wicemistrzostwo Polski oraz awans do turnieju finałowego EBT,
czyli europejskiej Ligi Mistrzów) wzmocnił
także psychikę zespołu. Bukowianki pewnie
wygrały piątkowe mecze grupowe. Zarówno
spotkanie przeciwko UKS Kowalewowi Pomorskiemu, jak i mecz przeciwko uważanym
za faworytki turnieju Pyrkom Poznań zakończyły się wynikiem w setach 2:0 dla Buku.
W bramce bardzo udanie zadebiutowała
nowa bramkarka Red Hotek, Małgorzata
Kochańska-Lizewicz, która na hali reprezentuje Spartę Oborniki. Do drużyny dołączyła
też Magdalena Błaszczak (halowa drużyna:
AP Poznań): – W zeszłym roku zagrałam
z dziewczynami na turnieju w węgierskim
Salgotarjan i już wtedy mi się podobało, że
zespół tworzy taką zgraną grupę – wspomina
Magda. – Wcześniej występowałam na piasku z drużyną AP Poznań, o której oczywiście
zawsze będę ciepło myśleć, ale liczę, że w Red
Hotkach będę się dalej rozwijać. Mam nadzieję, że naszym celem będzie walka o zwycięstwo
w każdym turnieju, w końcu zawsze trzeba
sobie wysoko zawieszać poprzeczkę – śmieje się występująca na lewym skrzydle i w
obronie zawodniczka.
Słowa Magdy sprawdziły się już w sobotę, gdy Red Hotki w przekonującym stylu
pokonały w półfinale Byczki z Kowalewa
Pomorskiego 2:0. W drugim półfinale Pyrki Poznań uległy aktualnym mistrzyniom
Polski, drużynie BHT GRU Juko Piotrków
Trybunalski. Jako wlotek w zespole z Piotrkowa występuje od tego sezonu Iwona Niedźwiedź, dobrze znana kibicom piłki ręcznej
jako halowa reprezentantka Polski, z którą to
drużyną zajęła 4 miejsce na Mistrzostwach
Świata. Obecność Iwony nie speszyła jednak
Red Hotek. W pierwszym secie finału, niesio-

ne dopingiem z trybun, Wielkopolanki łatwo
pokonały przeciwniczki i na Placu Wolności
zapachniało sensacją. Drugi set przypomniał
jednak dziewczynom najgorsze wspomnienia z tak wielu meczów przeciwko piotrkowiankom. GRU, drużyna naszpikowana
plażowymi reprezentantkami Polski, łatwo
i szybko wyszła na prowadzenie, którego nie
oddała już do końca seta. Mecz musiały więc
rozstrzygnąć shoot-outy. W nich jednak Red
Hotki znowu pokazały zimną krew. Najpierw
wyszły na prowadzenie 5:0 i choć potem GRU
podgoniło wynik na 5:4, to zespół z Buku
cieszył się ze zwycięstwa w turnieju.
W drużynie Red Hot Czili Buk zabrakło
Mai Karasiewicz (powody rodzinne) i Moniki Król, która przeszła operację wycięcia
wyrostka: – Oglądałam transmisję i gdyby nie
ból, to bym chyba wskoczyła do telewizora
z emocji! Czuję oczywiście sporo żalu, bo wiem,
że w tym sezonie nie wystąpię już na piasku,
ale będę jeździła na turnieje i dopingowała
dziewczyny. Następny przystanek to Stare
Jabłonki.
Tam, w Finałach EBT, Red Hotki zmierzą się z 12 najlepszymi drużynami Europy.
Oficjalnie chciałyby poprawić ubiegłoroczny
wynik z Gaety, w której zajęły 8 miejsce. Ale
może zgodnie ze słowami Magdy Błaszczak
uda się znowu sprawić małą niespodziankę?

Klasyfikacja końcowa kobiet:
1.
2.
3.
4.

Red Hot Czili Buk.
BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski.
BHT Pyrki Poznań.
BHT Byczki Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie.
5. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie.
6. KS AP-Poznań.
Martyna Wasiak

l CZERWIEC 2018

XVI Spartakus Cup

W

dniu 1 czerwca, dokładnie w Dzień
Dziecka, do Uczniowskiego Klubu
Sportowego Spartakus Buk przybyło ok. 150 zawodników z 10 zespołów
z całej Polski, by rozegrać trzydniowy XVI
Spartakus Cup. Od 1 do 3 czerwca zawodnicy
rozegrali 1080 minut, zdobyli łącznie 731
bramek. W pierwszy dzień zespoły rozegrały
po dwa mecze, ze zmiennym szczęściem, nie
było widać faworyta, więcej miała powiedzieć sobota, gdyż zespoły w upalną sobotę
miały do rozegrania po 5 meczy. Wszystko
miała wyjaśnić niedziela. Po dwóch dniach
nadal nie mieliśmy rozstrzygnięcia – to trzy
ostatnie mecze w wykonaniu aż 6 zespołów
dało nam końcową klasyfikację. Mecz KS

Szczypiorniak Gniezno – WKS Śląsk Wrocław, który zakończył się wygraną Śląska
2:9 zapewnił miejsce na podium, lecz nie
było wiadomo dokładnie, jaki kolor medalu.
Kolejny mecz rozegrany między MKS Tęcza
Kościan i SSRIR Start Konin zapowiadał się
bardzo gorąco. Licznie przybyła publiczność
z Kościana, mocno dopingowała swój zespół, który miał popsuć plan Konina i jego
marzenie o złocie. Dokładnie w ostatnich
sekundach strącając Konin z najwyższego
miejsca, zdobywając bramkę z rzutu karnego
i wygrywając 8:7. Ostatni mecz pomiędzy
KS Victoria Piaseczno vs UKS Spartakus
Buk miał rozstrzygnąć, czy WKS Śląsk czy
Victoria zdobędzie złoto. Od pierwszej minuty bardzo zacięty pojedynek pomiędzy
naszymi Spartanami a zespołem z Piaseczna.
Po paru nieudanych akcjach do głosu doszli

zawodnicy Victorii, wygrywając ostatecznie
18:2 i zapewniając sobie pierwsze miejsce
w turnieju. Bardzo dziękujemy wszystkim
rodzicom, kibicom, sponsorom, OSiR Buk,
Gimnazjum Buk oraz Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Buk za
pomoc w organizacji XVI Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Ręcznej chłopców rocznika
2006 Spartakus Cup.
Najlepszy zawodnik turnieju: Jędrzejewski Maciej SSRiR Start Konin. Najlepszy
bramkarz: Śliwiński Miłosz KS Szczypiorniak
Gniezno. Najlepszy Strzelec (38 bramek): Glinka Jan UKS Spartakus Buk
7 turnieju: Kajtek Poniedziałek, Franek
Pokusa, Szymon Cieciora, Jakub Hołda, Franek Leśniewski, Stanisław Mikuła, Tobiasz
Dziubała.
Paweł Łubiński

8. PARAFIALNY PRZEŁAJ

IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO

Buk, 1 lipca 2018 godzina 15:00
Start i meta:
Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku ul. Mury 30

Organizatorzy: Bukowski Klub Biegacza

Zapraszamy: rowerzystów, biegaczy, piechurów
Kontakt z organizatorami: Tomasz Giełda: 796064410

Parafia Buk, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku
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Kronika Komisariatu Policji w Buku – maj 2018
»» W dniu 03.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali na gorącym uczynku n/n mężczyznę, który poruszał
się pojazdem marki Keeway pomimo sądowego
zakazu prowadzenia pojazdów. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 05.05.2018 r. w miejscowości
Buk kierujący pojazdem BMW oraz kierujący
pojazdem marki KIA nie zachowali szczególnej
ostrożności podczas manewru cofania, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.
Sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu.
»» W dniu 06.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o tym, że n/n sprawca dokonał przywłaszczenia telefonu komórkowego marki
SAMSUNG. Wartość strat 1000 złotych. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 07.05.2018 r. w miejscowości
Buk kierujący pojazdem FORD nie zachował
szczególnej ostrożności podczas manewru
cofania, w wyniku czego uderzył w zaparkowany pojazd marki MERCEDES. Sprawcę
ukarano MKK.
»» W dniu 07.05.2018 r. w miejscowości
Wielka Wieś kierujący pojazdem Suzuki nie
zachował szczególnej ostrożności na przejeździe kolejowym, w wyniku czego uszkodził

obie rogatki. Sprawcę ukarano MKK.
»» W dniu 07.05.2018 r. w miejscowości
Buk kierujący pojazdem Opel nie zachował
szczególnej ostrożności podczas manewru
zawracania, w wyniku czego doprowadził
do kolizji z pojazdem marki Audi. Sprawcę
ukarano MKK.
»» W dniu 09.05.2018 r. w miejscowości
Buk kierujący pojazdem Peugeot nie zachował
szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, w wyniki czego doprowadził do
zderzenia z pojazdem marki Opel. Sporządzono
wniosek o ukaranie do sądu.
»» W dniu 09.05.2018 r. w miejscowości
Buk kierujący pojazdem MERCEDES nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki VOLKSWAGEN na
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, w wyniku
czego doprowadził do zderzenia. Sprawca
ukarany MKK.
»» W dniu 10.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Dopiewie zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę, który naruszył
nietykalność cielesną funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dopiewie. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 11.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiado-

mieni o tym, że n/n sprawca dokonał kradzieży
dwóch tablic rejestracyjnych pojazdu marki
Citroen zaparkowanego na parkingu osiedlowym w Buku. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 13.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o tym, że trzech n/n sprawców dokonali
włamania do domu. Z mieszkania nic nie zginęło. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 18.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o tym, że n/n sprawca przywłaszczył
pieniądze w kwocie 3000 zł. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 19.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali na gorącym uczynku osobę, która kierowała pojazdem marki Audi w stanie nietrzeźwości. Wynik
badania trzeźwości 0,83 mg/l. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
»» W dniu 27.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o tym, że n/n osoba z parkingu osiedlowego w Buku dokonała kradzieży dwóch
lusterek od pojazdu marki NISSAN. Postępowanie prowadzi KP Buk.
»» W dniu 28.05.2018 r. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o tym, że n/n osoba dokonała kradzieży
roweru marki RAYON. Wartość strat 500zł.
Postępowanie prowadzi KP Buk.

Serdecznie przepraszamy pana Władysława Niespodzianego za pomyłkę
w pisowni nazwiska pod fotografiami
w ostatnim numerze.

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
ISSN 1429-2742

UWAGA KIEROWCY!

W

związku z zawodami sportowymi pn. „III Bukowski Bieg Księcia
Mieszka I”, które odbędą się w dniu
17 czerwca 2018 r. /niedziela/ Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Buku informuje, że od
godz. 13:00 zostanie zamknięty dla ruchu
kołowego pl. Przemysława (Rynek) i ul.
Poznańska. Natomiast od godz. 13:30 częściowo lub całkowicie zostaną zamknięte
następujące ulice, po których przebiegać
będzie trasa biegu: Pl. Przemysława – Po26

znańska – Dworcowa – Wróblewskiego – Lipowa – Orzechowa – Stefana Czarnieckiego
– Powstańców Wlkp. – Kościuszki – Szarych
Szeregów – Dobieżyńska – Mickiewicza –
Wojtczaka.
Prosimy o nie pozostawianie samochodów na rynku. Przewidywane przywrócenie
ruchu kołowego ok. godz. 15:30.
Prosimy o zastosowanie się do poleceń
służb porządkowych (policja, straż pożarna,
harcerze i inne oznakowane osoby) znajdujących się na trasie biegu.
Przepraszamy za utrudnienia. Liczymy
na wyrozumiałość.
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Ogłoszenia i reklamy: MGOK, Ewa Szurkowska
tel. (61) 8140 121, e-mail: mgokbuk@o2.pl
(do 25 dnia każdego miesiąca).
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Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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ZAPROSZENIE

Badania laboratoryjne

»» badanie w postaci badania Lipidogramem
»» oznaczenie poziomu markera PSA
»» badanie poziomu cukru we krwi
»» badanie poziomu TSH we krwi

»» badanie na krew utajoną

Badania laboratoryjne zostaną przeprowadzone 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
badania w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Buku ul Dobieżyńska 27, codziennie w godz 08.00-15.00. Wyniki 21
dni od terminu badania.
Akcja będzie prowadzona do 20
października b.r. – dotyczy wszystkich
badań

Zespół Szkół Rolniczych

A

Badanie radiologiczne
klatki piersiowej

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 obejmującej roczniki 1967-1977
»» profilaktyki chorób płuc obejmującej
roczniki 1967-1977
»» profilaktyki diabetologicznej obejmującej osoby, które ukończyły 18 rok
życia
»» profilaktyki chorób tarczycy obejmującej osoby, które ukończyły 18 rok życia
»» profilaktyki raka jelita grubego obejmującej roczniki 1967-1977
»» profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet
roczniki 1967-1977

W

prowadzone będzie w Opalenicy ul Powstańców Wlkp 1A /I piętro/
»» Pracownia Radiologiczna ( ZDROWIE” Szymańscy Sp.J.). Tel 601 575
606 czynny 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 organizowany
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 terminach o godz 15.00.

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo w Buku
poszukuje do pracy z dziećmi
nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt w sekretariacie
placówki ul. Plac St. Reszki 26
64-320 Buk
tel. 618140-240
Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
poszukuje do pracy z osobami starszym,
opiekunki.
Bliższych informacji
można uzyskać
pod tel. 618140-381
lub sekretariacie.
ul. Plac St. Reszki 26 64-320 Buk
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00

DROGI PRACODAWCO,
SZUKASZ PRACOWNIKA?
Spełnię Twoje oczekiwania o pracowniku
idealnym. Nie boję się ciężkiej pracy i wyz
wań. Mam wykształcenie wyższe, bogate
doświadczenie zawodowe. Jeśli szukasz
pracowitego, odpowiedzialnego i uczciwe
go człowieka do pracy, zadzwoń do mnie.

Tel. 606-933-710

„Lato pachnące miętą,
lato koloru malin,
lato zielonych lasów,
lato kukułek i czajek”.

Z okazji nadchodzących
wakacji życzę Mieszkańcom
Miasta i Gminy Buk udanego
wypoczynku na łonie
przyrody, niezapomnianych
wycieczek pieszych
i rowerowych, odkrywania
nowych, nieznanych
miejsc, obcowania z lekturą
i zapomnienia o sprawach
codziennych.
Dariusz Pańczak
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
30
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