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Założył Klub Oficerów Rezerwy
– odszedł jako Prezes Honorowy KŻR

S

zok i niedowierzanie zapanowały wśród
bukowian, a szczególnie członków Klubu Żołnierzy Rezerwy, kiedy dotarła
wiadomość o niespodziewanej śmierci
w dniu 15.06.2018 r. Honorowego Prezesa,
wspaniałego człowieka i przyjaciela mjr. w st.
sp. Eugeniusza Jakubowskiego.
Choć fizycznie odszedł, Jego duch pozostał na zawsze w licznych dziełach, które
dokonał w ludziach którym pomógł.

W roku 1938 w wieku 5 lat wraz z rodzicami przeprowadził się z Gostynia do Buku.
Tu przeżył wojnę, ukończył Szkołę Podstawową nr 1. W Liceum Ogólnokształcącym
w Nowym Tomyślu poznał przyszłą żonę –
ukochaną Irenkę. Nie ominęła go też „Służba
Polsce", jako junak SP. W 1951 r. budował

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, iż w dniu 15 czerwca
2018 roku, w wieku 85 lat zakończył swe wspaniałe życie

V Śp. EUGENIUSZ JAKUBOWSKI
Honorowy Obywatel Miasta Buk,
Prezes Koła Żołnierzy Rezerwy,
Nauczyciel i Wychowawca.
Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek,
społecznik, ulubiony wychowawca wielu pokoleń
absolwentów bukowskiej „jedynki”.
RODZINIE ZMARŁEGO
serdeczne wyrazy współczucia i żalu
składają
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
Andrzej Jankowski
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Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
Stanisław Filipiak
l LIPIEC 2018

Nową Hutę. Wspominał, że była to bardzo
ciężka harówka.
W tym okresie był zaangażowanym działaczem w szeregach harcerstwa, a także w KS
„Patria". Po odbyciu służby wojskowej, gdzie
ukończył Szkołę Podoficerską i Kurs Oficerski, przez dwa lata był wykładowcą Studium
Wojskowego przy Politechnice Poznańskiej.
W latach 1957-1991 pracował w Szkole
Podstawowej nr 1. Był nauczycielem, za którym młodzież przepadała, gdyż prowadził
zajęcia w nadzwyczaj ciekawy sposób i uczył
młode pokolenie patriotyzmu.
To dzięki niemu szkoła nosi imię płk.
Kazimierza Zenktelera. Doprowadził do tego
po przywiezieniu ziemi z odnalezionego
podczas wycieczki szkolnej grobu wielkiego bukowianina w Jędrzejowie. Zainicjował
też umieszczenie na budynku szkoły tablicy
upamiętniającej strajk dzieci bukowskich
w obronie języka polskiego w 1906 r., a potem prowadził zbiórkę pieniędzy na Sztandar
Szkoły ufundowany w roku 1984.
Był członkiem teatru amatorskiego
w Buku i grał główne role w wielu sztukach
reżyserowanych przez pana Stanisława Dakowskiego np. „Śluby Panieńske" czy „Damy
i Huzary", a wystawianych w sali kina „Tęcza"
oraz w dzisiejszej synagodze.
W roku 1966 dzięki jego staraniom
utworzono w Buku Klub Oficerów Rezerwy.
Został jego pierwszym prezesem i pełnił tę
funkcję do roku 2010, kiedy zrezygnował
i został Prezesem Honorowym. W tym czasie
stworzył bazę do prowadzenia działalności.
Najpierw, w roku 1970, doprowadził do uru-

Geniu…

J

est niezwykle trudno wybrać garść zdarzeń z 50- letniej historii moich kontaktów z Geniem Jakubowskim. Pamiętam,
że pewnego wrześniowego poranka 1967 r.
z zaciekawieniem po raz pierwszy przyszedłem na zajęcia KOR - Klubu Oficerów Rezerwy. Przywitał mnie por. rez. Eugeniusz
Jakubowski.
Podczas prowadzenia zajęć Prezes wydawał mi się bardzo poważny i na serio
traktujący swoje zajęcie, chociaż dla rozładowania poważnej atmosfery Prezes od czasu do czasu opowiadał kawał, co spotykało
się z aplauzem uczestników zajęć. Zajęcia
szkoleniowe klubu odbywały się wówczas
w godzinach dopołudniowych, w związku
z tym byliśmy zwalniani przez zakład pracy
na podstawie wątpliwej podstawy prawnej.
Patrzyłem na Genia jako na człowieka
obdarzonego charyzmą, solidną wiedzą wojskową oraz darem niezwykłych zdolności
organizacyjnych.
Nie tylko z tych względów bardzo chętnie
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chomienia strzelnicy sportowej, a w roku
1983 otwarł świetlicę pod budynkiem przedszkola „Hałabały", która służy do dziś. W obu
tych przedsięwzięciach, razem z wszystkimi,
brał udział z łopatą i taczką w ręku.
Zorganizował wiele zawodów sportowych, także dla mieszkańców i młodzieży
szkolnej. Wykonał ręcznie ponad 1000 dyplomów, które były ozdobą tych imprez.
Dokumentował wszystkie ważniejsze
wydarzenia i zmiany zachodzące w Buku
przy pomocy kamery, z której uzyskanie obrazu było możliwe tylko przez bardzo ciężki
rzutnik. On go wiele razy dźwigał.
Nad jeziorem Niesłysz w Krzeczkowie
zorganizował bazę wypoczynkową, z której
przez wiele lat korzystała grupa bukowian,
gdyż Geniu potrafił zadbać o humor i pogodę
ducha.
Był niezapomnianym wodzirejem organizowanych przez Klub bali, zabaw i wieczorków towarzyskich. Pod jego okiem powstawały różne kapelusze, czapki, meloniki
i kotyliony, aby bal był pełen kolorów.
uczestniczyłem w zajęciach. Zajęcia prowadzone były w bardzo interesujący sposób,
często z udziałem zapraszanych specjalistów
wojskowych oraz ciekawych ludzi, mieszkańców naszego miasta – jak np. dr Lecha
Siudy czy kombatantów II Wojny Światowej.
Kronika zanotowała operację pn. „Słowik
74” w 1974 r. W kolumnie zmotoryzowanej,
umundurowani, udaliśmy się na 3-dniowe
ćwiczenia nad jezioro do Lutola. Podobno
w Nowym Tomyślu niektórzy sądzili, że zanosi się na wojnę. Do historii przeszły zajęcia
w JW. 3355 w Porażynie i zawody strzeleckie
z pistoletu TT oraz konkursowe strzelania
do czapki wojskowej d-cy jednostki.
Należy również wspomnieć słynne zabawy karnawałowe KOR-u, które rozpoczęły
swoją karierę w d. Ośrodku Sportowym
Patrii (buźnica). Natomiast wyjazdy na
„Dni Skupienia” do Zbąszynia przynosiły
ich uczestnikom wiele niezapomnianych
wrażeń. Duszą towarzystwa jak zwykle
był Geniu.
I tak można by było wspominać, wspominać, wspominać.
Jedno wydarzenie utkwiło mi szczegól-

Miał w sobie niesamowitą energię i wigor
– może dzięki wspomaganiu przez zawsze
uśmiechniętą żonę. Kiedyś np. podczas „Wieczorku Klubu” – a była już godz. ok. 24.00
postanowił: delegacja musi złożyć raport
z imprezy leżącemu z temperaturą kol. Karolowi Hołodowi. Wyznaczył delegację, założyli
„moro” i hełmy i z szablą w dłoni wyruszyli.
Po powrocie Geniu poinformował, że
Karol cudownie ozdrowiał.
Za swą działalność otrzymał niezliczoną
ilość odznaczeń, medali i dyplomów. Myślę
jednak, że najbardziej cenił nadany mu w roku
2005 tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Buk”, który był szóstym takim w całej,
ponad 700-letniej historii naszego miasta.
Droga Irenko – niech świadomość tego,
że cała spuścizna, którą pozostawił, będzie
go przypominać następnym pokoleniom,
a także wspomnienie razem spędzonych
wielu cudownych chwil w ciągu wspólnych
62 lat, będą dla Ciebie osłodą w tej gorzkiej
chwili rozstania.
Michał Lulkiewicz
nie w pamięci. Był to rok 2010, pożegnanie
Genia jako prezesa Klubu. Wiązało się to
z wyborem następcy ustępującego prezesa.
Była to sytuacja szczególna, bo trzeba było
wykazać się odwagą, wręcz determinacją,
aby po 40 latach prezesowania Genia objąć
po nim funkcję prezesa klubu. Rozmowy
w tej sprawie trwały ponad miesiąc.
Buk, 02.07.2018
Henryk Ligocki

Eugeniusz Jakubowski
patronem bukowskiej
strzelnicy

W

trakcie mowy pogrzebowej
burmistrz Stanisław Filipiak
poinformował, że remontowana obecnie strzelnica w Parku Harcerza
nosić będzie imię zmarłego Eugeniusza
Jakubowskiego. Z inicjatywą nadania tej
nazwy wystąpił Zarząd Klubu Żołnierzy
Rezerwy LOK w Buku.
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Sprawozdanie nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z działalności między Sesjami Rady za okres od dnia 29 maja
2018 roku do dnia 19 czerwca 2018 roku , złożone na Sesji Rady w dniu 20 czerwca 2018 roku.
Podatki i opłaty lokalne
1. Umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 319,00 zł jednej osobie fizycznej z uwagi na
trudną sytuację materialną podatnika.

Budżet 2018 roku.

1. Wydał Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 30
maja 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 9/2018)
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy na 208 rok.

Mienie Komunalne.

1. Wydał Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o dziewiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dobieżynie.
Wyznaczył termin przetargu na dzień 20 lipca
2018 roku. Przedmiotem sprzedaży są 3 działki
budowlane niezabudowane.
2. Wydał Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie.
Wyznaczył termin przetargu na dzień 20 lipca
2018 roku. Przedmiotem sprzedaży jest 9 działek
budowlanych niezabudowanych.
3. Wydał Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie: sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargowej położonej w Buku ( 2
działki pod AG przy torach kolejowych). Wykaz
podaje się od publicznej wiadomości na okres
od dnia 15 czerwca do dnia 05 lipca 2018 roku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 19
czerwca 2018 roku w sprawie: przekazania
majątku trwałego na rzecz ZGK Spółka z o.o.
obejmującego sieć kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami zakończonymi studniami
przyłączeniowymi w Dobieżynie ul.Stęszewska
o wartości 1 182 759,78 zł.

Przetargi.

1. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( powyżej
30 tys. euro i poniżej progu unijnego ) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa chodnika
przy drodze powiatowej w miejscowości Sznyfin
i Dobra. Wyznaczył termin składania ofert na
dzień 25 czerwca 2018 roku. Termin realizacji
zadania wyznaczył na dzień 30 września 2018
roku.
2. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na
realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa
chodnika ul.Dworcowa w Buku. Wyznaczył ter-
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min składania ofert na dzień 25
czerwca br. Termin realizacji zadania wyznaczył
na dzień 30 września br.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

1. Odbył Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Buk pod firmą Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. dnia 08
czerwca 2018 roku.
Podjął n/w uchwały :
- Nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Gospodarki
Komunalnej spółka z o.o. w Buku za rok 2017.
- Nr 4/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku za rok 2017.
- Nr 5/2018 w sprawie: podziału czystego zysku wypracowanego przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Buku za rok 2017.
Zysk w kwocie 337 368,29zł przeznacza się na
kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na
inwestycje wodno – kanalizacyjne w MIG Buk.
- Nr 6//2018 w sprawie: pokrycia strat z lat
ubiegłych. Kwota 3 000 zł ( rezerwa na niewykorzystane urlopy)
- Nr 7/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
- Nr 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku
za rok 2017.
- Nr 9/2018 i Nr 10/2018 w sprawie: udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku
za rok 2017.
2. Wydał Decyzję z dnia 19 czerwca 2018 roku
dla ZGK Spółka z o.o. zezwalającą na prowadzenie
działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3. Wydał Decyzję z dnia 19 czerwca 2018 roku
dla ZGK Spółka z o.o .na prowadzenie działalności
z zakresu wyłapywania zwierząt oraz ich transportu.
4. Podjął Uchwałę nr 11/2018 Zgromadzenia
Wspólników ZGK Spółka z o.o. z dnia 19 czerwca
2018 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego ZGK Spółka z o.o. w Buku. Podwyższa
się kapitał zakładowy o kwotę 1 182 800,00 zł
w drodze ustanowienia 11 828 udziałów o wartości 100 zł każdy. Brakująca kwota 40,22 zł pokryta
została środkami pieniężnymi. Ogółem kapitał
zakładowy wynosi 18 647 400,00 zł co stanowi
186 474 udziały do 100 zł każdy- kanalizacja
ul.Stęszewska
5. Podjał Uchwałę Nr 12/2018 Zgromadzenia
Wspólników ZGK Spółka z o.o. z dnia 19 czerwca

2018 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej
Prezesowi ZGK Spółka z o.o. za 2017 rok w kwocie
10 tys.zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydał Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 15
czerwca 2018 roku w sprawie: upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia dobry start.

Informacje.

1. Złożył wniosek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie
2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego do
NFOŚRIGW na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa jakości środowiska miejskiego
poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie ul. Sportowej i Basztowej w Buku. Wartość
zadania 1 345 195,05 zł, wnioskowana kwota
1 143 415,79 zł, środki własne 201 779,26 zł.
Termin realizacji 2019 rok.
2. Złożył wniosek w ramach PROW w ramach
typu operacji – Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Dobieżynie. Wartość zadania
2 411 559,12 zł. , wnioskowana kwota 500 000
zł ( max możliwe dofinansowanie), środki własne
1 911 559,12 zł. Realizacja 2019 – 2020.
3. Złożył wniosek w ramach WRPO w ramach
działania 1.3.3 – Infrastruktura na rzecz rozwoju
gospodarczego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego na terenach aktywizacji gospodarczej w rejonie linii kolejowej E-20 w Buku.
Wartość projektu 5 049 441,67 zł, wnioskowa
kwota dofinansowania 4 032 760,85 zł. Środki
własne – 1 016 680,82 zł. Realizacja zadania
2019 – 2020.

Sprawy różne.

1. Brał udział w spotkaniach, naradach, uroczystościach:
»» Walnym Zgromadzeniu ZM GOAP za 2017
rok, Dane dot.działalności finansowej GOAP
przekazane zostały radnym na Komisji.
»» z Komendantem Miejskim PSP w sprawie
przywrócenia rejonu operacyjnego jednostek
OSP MIG Buk do JRG nr 4 w Poznaniu
»» spotkaniu w sprawie pomnika upamiętniającego powstańców wielkopolskich ze wsi
Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin na terenie
przykościelnym w Dakowach Mokrych
»» spotkaniu dot. udziału naszej gminy i parafii
w Festynie w Farze Poznańskiej – 22 lipca br
»» I Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Ks.Józefa
Surzyńskiego
»» 90 leciu OSP Niepruszewo
»» III Bukowskim Biegu Mieszka I
»» Walnym Zgromadzeniu SKR – Z-ca Burmistrza

Stanisław Filipiak
Burmistrz
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Z obrad sesji
W dniu 21 czerwca br. w strażnicy OSP w Buku
odbyła się XLVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
W obradach udział wzięło 14 z 15 radnych, a wśród
przybyłych gości znalazł się m.in. wicestarosta
poznański Tomasz Łubiński.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XLVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia
29 maja 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
będącymi podmiotami niezaliczanymi do sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów
ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi

Minuta ciszy

Zwyczajową minutą ciszy radni uczcili pamięć zmarłego Eugeniusza Jakubowskiego –
Honorowego Obywatela Miasta Buku.

OSP w Niepruszewie
nie chce lekkiego samochodu

Burmistrz Stanisław Filipiak poinformował
na marginesie 90-lecia OSP w Niepruszewie,
że zaplanowane na ten rok w budżecie gminy
środki na zakup nowego samochodu dla tej
jednostki, nie zostaną niestety zrealizowane
„(…) dlatego, że jednostka OSP nie chce złożyć wniosku o zakup samochodu lekkiego”.
– Zarząd nie mógł podjąć decyzji o złożeniu
wniosku w sprawie zakupu samochodu lekkiego, dlatego że jest związany uchwałą walnego zebrania – odpowiedział radny Tadeusz
Raburski, będący jednocześnie prezesem OSP
w Niepruszewie.

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa zwrócił uwagę na taryfę za wodę i ścieki, która weszła w życie 12 czerwca. Jego zdaniem jest
to taryfa w porażającej wysokości, bo nigdy
wcześniej, gdy było to w rękach Rady, takie podwyżki nie miały miejsca. Pytał, „(…) czy to jest
inicjatywa własna spółki, czy Pan burmistrz
w tym uczestniczył, czy jest to wymuszone
działaniem jak tu pisze prasa Wód Polskich?”
Zauważył, że Poznań nie podniósł opłat wcale
na najbliższe trzy lata, a Warszawa obniżyła
je o 14%. W Buku ceny wody pozostaną przez
trzy lata na tym samym poziomie, ale opłaty
za kanalizację będą rosnąć. – To jest 18% rok,
do roku, a w skali trzech lat to jest podwyżka
41% za kanalizację – podsumował Tomasz
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w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2017 r.
3/ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk na lata 2016-2019 za
2017 2017 rok.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Przyjęcie gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Buk („Za”
głosowało 14, z 14 radnych).
2/ Ustalenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasta
i Gminy Buk („Za” głosowało 14, z 14 radnych).
3/ Zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze („Za” głosowało 14, z 14 radnych).
4/ Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Plewa. Odpowiadając na wątpliwość wiceprzewodniczącego, burmistrz odpowiedział,
że widocznie taryfy w wymienionych miastach
były w ostatnich latach zawyżone. Prezentując
obecnym procedurę ustalania nowych taryf
wiceprzewodniczący powiedział, że projekt
taryfy przygotował ZGK Sp. z o.o., a następnie
zaakceptowały go Wody Polskie. Zauważył, że
w nowym stanie prawnym ustalenie taryfy
odbyło się już bez udziału radnych. Burmistrz
Stanisław Filipiak odpowiedział, że zatwierdzające taryfę Wody Polskie dysponują wzorem,
pod który podstawia się określone wartości.
Gdyby w 2017r. gmina przekazała spółce kolejne odcinki wybudowanej przez pięcioma laty
kanalizacji sanitarnej, to taryfa podrożałaby
o kolejne 20%. Nowe taryfy zawierają w sobie
obowiązkowo koszt amortyzacji urządzeń.

Motorówki na jeziorze

Radni Tomasz Giełda, Tadeusz Raburski
oraz Agnieszka Bednarek zareagowali na
problemy wywoływane przez użytkowników
motorówek na Jeziorze Niepruszewskim. Zdaniem radnych: hałas, spaliny, wysoka fala i brak
kultury osobistej u części motorowodniaków,
utrudniają większości plażowiczów korzystanie z kąpieliska i wypoczynku nad jeziorem.
Burmistrz Stanisław Filipiak zaproponował,
żeby radni wystąpili do Rady Powiatu o zmianę
uchwały i zamknięcie tego tematu.

Po wizytacji szkoły
w Dakowych Suchych

Radna Elżbieta Tonder zwróciła uwagę na
konieczność osuszenia murów budynku szkolnego w Dakowych Suchych. Prosiła, żeby dokonać tego przed termomodernizacją obiektu.

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk w 2018
roku („Za” głosowało 14, z 14 radnych).
5/ Nadanie nazwy drogom wewnętrznym („Za”
głosowało 14, z 14 radnych).
6/ Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Buk miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(„Za” głosowało 14, z 14 radnych).
7/ Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
(„Za” głosowało 12 radnych, 1 był przeciw, 1 się
wstrzymał od głosowania).
8/ Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Buk („Za” głosowało 5 radnych, 1 był
przeciw, 1 się wstrzymał, 7 radnych nie wzięło
udziału w głosowaniu).

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

Burmistrz poinformował, że wykonawca wie
o sprawie i sprawdzi ten problem zanim udzieli
60-miesięcznej gwarancji na termomodernizację. Radna skrytykowała również projekt toalet
dla niepełnosprawnych, w którym zabrakło
m.in. uchwytów. Burmistrz odpowiedział, że
w trakcie wizytacji nie było jeszcze elementów
białego montażu. Wykonawcy zgłoszono już
uwagi.

Remontowe problemy

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa zwrócił uwagę na kłopoty, jakie mają mieszkańcy
z uzyskaniem informacji od wykonawcy remontu ulic Otuskiej i Basztowej. Mieszkańcy
dziękują za remont, ale proszą o lepszą komunikację dotyczącą harmonogramu prac.
Tomasz Plewa prosił, by w kontekście trudności parkingowych w tym rejonie, rozważyć
tymczasową możliwość parkowania samochodów na placu pobliskiej Szkoły Podstawowej.
-Wykonawca miał to zapisane w umowie, że
jest zobowiązany informować mieszkańców
o etapie i postępie prac – mówił burmistrz.

Cenna praca
Hieronima
Łubińskiego

Wicestarosta Tomasz Łubiński przekazał na ręce burmistrza Stanisława
Filipiaka materiały o Powstaniu Wielkopolskim
w Buku. Materiał został zgromadzony i spisany
przez Hieronima Łubińskiego – ojca wicestarosty. Tym co wpływa na wyjątkową wartość
materiału jest fakt, że wspomnienia zostały
spisane na podstawie rozmów z żyjącymi
jeszcze wówczas powstańcami.
H.W.
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KOMUNIKAT
Na podstawie art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), Decyzji
PO.RET.070.255.2.2018.ZG Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku
informujemy odbiorców usług że od dnia 12 czerwca 2018 r. Do
dnia 12 czerwca 2019 r. będą obowiązywały nowe taryfy opłat za
wodę i ścieki.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa Wyszczególnienie
grupa
odbiorców
cena za dostarczoną wodę
Grupa 1
stawka opłaty abonamentowej (w)
cena za dostarczoną wodę
Grupa 2
stawka opłaty abonamentowej (w)
cena za dostarczoną wodę
Grupa 3
stawka opłaty abonamentowej (w)
cena za dostarczoną wodę
Grupa 4
stawka opłaty abonamentowej (w)
cena za dostarczoną wodę
Grupa 5
stawka opłaty abonamentowej (w)

Cena/ stawka

Jednostka
miary

netto z VAT
3,55
3,83
3,55
1,61
3,55
2,67
3,55
5,44
3,55
2,21

3,83
4,14
3,83
1,74
3,83
2,88
3,83
5,88
3,83
2,39

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Taryfowa Wyszczególnienie
grupa
odbiorców
Grupa 1
Grupa 2

Cena / stawka

Jednostka
miary

netto

z VAT

cena za odprowadzone ścieki

6,81

7,35

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej (ś)

3,64

3,93

zł/odbiorcę/m-c

cena za odprowadzone ścieki

6,81

7,35

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej (ś)

2,67

2,88

zł/odbiorcę/m-c

Taryfowa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
grupa
odbiorców
Zaopatrzenie w wodę
Grupa 1

Grupa 2
Grupa 3

Grupa 4
Grupa 5

Właściciele, zarządcy oraz odbiorcy usług posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalony w
oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Odbiorcy usług rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wodomierza dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Odbiorcy usług w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych rozliczani za ilość wody
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.
Odbiorcy usług rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wodomierza sprzężonego.
Gmina rozliczana za ilość zużytej wody do celów przeciwpożarowych.
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
Odprowadzanie ścieków

Grupa 1
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Właściciele, zarządcy oraz odbiorcy usług posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, korzystający z kanalizacji, z wyjątkiem użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych.

Grupa 2

Odbiorcy usług kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych w budynkach wielolokalowych.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
2) stawka opłaty abonamentowej (w) – nie zależnej od ilości
dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku,
wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej w poszczególnych grupach zawiera:
a) w grupie I - odczyt, rozliczenie i gotowość,
b) w grupie II - tylko odczyt wodomierza dodatkowego,
c) w grupie III - odczyt i rozliczenie,
d) w grupie IV – podwójną stawkę za odczyt oraz jednostkową
stawkę za rozliczenie i gotowość,
e) w grupie V – rozliczenie i gotowość.
W rozliczeniach za odebrane ścieki :
1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
2) stawka opłaty abonamentowej (ś) – nie zależnej od ilości
odbieranych ścieków, płaconej za każdy miesiąc bez względu na
rozmiar odprowadzanych ścieków lub też ich całkowitego braku,
wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej w poszczególnych grupach zawiera:
a) w grupie I – odczyt, rozliczenie i gotowość,
b) w grupie II – odczyt i rozliczenie
Użyte powyżej określenia oznaczają:
1) odczyt – koszt usługi odczytu wodomierza lub urządzenia
pomiarowego,
2) rozliczenie – koszt usługi rozliczenia należności za ilość
dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków,
3) gotowość – koszt utrzymania w gotowości do świadczenia
usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych tj. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
stanowiących nie więcej niż 15% całości tych kosztów.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
W tabelach podano również cenę brutto, która zawiera 8%
podatek VAT i nie będzie wymagać oddzielnego zatwierdzenia
w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku.
Cała treść Taryfy na okres 3 lat jest publikowana na stronie
internetowej ZGK Sp. z o.o. pod adresem: www.zgk-buk.pl
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Będzie nowoczesny punkt przesiadkowy w Buku

W

dniu 29 czerwca br. burmistrz
Stanisław Filipiak podpisał z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem umowę na
dofinansowanie budowy punktu przesiadkowego w Buku. Mówiąc o podpisywanych
w tym dniu umowach marszałek stwierdził: - Prezentowane dziś projekty czterech
gmin, które dostaną dofinansowanie z Unii
Europejskiej, są niezwykle ważne w kontekście Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
ponieważ stanowią z nią integralną całość.
Poza Bukiem umowy o dofinansowanie
podobnych inwestycji podpisali włodarze:
Kleszczewa, Stęszewa i Swarzędza. W uroczystości uczestniczył także starosta poznański Jan Grabkowski – wiceprezes zarządu
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Projekty
otrzymają wsparcie w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania”. Wszystkie gminy realizują
projekty, w których – jak powiedział Marszałek Marek Woźniak – chodzi o to, abyśmy obniżali poziom emisji CO2 i zmieniali
model przemieszczania się mieszkańców
z indywidualnego transportu kołowego na
transport zbiorowy, czyli właśnie kolej metropolitalną. - W ramach budowy punktu
przesiadkowego w Buku wykonana zostanie
infrastruktura komunikacyjna, w tym: drogi
dojazdowe i manewrowe, ciągi rowerowe
i piesze, miejsca postojowe dla rowerów
(w tym zadaszone) i samochodów. Wśród
nowopowstałych obiektów architektonicznych znajdą się m.in.: wiata pasażerska,

wiata rowerowa, toaleta automatyczna,
tablica informacyjna, sieć WiFi, publiczna
ładowarka do urządzeń mobilnych, ławki,
kosze na śmieci, stojaki rowerowe i płyty
prowadzące dla niedowidzących. Ważnym
elementem całego projektu jest budowa
ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P z Buku do Szewc, wraz z remontem drogi i powiazanie jej z systemem
dróg rowerowych prowadzących do węzła
przesiadkowego – mówi burmistrz Stanisław
Filipiak. Projekt realizowany jest w partnerstwie Miasta i Gminy Buk z Powiatem
Poznańskim.
H.W.

Punkt przesiadkowy
w liczbach:
Całkowita wartość projektu
11.632.376,88 zł
kwota dofinansowania: 85% wartości projektu,
nie więcej niż 9.594.226,35 zł
Powierzchnia wiaty pasażerskiej:
77,5 m²
Miejsca postojowe dla samochodów:
132
Miejsca postojowe w wiacie dla rowerów:
50
Długość ciągów pieszych i rowerowych:
450 m
Długość ścieżki rowerowej z Buku do Szewc: 4.634 m

Rozbudowa infrastruktury węzła kolejowego

M

iasto i Gmina Buk złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na terenach aktywizacji
gospodarczej w rejonie linii kolejowej E-20
w Buku”.
Celem głównym projektu jest uzbrojenie
w latach 2019/2020 terenów aktywności

KOSYNIER BUKOWSKI l

gospodarczej przy ul. Zakładowej w Buku,
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej E-20. W ramach zadania
powstaną: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz droga wewnętrzna wraz
z oświetleniem.
Grupą docelową projektu będą potencjalni inwestorzy, którzy kupią uzbrojone

już tereny inwestycyjne, a pośrednio także
mieszkańcy gminy Buk i okolic, gdyż na
przedmiotowych działkach powstaną nowe
zakłady pracy.
Projekt będzie współfinansowany
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania
1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Całkowity koszt projektu wynosi 5.000.000,00 zł,
a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 4.250.000,00 zł.
P.M.
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Na właściwym torze

w ramach przedsięwzięcia powstanie 111
km ścieżek rowerowych, w tym ścieżka przy
drodze z Buku do Szewc. Wszystko po to
by w ramach strategii niskoemisyjnej zachęcić mieszkańców podpoznańskich gmin
do korzystania z transportu zbiorowego. To
ekonomiczne rozwiązanie ma być korzystne
dla podróżujących w ramach aglomeracji
oraz samego miasta Poznania. Stolica regionu liczy na ograniczenie ulicznych korków.
Nowoczesny, wygodny tabor do obsługi
dodatkowych połączeń zapewniają Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Rolę organizatora PKM pełni Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. W trakcie inauguracji

T

ylko 25 minut trwa podróż pociągiem z Buku do centrum Poznania.
W godzinach szczytu przewozowego
składy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
(PKM) kursują na tej trasie co pół godziny.
Tuż przy peronach bukowskiego dworca
powstanie w najbliższych latach punkt
przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia.
Pojawią się m.in. poczekalnia dla podróżnych
i parkingi dla samochodów i rowerów. Podobne rozwiązania zafunkcjonują na terenie
całej Aglomeracji Poznańskiej. Dodatkowo

Zbąszynek

Poznań Gł.

Zbąszynek

Poznań Gł.
Terminy kursowania

w dni robocze

Terminy kursowania

Numer pociągu

Poznań Górczyn
Miejscowość
Poznań Junikowo
Palędzie Poznań Główny

Dopiewo Poznań Górczyn
Poznań Junikowo
Otusz
Buk

Palędzie

Dopiewo
Wojnowice
Wlkp.
OpalenicaOtusz

Porażyn Buk
Sątopy Wojnowice Wlkp.
Opalenica
Nowy Tomyśl
Porażyn
Jastrzębsko

ChrośnicaSątopy
Zbąszyń Nowy Tomyśl
ZbąszynekJastrzębsko
Chrośnica
Zielona Góra
Nowa Sól Zbąszyń
Zbąszynek

w dni robocze

Nowa Sól

77291 PKM 2
77374/5

05:46
05:51
05:54
05:58
06:02
06:07
06:10
06:14
06:18
06:23
06:27
06:31
06:35
06:39
06:44
06:49

06:46
06:51
06:54
06:58
07:02
07:07
07:10
07:14
07:18
07:23
07:27
07:31
07:35
07:39
07:44
07:49

Numer
pociĐgu
Numer
pociągu

05:46
05:51
05:54
05:58
06:02
06:07
06:10
06:14
06:18
06:23
06:27
06:31
06:35
06:39
06:44
06:49

codziennie

w dni robocze

77245

PKM 2

03:48
03:53
03:58
04:02
04:06
04:10
04:15
04:20
04:24
04:28
04:32
04:36
04:40
04:44
04:48
04:52

do Gniezna

w dni robocze

w soboty,
niedziele i święta

79603/2

79601/0

Odwach07:20
PKM 2 07:25

06:46
06:51
06:54
06:58
07:02
07:07
07:10
07:14
07:18
07:23
07:27
07:31
07:35
07:39
07:44
07:49

07:28
07:33
07:37
|
07:44
|
07:51
|
|
08:02
|
|
08:12
08:18
09:02
09:31

07:20
07:25
07:28
07:33
07:37
|
07:44
|
07:51
|
|
08:02
|
|
08:12
08:18
09:02
09:31

w dni robocze

codziennie

77284
77220

77278

77278

codziennie

w dni robocze

PKM 2

04:57
05:02
05:07
05:11
05:15
05:19
05:24
05:29
05:33
05:37
05:41
05:45
05:49
05:53
05:57
06:01

07:20
07:25
07:28
07:33
07:37
|
07:44
|
07:51
|
|
08:02
|
|
08:12
08:18
09:02

w dni robocze

07:20
07:25
07:28
07:33
07:37
|
07:44
|
07:51
|
|
08:02
|
|
08:12
08:18
09:02

PKM 2

07:46
07:51
07:54
07:58
08:02
08:07
08:10
08:14
08:18
08:23
08:27
08:31
08:35
08:39
08:44
08:49

z Gniezna

codziennie

77114/5

codziennie

77236

77833

08:46
08:51
08:54
08:58
09:02
09:07
09:10
09:14
09:18
09:23
09:27
09:31
09:35
09:39
09:44
09:49

09:40
09:45
09:48
09:52
09:56
10:01
10:05
10:08
10:12
10:17
10:22
10:26

PKM 2

07:46
08:46
07:51
08:51
07:54
08:54
07:58
08:58
08:02
09:02
08:07
09:07
08:10
09:10
08:14
09:14
08:18
09:18
08:23
09:23
08:27
09:27
08:31
09:31
08:35
09:35
08:39
09:39
08:44
09:44
z
Gniezna
(oprócz
08:49
09:49

79605/4

77833

10:45
10:50
10:53
10:58
11:02
11:06
11:10
11:14
11:18
11:23
11:28
11:32
11:36
11:40
11:45
11:51
12:40
13:00

10:45
10:50
10:53
10:58
11:02
11:06
11:10
11:14
11:18
11:23
11:28
11:32
11:36
11:40
11:45
11:51
12:40
13:00

niedziel i 15.VIII)

z Gniezna (oprócz
niedziel i 15.VIII)

w dni robocze

w dni robocze

77102

codziennie

w dni robocze

77292

w dni robocze

codziennie

70401/0

79605/4

10:45
10:50
10:53
10:58
11:02
11:06
11:10
11:14
11:18
11:23
11:28
11:32
11:36
11:40
11:45
11:51
12:40

codziennie

w dni robocze

77296

codziennie

w dni robocze
od 11-15.VI

77305

79607/6

PKM 2

09:40
09:45
09:48
09:52
09:56
10:01
10:05
10:08
10:12
10:17
10:22
10:26

w dni robocze
od 11-15.VI

w soboty,
niedziele i
święta

w dni robocze

79607/6

77382/3PKM 2
77249

PKM 2

w soboty,
niedziele i
święta

w dni robocze

w dni robocze

PKM 2

z Gniezna

w dni robocze

w dni robocze

77382/3
77249

77114/5

79603/2

codziennie

77100

10:45
10:50
10:53
10:58
11:02
11:06
11:10
11:14
11:18
11:23
11:28
11:32
11:36
11:40
11:45
11:51
12:40

77305

11:58
12:03
12:06
12:10
12:14
12:19
12:22
12:26
12:30
12:35
12:39
12:43
12:47
12:51
12:56
13:01

77252

77261

12:42
PKM 2 12:47
12:50
11:58 12:54
12:03 12:58
12:06 13:03
12:10 13:06
12:14 13:10
12:19 13:14
12:22 13:19
12:26 13:23
12:30 13:27
12:35 13:31
12:39 13:35
12:43 13:40
12:47 13:45
12:51
12:56
13:01

PKM 2

12:42
12:47
12:50
12:54
12:58
13:03
13:06
13:10
13:14
13:19
13:23
13:27
13:31
13:35
13:40
13:45

70403/2

PKM 2

77311

13:51
13:56
13:59
14:03
14:07
14:12
14:15
14:19
14:23
14:28
14:32
14:36
14:40
14:44
14:49
14:54

w soboty,
niedziele i
święta

w dni robocze w dni robocze

77302

w dni rob

77311

PKM 2

w dni robocze w dni robocze

codziennie

codziennie

77261

PKM 2

w

w dni robocze

PKM 2

13:51
13:56
13:59
14:03
14:07
14:12
14:15
14:19
14:23
14:28
14:32
14:36
14:40
14:44
14:49
14:54

w dni robocz

w soboty,
niedziele i
święta

70405/4

w

77826

Odwach

PKM 2

03:48
03:53
03:58
04:02
04:06
04:10
04:15
04:20
04:24
04:28
04:32
04:36
04:40
04:44do Gniezna
(w dni robocze)
04:48
04:52

do Gniezna

8

79601/0

Poznań Gł.

Zielona Góra

Buk
Porażyn
Buk
Poraεyn
Opalenica
Otusz
Otusz
Opalenica
Dopiewo
Dopiewo Wojnowice
Wojnowice Wlkp.
PalĹdzie Buk
Palędzie
Buk
PoznaŔ Junikowo
Poznań
Junikowo
Otusz
Otusz
Poznań
PoznaŔ Górczyn
Górczyn
Dopiewo
Dopiewo
Poznań
Główny
PoznaŔ Gš
ówny
PalĹdzie
Palędzie
PoznaŔ Junikowo
Poznań
Junikowo
Poznań
PoznaŔ Górczyn
Górczyn
Poznań
Główny
PoznaŔ Gš
ówny

PKM 2

w dni robocze

Numer
pociĐgu
Numer
pociągu

JastrzĹbsko
Jastrzębsko
ZbĐszynek
Zbąszynek
Nowy Tomyśl
Tomyůl
ZbĐszyŔ
Nowy
Zbąszyń
SĐtopy Chrośnica
Sątopy
Chroůnica
Porażyn
Poraεyn Jastrzębsko
JastrzĹbsko
OpalenicaNowy
Opalenica
Nowy Tomyśl
Tomyůl
Wojnowice
Wlkp.
WojnowiceSątopy
SĐtopy

w dni robocze

z Gniezna
(do 15.VI)

Terminy kursowania

Miejscowość
ZbĐszynekMiejscowoůč
Zbąszynek
ZbĐszyŔ Nowa Sól
Zbąszyń
Chrośnica
Chroůnica Zielona Góra

77245

PKM 2

Zbąszynek

Miejscowość
Miejscowoůč
Nowa Sól

codziennie

Poznań Gł.

Zbąszynek

w soboty,
niedziele i święta

w dni robocze

Odwach

z Gniezna
(do 15.VI)

Zielona Góra

Terminy kursowania

codziennie

77291
77374/5

Numer pociągu

Miejscowość
Poznań Główny

PKM wicemarszałek Wojciech Jankowiak
poinformował, że w ciągu doby przyjeżdża
do Poznania i wyjeżdża z miasta ok. 450
pociągów. Z tego 335 uruchamianych jest
przez Województwo Wielkopolskie. Z tych
połączeń każdej doby korzysta 57-58 tys.
pasażerów. Po wprowadzeniu dodatkowych
połączeń liczba osób korzystających z połączeń kolejowych wzrośnie. – Potrzebny będzie dodatkowy tabor. W PESIE w Bydgoszczy jest już nasza zamówienie na kolejnych
10 składów pociągów pięcioczłonowych.
Jeśli tylko się pojawią będą obsługiwać połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Dodatkowo, niedawno podpisaliśmy umo-

77284 PKM 2
77220

77100

PKM 2

PKM 2

05:39
05:44
|
|
05:54
|
|
06:05
|
06:11
06:15
06:19
06:23
06:27
06:31
06:35

04:57
05:02
05:07
05:11
05:15
05:19
05:24
05:29
05:33
05:37
05:41
05:45
05:49
05:53do Gniezna
05:57
06:01

do Gniezna
(w dni robocze)

PKM 2

77236

PKM 2

77102

PKM 2

PKM 2
70401/0

77292

77296

PKM 2

06:51

05:39
05:44
|
|
05:54
|
|
06:05
|
06:11
06:15
06:19
06:23
06:27
06:31
06:35

do Gniezna

06:03
06:08
06:13
06:17
06:21
06:25
06:30
06:35
06:39
06:43
06:47
06:51
06:55
06:59
07:03
07:07

PKM 2

06:03
06:08
06:13
06:17
06:21
06:25
06:30
06:35
06:39
06:43
06:47
06:51
06:55
06:59
07:03
07:07

06:51
06:56
|
|
07:06
|
|
07:17
|
07:23
|
07:29
07:33
07:37
07:41
07:45

PKM 2

06:51
06:56
|
|
07:06
|
|
07:17
|
07:23
|
07:29
07:33
07:37
07:41
07:45

07:03
07:08
07:13
07:17
07:21
07:25
07:30
07:35
07:39
07:43
07:47
07:51
07:55
07:59
08:03
08:07

PKM 2

06:51
07:11
07:55
08:01
|
|
08:11
|
|
08:22
|
08:28
|
|
|
|
08:43
08:48

08:06
08:11
08:16
08:20
08:24
08:28
08:33
08:38
08:42
08:46
08:50
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10

PKM 2

08:06
08:11
08:16
08:20
08:24
08:28
08:33
08:38
08:42
08:46
08:50
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10

09:03
09:08
09:13
09:17
09:21
09:25
09:30
09:35
09:39
09:43
09:47
09:51
09:55
09:59
10:03
10:07

PKM 2

09:03
09:08
09:13
09:17
09:21
09:25
09:30
09:35
09:39
09:43
09:47
09:51
09:55
09:59
10:03
10:07

77302

70403/2

09:45

Odwach

PKM 2 07:11

07:55
08:01
|
07:03 |
07:08 08:11
07:13 |
07:17 |
07:21 08:22
07:25 |
07:30 08:28
07:35 |
07:39 |
07:43 |
07:47 |
07:51 08:43
07:55 08:48
07:59
08:03
08:07

77252

10:03
10:08
10:13
10:17
10:21
10:25
10:30
10:35
10:39
10:43
10:47
10:51
10:55
10:59
11:03
11:07

PKM 210:05

10:57
11:02
|
10:03 |
10:08 11:13
10:13 |
10:17 |
10:21 11:24
10:25 |
10:30 11:30
10:35 |
10:39 11:37
10:43 11:41
10:47 11:45
10:51 11:49
10:55 11:54
10:59
11:03
11:07

09:45
10:05
10:57
11:02
|
|
11:13
|
|
11:24
|
11:30
|
11:37
11:41
11:45
11:49
11:54

10:05
10:57
11:02
|
|
11:13
|
|
11:24
|
11:30
|
11:37
11:41
11:45
11:49
11:54

70405/4

10:05
10:57
11:02
|
|
11:13
|
|
11:24
|
11:30
|
11:37
11:41
11:45
11:49
11:54

l LIPIEC 2018

PKM 2

11:48
11:52
11:57
12:02
12:06
12:09
12:13
12:18
12:22
12:26
12:29
12:34

wę na podstawie której z POIiŚ dostaniemy
środki na zakup kolejnych pięciu składów
– zapewniał wicemarszałek. Poznańska Kolej Metropolitalna oparta jest na zasadzie
solidaryzmu wszystkich samorządów biorących udział w projekcie tj.: Województwa
Wielkopolskiego, miasta Poznania, Powiatu
Poznańskiego oraz samorządów położonych
wzdłuż tras przejazdu. W 2018r. Buk wyłoży
na ten cel 134.532,89 zł.
– Potrafimy we własnym gronie rozwiązywać spory, znajdujemy rozwiązania wielu
nurtujących mieszkańców problemów. Jako
instytucja pośrednicząca Stowarzyszenie
wpływa na rozdysponowanie 800 mln zł

dofinansowania w ramach ZIT. Rzadko się
spotyka sytuacje, gdy samorządy solidarnie chcą się do jakiegoś działania dokładać.
W przypadku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej dostrzegliśmy wspólny cel i z dofinansowaniem działania właściwie problemów
nie było. Za to bardzo dziękuję. To świadczy,
o tym, że jako samorządy weszliśmy już na
wyższy poziom – powiedział Jan Grabkowski,
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański. Buk
należy do grupy pierwszych gmin, które objęła swoim zasięgiem kolej metropolitalna.
Pierwsze połączenia zostały uruchomione
10 czerwca.

ROZKŁAD JAZDY ważny od 10 czerwca 2018 roku
ROZKŁAD JAZDY ważny od 10 czerwca 2018 roku
w dni robocze

dni robocze

codziennie

w dni robocze

PKM 2

13:51
13:56
13:59
14:03
14:07
14:12
14:15
14:19
14:23
14:28
14:32
14:36
14:40
14:44
14:49
14:54

14:16
14:21
14:24
14:28
14:32
14:37
14:40
14:44
14:48
14:53
14:58
15:02

14:46
PKM 2 14:51
14:54
14:16 14:58
14:21 15:02
14:24 15:07
14:28 15:10
14:32 15:14
14:37 15:18
14:40 15:23
14:44 15:27
14:48 15:31
14:53 15:35
14:58 15:39
15:02 15:44
15:49

15:20
15:25
15:28
15:32
15:36
15:41
15:44
|
15:50
|
|
16:01
|
|
16:10
16:15

PKM 2

14:46
14:51
14:54
14:58
15:02
15:07
15:10
15:14
15:18
15:23
15:27
15:31
15:35
15:39
15:44
15:49

77105
PKM 2

codziennie

w dni robocze

77321
77116/7

77105
77269 PKM 2
77317

codziennie

w dni robocze

77826

PKM 2

11:48
11:52
11:57
12:02
12:06
12:09
12:13
12:18
12:22
12:26
12:29
12:34

w dni robocze

PKM 2

77825

w dni robocze

77321
77116/7

15:48
15:53
15:56
16:00
16:04
16:09
16:12
16:16
16:20
16:25
16:29
16:33
16:37
16:41
16:46
16:51

16:10
PKM 216:15
16:18
15:4816:23
15:5316:27
15:56 |
16:0016:33
16:04 |
16:0916:39
16:12 |
16:16 |
16:2017:00
16:25 |
16:29 |
16:3317:10
16:3717:16
16:4118:00
16:4618:21
16:51

(do 29.VI)

codziennie

79609/8

PKM 2

15:20
15:25
15:28
15:32
15:36
15:41
15:44
|
15:50
|
|
16:01
|
|
16:10
16:15 z Gniezna

w dni robocze

w dni robocze
do 15.VI

codziennie

77266

77826

PKM 2

PKM 2

12:07
12:12
12:17
12:21
12:25
12:29
12:34
11:48 12:39
11:52 12:43
11:57 12:47
12:02 12:51
12:06 12:55
12:09 12:59
12:13 13:03
12:18 13:07
12:22 13:11
12:26
12:29
12:34

w dni robocze
do 15.VI

77314

77266
PKM 2

PKM 2

13:13
13:18
13:23
12:07 13:27
12:12 13:31
12:17 13:35
12:21 13:40
12:25 13:45
12:29 13:49
12:34 13:53
12:39 13:57
12:43 14:01
12:47 14:05
12:51 14:09
12:55 14:13
12:59 14:17
13:03
13:07
13:11

w dni
robocze

codziennie

codziennie

77270

77314
PKM 2

13:13
13:18
13:23
13:27
13:31
13:35
13:40
13:45
13:49
13:53
13:57
14:01
14:05
14:09
14:13
14:17

70407/6

PKM 2

14:03
14:09
14:14
14:18
14:22
14:26
14:31
14:36
14:40
14:44
14:48
14:53
14:57
15:02
15:05
15:10

77270

13:41
PKM 214:02
14:46
14:51
|
14:03 |
14:0915:01
14:14 |
14:18 |
14:2215:12
14:26 |
14:3115:27
14:36 |
14:4015:34
14:4415:38
14:4815:43
14:5315:46
14:5715:51
15:02
15:05
15:10

KOSYNIER BUKOWSKI l

w dni robocze

77327

14:02
14:46
13:4114:51
14:02 |
14:46 |
14:5115:01
|
|
|
|
15:0115:12
|
|
| 15:27
15:12 |
| 15:34
15:2715:38
| 15:43
15:3415:46
15:3815:51
15:43
15:46
15:51

w soboty,
niedziele i
święta

PKM 2

16:49
16:54
16:57
17:01
17:05
17:10
17:13
17:17
17:21
17:26
17:30
17:34
17:38
17:42
17:47
17:52

PKM 2

17:12
17:17
17:20
17:24
17:28
17:33
17:36
17:40
17:44
17:49
17:54
17:58

w dni robocze

codziennie

77277

77299

w dni robocze

w dni robocze

77561

PKM 2

17:46
PKM 2 17:51
17:54
17:12 17:58
17:17 18:02
17:20 18:07
17:24 18:10
17:28 18:14
17:33 18:18
17:36 18:23
17:40 18:27
17:44 18:31
17:49 18:35
17:54 18:39
17:58 18:44
18:49

77561

18:16
18:21
18:24
18:28
18:32
18:37
18:41
18:45
18:49
18:54
18:58
19:02

PKM 2

17:46
17:51
17:54
17:58
18:02
18:07
18:10
18:14
18:18
18:23
18:27
18:31
18:35
18:39
18:44
18:49

w dni robocze

17221

PKM 2

77277

codziennie

codziennie

79611/0

PKM 2

17221

18:46
PKM 2 18:51
18:54
18:16 18:58
18:21 19:02
18:24 19:07
18:28 19:10
18:32 19:14
18:37 19:18
18:41 19:23
18:45 19:27
18:49 19:31
18:54 19:35
18:58 19:39
19:02 19:44
19:49

PKM 2

18:46
18:51
18:54
18:58
19:02
19:07
19:10
19:14
19:18
19:23
19:27
19:31
19:35
19:39
19:44
z Kłodaw y (do 14.VII)
19:49

codziennie

19:55
20:00
20:03
20:08
20:12
20:16
20:20
20:24
20:28
20:33
20:38
20:42
20:46
20:50
20:55
21:01
21:45
22:09

z Konina (od 15.VII)

codziennie

codziennie

77345
77345
- 77285
77285

77289

PKM 2
PKM 2
77345
79611/0
77345
- 77285
77285

20:46
20:51
20:54
19:55 20:58
20:00 21:02
20:03 21:07
20:08 21:10
20:12 21:14
20:16 21:18
20:20 21:23
20:24 21:27
20:28 21:31
20:33 21:35
20:38 21:39
20:42 21:44
20:46 21:50
20:50
20:55
21:01
21:45
22:09

codziennie

PKM 2

20:46
20:51
20:54
20:58
21:02
21:07
21:10
21:14
21:18
21:23
21:27
21:31
21:35
21:39
21:44
21:50

22:53
22:58
23:01
23:05
23:09
23:14
23:17
23:21
23:25
23:30
23:34
23:38
23:42
23:46
23:51
23:57

77289
PKM 2

22:53
22:58
23:01
23:05
23:09
23:14
23:17
23:21
23:25
23:30
23:34
23:38
23:42
23:46
23:51
23:57

ROZKŁAD JAZDY ważny od 10 czerwca 2018 roku
z Kłodaw y (do 14.VII)
z Konina (od 15.VII)

ROZKŁAD JAZDY ważny od 10 czerwca
2018
w soboty,
w soboty, roku

w dni robocze w dni robocze

w soboty,
niedziele i
święta

70409/8

70407/6

77327

16:49
16:54
16:57
16:10 17:01
16:15 17:05
16:18 17:10
16:23 17:13
16:27 17:17
| 17:21
16:33 17:26
| 17:30
16:39 17:34
| 17:38
| 17:42
17:00 17:47
| 17:52
|
17:10
17:16
18:00
18:21

w soboty,
niedziele i
święta
w dni
robocze

codziennie

77299

PKM 2
79609/8

z Gniezna
(do 29.VI)

i robocze

i

PKM 2

codziennie

77269
77317

77825

77311

w dni robocze

Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w
rozkładzie jazdy w okresie jego ważności.

ze

w soboty,
niedziele i
święta

w dni robocze w dni robocze

77298

77324

PKM 2
70409/8

PKM 2
77298
PKM 2

14:02
14:46
14:51
|
|
15:01
|
|
15:12
|
15:27
|
15:34
15:38
15:43
15:46
15:51

codziennie

15:45
15:49
15:53
15:58
16:02
16:06
16:10
16:14
16:18
16:22
16:26
16:31

16:03
16:08
16:13
16:17
16:21
16:25
16:30
15:45 16:35
15:49 16:39
15:53 16:43
15:58 16:47
16:02 16:51
16:06 16:55
16:10 16:59
16:14 17:03
16:18 17:07
16:22
16:26
16:31

codziennie

codziennie

PKM 2

PKM 2

17:03
17:08
17:13
17:17
17:21
17:25
17:30
17:35
17:39
17:43
17:47
17:51
17:55
17:59
18:03
18:07

codziennie

77278
77342

77274

77324

codziennie

77274
PKM 2

16:03
17:03
16:08
17:08
16:13
17:13
16:17
17:17
16:21
17:21
16:25
17:25
16:30
17:30
16:35
17:35
16:39
17:39
16:43
17:43
16:47
17:47
16:51
17:51
16:55
17:55
do Kłodawy
Kšodaw y (do 17:59
16:59
14.VII)
17:03
do Konina (od 15.VII)18:03
17:07
18:07

PKM 2

18:03
18:08
18:13
18:17
18:21
18:25
18:30
18:35
18:39
18:43
18:47
18:51
18:55
18:59
19:03
19:07

do Kłodawy
Kšodaw y (do
14.VII)
do Konina (od 15.VII)

77822
77278 PKM 2
77342
PKM 2

18:03
18:08
18:13
18:17
18:21
18:25
18:30
18:35
18:39
18:43
18:47
18:51
18:55
18:59
19:03
19:07

20:06
20:10
20:14
20:20
20:24
20:27
20:31
20:36
20:40
20:44
20:47
20:52

w dni robocze niedziele i święta niedziele i święta
od 14.VII
do 8.VII

codziennie

w soboty,
w soboty,
w dni robocze niedziele i święta niedziele i święta
od 14.VII
do 8.VII

70411/0

77822

18:59
PKM 219:19
20:06
20:11
20:16
20:21
20:25
20:29
20:34
20:0620:39
20:1020:43
20:1420:47
20:2020:51
20:2420:56
20:2721:00
20:3121:05
20:3621:08
20:4021:13
20:44
20:47
20:52

70413/2

70411/0

18:59
19:19
20:06
20:11
20:16
20:21
20:25
20:29
20:34
20:39
20:43
20:47
20:51
20:56
21:00
21:05
21:08
21:13

70413/2

70413/2

19:39
19:59
20:48
20:53
20:58
21:02
21:06
21:10
21:15
21:20
21:24
21:28
21:32
21:37
21:41
21:46
21:49
21:54

19:39
19:59
20:48
20:53
20:58
21:02
21:06
21:10
21:15
21:20
21:24
21:28
21:32
21:37
21:41
21:46
21:49
21:54

70413/2

19:46
20:05
20:54
20:59
21:04
21:08
21:13
21:17
21:22
21:28
21:32
21:37
21:41
21:45
21:50
21:55
21:59
22:04

19:46
20:05
20:54
20:59
21:04
21:08
21:13
21:17
21:22
21:28
21:32
21:37
21:41
21:45
21:50
21:55
21:59
22:04
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Filar Samorządu
Terytorialnego
dla Stanisława
Filipiaka

W

dniu 26 czerwca 2018r. w Trzebawiu, burmistrz Stanisław Filipiak
został uhonorowany statuetką „Filara Samorządu Terytorialnego”. Nagroda jest
najwyższym wyróżnieniem przyznawanym
przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKISS), obchodzący
w bieżącym roku 25-lecie swojej działalności.
Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne
zasługi na rzecz samorządu, których ocenę

pozostawiono mieszkańcom. – Najlepszą oceną pracy samorządowca jest werdykt jego
wyborców. To właśnie wyborcy, wybierając
daną osobę na kolejną kadencję, wystawiają pozytywną opinię o jej dotychczasowej

działalności – mówił Mirosław Broniszewski,
przewodniczący Rady Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych.
Red.
Fot.: WOKiSS

Wolontariusze Powiatu Poznańskiego

W

dniu 18 czerwca o godz. 16 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu odbyła się uroczysta
X Gala Wolontariatu. „Ceremonia jest okazją do podziękowania za wspaniałomyślność
i oddanie słusznej sprawie najbardziej zasłużonym wolontariuszom powiatu poznańskiego” – powiedział Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, wręczając okolicznościowe
statuetki wyróżnionym wolontariuszom,
wśród których znalazła się Alicja Kańduła

z PTTK Buk. Przyznano także 10 wyróżnień
wolontariuszom cechującym się wrażliwością społeczną, którzy w szczególnym
stopniu przyczynili się do rozpowszechniania aktywności charytatywnej na terenie powiatu, w gronie których obecny był
Prezes PTTK Buk Ryszard Miler. Gala miała
bardzo odświętny przebieg, z programem
artystycznym, podziękowaniami i nieraz
łezką wzruszenia.
Red.

Mateusz Samól nagrodzony

D

nia 27 czerwca br. w trakcie XL sesji Rady Powiatu Poznańskiego wręczono nagrody w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz
dla najlepszych zawodników i trenerów w powiecie poznańskim. Wśród laureatów w dziedzinie sportu znalazł się bukowianin Mateusz Samól,
trenujący karate w Bukowskim Klubie Karate EMPI. Młody zawodnik otrzymał nagrodę
za zajęcie drugiego miejsca na Mistrzostwach Europy WUKF w Rumunii.
Red.
Fot. Ziemowicz Maląd

Rakieta z Buku

M

iło nam poinformować, że
mieszkaniec naszego miasta
Szymon Łukaszewicz zajął
1. miejsce w Mistrzostwach Aeroklubu Poznańskiego. Odniósł sukces
w kategorii juniorów młodszych na
zawodach „Młodzi Modelarze - Lotnicy na Start”, Memoriał Jana Burego
w konkurencji S6A. Zawody organizowo na Lotnisku Kobylnica.
S6A to rakieta czasowa z taśmą
hamującą. Konkurencja polega na wystrzeleniu rakiety z silniczkiem
rakietowym na paliwo stałe; opóźniacz zwalnia czas wystrzelenia
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spadochronu – w tym przypadku
jest to taśma hamująca złożona
z folii, papieru, ewentualnie materiału w harmonijkę. Na zawodach
mierzy się łączny czas od startu
do lądowania na lotnisku.
Zawodnik wykonuje trzy starty, najsłabszy wynik się pomija,
suma dwóch dobrych lotów wskazuje lokatę i miejsce na podium.
Modele rakiet młodzi hobbyści sklejają na zajęciach z majsterkowania w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Buku, które
prowadzone są przez Mieczysława Kamińskiego w poniedziałki
od 15:00 do 18:00. Wszystkich chętnych zapraszamy.
MGOK
l LIPIEC 2018

Amici Canti
prosi o wsparcie

J

est to dla nas ogromna niespodzianka
i nagroda, ponieważ zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w VIII Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie
Chóralnym Canto Mediterrania w Lloret
de Mar i w Barcelonie oraz w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Pau
Casalsa, które odbędą się na początku września tego roku!
Czujemy się naprawdę wyróżnieni, bo
znaleźliśmy się w gronie chórów z całej
Europy, cechujących się bardzo wysokim
poziomem artystycznym.
W zorganizowanie wyjazdu do Barcelony
wkładamy własne siły i środki, część kosztów
jest pokrywanych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku, ale ze względu na
to, że nie są one wystarczające, zwracamy
się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia w postaci
wsparcia finansowego.
Każda złotówka przybliży nas do osiągnięcia celu.
Drodzy Czytelnicy Kosyniera Bukowskiego i fani Zespołu Kameralnego Amici Canti,
wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi nam
zrealizowanie naszych planów.
Każdą, nawet najmniejszą kwotę można
osobiście dostarczyć do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Buku lub przelać na konto
bankowe podane niżej.

Noc bibliotek

Dane do przelewu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku
ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk
nr konta bankowego:

W hołdzie
ks. Józefowi
Sużyńskiemu

W

dniu 10 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
odbył się Festiwal Muzyki
Kameralnej im. ks. Józefa Surzyńskiego. Słowo wstępne
wygłosił pomysłodawca wydarzenia – dr Leszek Górka. Przypomniał on
biografię patrona festiwalu, ze szczególnym
naciskiem na jego związki z Bukiem. W wypełnionej po brzegi świątyni, publiczność
wysłuchała utworów w wykonaniu kwintetu dętego Masterbrass, orkiestry kameralnej pod dyrekcją Aleksandra Grefa oraz
Zespołu Kameralnego Amici Canti. Prawdziwy zachwyt wzbudził występ profesora
Sławomira Kamińskiego, który popisał się
niecodzienną wirtuozerią, wykorzystującą

IV

wydanie akcji Noc Bibliotek
2018 pod hasłem „Rzeczpospoczyta”, odbyło się 9
czerwca br.
Jak zawsze do akcji przystąpiła bukowska biblioteka. W tym roku w całej Polsce
do wydarzenia zgłosiło się ponad 1850
placówek! Ta rekordowa liczba jest przykładem, że Noc Bibliotek jest bardzo potrzebną imprezą, mogącą pokazać ludziom,

że placówki zyskują nowe oblicze. Jak każda
biblioteka, tak i nasza przygotowała grafik
atrakcji dla swoich czytelników. Biblioteka
otwarła swoje podwoje o godz. 14:00. Dzieciom zaproponowano warsztaty edukacyjne,
film „Tarapaty”, a tym najmłodszym czytanie

„Żołnierz Niezłomny Kościoła”

D

nia 6 czerwca 2018 roku w Kinie
Wielkopolanin odbył się pokaz filmu
dokumentalnego red. Jolanty Hajdasz
o prześladowaniu abp Antoniego Baraniaka
pt. „Żołnierz niezłomny Kościoła”. W kinie
pojawiło się sporo zainteresowanych tematem widzów. Po krótkim przywitaniu przez
dyrektor Lidię Targosz i wprowadzeniu red.
Jolanty Hajdasz rozpoczął się seans filmoKOSYNIER BUKOWSKI l

35 1020 4144 0000 6102 0007 0557
z dopiskiem: Zespół Kameralny Amici
Canti, dotacja na konkurs w Hiszpanii.
W razie pytań prosimy o kontakt:
»»Leszek Górka – dyrygent zespołu 665
560 280
»» Piotr Goroński – prezes zespołu 667
362 015
Zespół Kameralny Amici Canti

wy. Widzowie byli pod wielkim wrażeniem
tego, co ujrzeli na ekranie i bardzo chętnie
podjęli dyskusję z panią Redaktor po skończonym seansie. Było sporo pytań, na które
p. Jolanta chętnie i wyczerpująco udzielała
odpowiedzi. Głos zabrał również obecny na
pokazie ks. Proboszcz Andrzej Szczepaniak
i opowiedział o swoich kontaktach z ks. Abp
Baraniakiem. Między innymi o święceniach,

potencjał organów w farze. Gratulując artystycznego sukcesu burmistrz Stanisław
Filipiak podziękował dyrygentowi Leszkowi Górce za zaangażowanie, pasję i wytrwałość oraz zaprosił do realizacji podobnych
projektów w przyszłości. Organizatorami
wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Buku oraz Zespół Kameralny
Amici Canti. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Kustosza Sanktuarium
i Burmistrza Miasta i Gminy Buk. H.W.

książek. Dorośli mogli wziąć udział
w prelekcji „Podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce w latach
1945-1947” prowadzonej przez
Tomasza Cieślaka z Biura Edukacji Publicznej IPN, którą udało się
zorganizować z pomocą Pawła Ratajczaka, asystenta społecznego posła Bartłomieja Wróblewskiego. Do godz. 21:00
udostępniano księgozbiór. Czytelnicy, którzy
przekroczyli termin zwrotu książek mogli
skorzystać z abolicji.
L.T.
które z jego rąk otrzymał. Na koniec w holu
kina można było zakupić film i książkę autorki oraz porozmawiać i podzielić się własnymi
wspomnieniami na temat ks. Arcybiskupa
– okazało się, że takich w naszym mieście
nie brakuje.
Organizatorami spotkania byli: Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Paweł Ratajczak.
Patronat objęła Parafia Bukowska.
M.S.
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Wianki w Porażynie

J

ak co roku w Porażynie, Dom Dziennego
Pobytu w Opalenicy zorganizował piknik
z okazji Nocy Świętojańskiej, najkrótszej
nocy w całym kalendarzowym roku. W tym

Wianki
w Niepruszewie

N

ajkrótsza noc w roku wiąże się z wieloma ludowymi zwyczajami. W Niepruszewie Rada Sołecka próbuje ocalić od zapomnienia świętojańską tradycję
puszczania wianków na wodę, organizując
corocznie Festyn WIANKI. Głównym punktem programu jest korowód z wiankami,
podążający o zmierzchu nad jezioro przy
dźwiękach ludowych melodii w wykonaniu
Junków z Buku. Aby tradycji stało się zadość,
na wodę są puszczane wianki. Jednak festyn
to nie tylko korowód. Nieodzowne są występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
zespołu ISKIERKI oraz dziewcząt ze Studia
Piosenki i Ogniska muzycznego przy Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Buku. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały
również Parafialne Serduszka, a tańcem
zachwyciła grupa taneczna ODS z Klubu
Sportowego Opalenica Dance Studio. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci są zawsze gry
12

wydarzeniu brali udział seniorzy „Pogodnej
Jesieni” z Buku oraz seniorzy z Grodziska
Wlkp. Impreza miała na celu propagowanie
słowiańskiej tradycji Nocy Świętojańskiej.
W trakcie tego pikniku zostały zrealizowane
tradycyjne elementy tego święta – tj. ognisko
i poszukiwanie kwiatu paproci. Wspólnie

i zabawy przygotowane przez animatorów,
w tym roku z Parku Rozrywki RODZINKA
w Skórzewie. Wszyscy oczekiwali jednak
gwiazdy wieczoru, którą w tym roku był
BOBI. Jego hity „Cudny aniele” czy „Heja,
hej” znają wszyscy uczestnicy. Nie mniej
niecierpliwie oczekiwano zapowiadanego
występu iluzjonisty znanego z programu
„Mam Talent” - Maga BROZI. Występ magika
zrobił na publiczności duże wrażenie – naprawdę trudno nie wierzyć w magię. Swoje
umiejętności taneczne co odważniejsi mogli jeszcze sprawdzić podczas pokazu tańca
przygotowanego przez tancerzy ze Szkoły
Tańca Discofox, który zakończył część artystyczną festynu. Zgodnie z nazwą imprezy
najważniejszy jest konkurs na najpiękniejszy wianek, który objął swym patronatem
Przewodniczący RMiG Buk, pan Andrzej
Jankowski. A nagrodę główną – tablet – wygrał wianek wykonany przez Oliwię i Emilkę
Toboła. Dziewczynki nie po raz pierwszy
wygrały ten konkurs.
W tym roku partnerem wydarzenia była
Agencja Mienia Wojskowego, która prowadziła sprzedaż wycofanego z wojska sprzętu.
Obok stoiska sprzedażowego została zapre-

biesiadowaliśmy, śpiewaliśmy, raczyliśmy
się przygotowanym posiłkiem w ramach wydarzenia. Nie zabrakło również puszczania
świętojańskich wianków na stawie. Zabawa
była wspaniała.
Alicja Króliczak

zentowana odrestaurowana armata polowa
77 mm z 1907 roku, którą agencja przekazała
do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
Można było również posłuchać ciekawie
l LIPIEC 2018

opowiadających panów z Muzeum Broni
Pancernej. A już za kilka miesięcy będzie
można zwiedzać nowo powstającą siedzibę
Muzeum przy ul. Lotniczej w Poznaniu.
Pomimo warunków atmosferycznych,
trudnych do nazwania letnimi, dzień okazał
się pełen atrakcji, a zakończył się oczywiście zabawą taneczną, do której przygrywał
Zespół Hit.
Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania za otrzymaną pomoc i wsparcie
organizacjom: MGOK, OSIR, ZGK, Harcerzom
z Ośrodka ZHP w Buku, Strażakom z OSP
Niepruszewo, oraz sponsorom: CONNECTOR SP. Z O.O, NIWAPOL SP. Z O.O., PASO
POLSKA SP. Z O.O., RESTAURACJA PARKO-

Zwiedziliśmy Pałuki

WA s.c. Andrzej i Mariusz Pluskota, ZAK
KRZYSZTOF HOFFA, MAR-CAR MAREK
POSIECZEK, DAN-BO DAMIAN BOIŃSKI,
LEMI LESZEK MENSFELD, KUCHNIA KOCIOŁEK, AUTO NAPRAWA ŁUKASZ MAĆKOWIAK, OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW ZBIGNIEW KOPRAS, GABINET
KOSMETYCZNY ORCHIDEA M. Przygocka,
KWIACIARNIA M.R. OLEJNICZAK, DUET
AP, BIBLIOTEKA I KINO MIASTA I GMINY
BUK, GOSPODARSTWO ROLNE FOLWARK
KALWY, CENTRUM OGRODNICZE BERBERYS, SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
HENRYKA GRZYMSKA, ZAKŁAD FRYZJERSKI
BARBARA SIERANT, CUKIERNIA J. BRĘK,
CUKIERNIA J. PIERZYŃSKI, OBI s.c. Zofia

Nowicka, Małgorzata Gałęcka, KSIĘGARNIA
SKRZAT, FOTO-LAB BEATA KORTUS, BEAPOL
SP.J. BUSZCZAK & OLEJNICZAK, ROL-MAX
MICHAŁ CIOŁEK, BIAŁA DAMKA, DEFIBREX,
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PAWEŁ
BĄCZYK, K.J. JEWASIŃSCY, M.M. DURCZAK,
S.S. SOLARSCY, E.W. NOGAJ, E.W. SZCZĘSNY,
BUKIECIARNIA „SANTINI” A. JĘCH, KWAICIARNIA „MAJA” MARCINIAK M., ELDOROX
R. SZYMAŃSKI, P.H.U. VISTER, PIEKARNIA
BUKOWSKA W. SZCZĘSNY, FACH-BRUK Ł.
Żybura, Gabinet Monet M. Króliczak.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Bednarek

W

dniu 2 czerwca wyruszyliśmy (za
chłodu o godzinie ósmej) na XVIII
Wielką majówkę w region Pałuk
szlakiem miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Trasa wycieczki prowadziła przez
Rogoźno, Potulice, Margonin, Szamocin, Białośliwie, Krostkowo, masyw Dębowej Góry,
Osiek, Wyrzysk, Górkę Klasztorną (Łobżenica), Smogulec, Gołańcz, Wągrowiec i Skoki.
W Rogoźnie mieliśmy okazję zobaczyć na
chodniku 17 południk przechodzący przez
to miasto – ciemniejsza, granitowa kreska
z tabliczką informacyjną. We wsi Marlewo
dąb, pod którym zmarł Przemysł II – co jest
legendą, ponieważ dąb jest młodszy, ale wycieczki przyjeżdżają. W Potulicach zwiedziliśmy kościół p.w. św. Katarzyny, którego
historię przybliżył nam ks. Kubiak, któremu
Buk jest bardzo znany (serdecznie pozdrawia wszystkich bukowian). Przewodnikiem
w skansenie w Osieku była pani Małgorzata
Cholewińska, która bardzie ciekawie opowiadała o życiu naszych przodków, zwiedziliśmy kościółek, karczmę, ówczesny dom,
a także pawilon, w którym znajdowały się
wykopaliska. Wszystkich urzekła pradolina
Noteci, bardzo szeroka, porośnięta łąkami,
na których wysychało siano, poprzecinana
pasami uprawnej ziemi. Widzieliśmy głaz
narzutowy „Zaklęta Karczma” we wsi Próchnowo. Legenda głosi, że towarzystwo tak
KOSYNIER BUKOWSKI l

balowało, że impreza przeciągnęła się aż
do środy popielcowej, dlatego ludzie łącznie
z karczmą zostali zaklęci w głaz. Zwiedziliśmy również najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, bardzo
ciekawy obiekt z ofertą skierowaną do grup
zorganizowanych, pielgrzymek, wycieczek
pragnących przeżyć własne rekolekcje czy
dni skupienia oraz osób indywidualnych i rodzin. Na terenie znajduje się Dom Pielgrzyma,
skansen maszyn rolniczych, gaj, boiska do
piłki nożnej, siatkówki, miejsce na ognisko itp.
W Smogulcu zwiedziliśmy kościół parafialny
p.w. św. Katarzyny i bł. Marii Karłowskiej,

a przy zamku Pałuków w Gołańczy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie wszystkich
uczestników wycieczki. Przewodnikiem był
kol. Paweł Anders, krajoznawca, publicysta
i przewodnik, który bardzo ciekawie opowiadał o regionie, historii i kulturze przeszłej
i teraźniejszej. A wytrwałych piechurów zaprowadził do następnego głazu, do którego
trzeba było się przedzierać przez gęstwinę
i pokrzywy, z historią podobną do „Zaklętej
Karczmy”. Na całej 312 kilometrowej trasie,
w której uczestniczyło 40 osób, były nam
pokazywane miejsca związane z Powstaniem
Wielkopolskim.
PTTK Buk aka
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Rodzinny Piknik przy Przedszkolu Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

Pożegnanie Róż z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia

D

nia 20 czerwca 2018 r. dzieci z grupy
Róż uroczyście pożegnały Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo w Buku. Pod okiem nauczycielek p.
Małgorzaty Kaczmarek oraz p. Iwony Pawlak
dzieci przygotowały występ, na który zaprosiły rodziców, s. dyrektor Barbarę Brzeską,
nauczycieli oraz wszystkich pracowników
przedszkola.
Dzieci w eleganckich mundurkach oraz
14

biretach, krokiem Poloneza rozpoczęły uroczystość. W przepięknych słowach wierszy
i piosenek podziękowały za opiekę i wychowanie.
Na zakończenie siostra dyrektor złożyła podziękowania oraz najlepsze życzenia
naszym kochanym absolwentom. Każde
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.
Były uściski, kwiaty oraz trochę łez jak to
zwykle bywa podczas pożegnań. A na końcu

D

nia 5 czerwca br. przy Przedszkolu
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo odbył się rodzinny piknik. Jest
to zawsze wspaniała okazja, aby wspólnie
spędzić czas. Pan Bóg pobłogosławił nam
na ten dzień przepiękną, słoneczną pogodą.
Zabawę na festynie poprowadził zaprzyjaźniony Klub Małego Muzyka! Muzycy fantastycznie poprowadzili różne konkurencje,
w których uczestniczyły całe rodzinki. Było
wiele radości!
Przez cały czas trwania festynu można było skorzystać z malowania twarzy,
obejrzeć motory, przekąsić coś pysznego
do zjedzenia…
Dziękujemy dobremu Bogu za tak piękny
dzień spędzony wspólnie całymi rodzinami.
Również dziękujemy kochanym Rodzicom za wszelkie zaangażowanie w przygotowania do festynu oraz za aktywne uczestnictwo we wspólnych zabawach!
Siostry Miłosierdzia
wspólne, pamiątkowe zdjęcie!
Po oficjalnej części pożegnania wszyscy
udali się do przedszkola na słodki poczęstunek.
Dzieciom życzymy sukcesów na dalszej
drodze obowiązków szkolnych. Rodzicom
serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i wszelkie okazane dobro.
Siostry Miłosierdzia
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Zakończenie roku szkolnego u Hałabały

W

dniach 20 i 21 czerwca 2018
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dla najstarszych
dzieci przygoda z przedszkolem dobiegła
końca. Dwie grupy starszaków (Pszczółki

i Niedźwiadki) oraz sześcioro Zajączków
od września rozpocznie naukę w szkole
podstawowej. Młodsze dzieci miały okazję
pożegnać swoich starszych kolegów.
Dyrektor Hanna Mikołajczak rozpoczęła
spotkania powitaniem zebranych gości oraz

małych artystów. Podziękowała za cały rok
szkolny i życzyła dzieciom udanych wakacji.
Przedszkolacy wraz z nauczycielkami zaprezentowali program artystyczny.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i wspólnie tańczyły. W przygotowanie
uroczystości dzieci włożyły wiele wysiłku.
Podziękowaniem za ten trud były gromkie
brawa ze strony zaproszonych rodziców,
nauczycieli i dyrekcji. Na zakończenie uroczystości absolwenci otrzymali upominki
zakupione przez Radę Rodziców oraz dyplomy ukończenia przedszkola.
Nie zabrakło łez wzruszenia i radości.
Podziękowaniom nie było końca, zarówno
ze strony dzieci i ich rodziców, jak i pracowników przedszkola.
Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny
będzie równie udany i ciekawy, podobnie jak
ten, który właśnie dobiegł końca.
Anna Zimna

Wyjątkowe przedstawienie teatralne
w przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku

W

dniach 4 i 5 czerwca 2018 r.
w przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku, odbyło się wyjątkowe przedstawienie teatralne, które było
przygotowane w wielkiej tajemnicy przed
dziećmi. W rolę aktorów wcielili się bowiem rodzice dzieci z grup „Niedźwiadki”
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i „Zajączki”, którzy zaprezentowali bajkę pt.
„Kopciuszek”. Wydarzenie uświetniła swoim
głosem bukowska artystka Martyna Starosta.
Świetne i wesołe role, oryginalne stroje, zabawa i śmiech, to wszystko działo się podczas
przedstawienia z którego zadowolone były
zarówno dzieci, jak i aktorzy.

Wszystkim rodzicom serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc w realizacji
przedstawienia.
Ewa Giełda
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Prymusi 2017/2018
Szkoła Podstawowa w Buku
Klasa IVa
Cieślak Julianna
5,45
wzorowe
Szczęsna Pola
5,36 bardzo dobre
Zimna Amelia
5,27
wzorowe
Świderska Amelia
4,91
wzorowe
Klasa IVb
Jaros Wiktor
5,55
wzorowe
Piguła Maja
4,82
wzorowe
Klasa IVc
Wróblewski Wiktor 5,36
wzorowe
Duda Artur
5,18
wzorowe
Jerzykiewicz Adam 5,00 bardzo dobre
Berestowski Miron 4,90 bardzo dobre
Ułasewicz Emilia
4,82 bardzo dobre
Klasa IVd
Dybizbańska Marika 4,91
wzorowe
Stawik Mateusz
4,91
wzorowe
Klasa IVe
Szurkowska Gabriela
5,82 wzorowe
Urbaniak Michalina
5,55 wzorowe
Siczyński Jan
5,45 wzorowe
Śniecińska Zofia
5,45 wzorowe
Palusiński Bolesław
5,36 wzorowe
Skorupińska Patrycja
5,36 wzorowe
Tonder Aleksandra
5,36 wzorowe
Kalotka Łukasz
5,27 wzorowe
Krasowska Antonina
5,27 wzorowe
Kozak Wojciech
5,18 wzorowe
Jankowska Magdalena 4,91 wzorowe
Macińska Oliwia
4,91 wzorowe
Kańduła Julia
4,82 wzorowe
Klasa Va
Szczerbowska Laura 5,82
wzorowe
Korcz Wiktor
5,64
wzorowe
Cichosz Adrianna
5,09 bardzo dobre
Mielcarek Emilia
5,00 bardzo dobre
Radiuk Marianna
4,91 bardzo dobre
Giel Sebastian
4,82 bardzo dobre
Jaroch Tomasz
4,82 bardzo dobre
Kortus Wojciech
4,82 bardzo dobre
Klasa Vb
Hanyż Monika
5,91
wzorowe
Kumoch Natalia
5,45
wzorowe
Andraszyk Lena
5,18
wzorowe
Michalak Anna
5,09
wzorowe
Beszterda Wanesa 4,91
wzorowe
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Klasa Vc
Wechman Maja
5,45
wzorowe
Górczak Weronika 5,36
wzorowe
Kubiak Weronika
5,18
wzorowe
Kaczmarek Aleksander 5,09 bardzo dobre
Cichacka Zuzanna
4,91
wzorowe
Mujta Joanna
4,91 bardzo dobre
Witkowska Joanna 4,82
wzorowe
Klasa VIa
Królikowski Krzysztof 5,64
wzorowe
Jankowska Maria
5,55
wzorowe
Kolasińska Julia
5,36
wzorowe
Wąsowicz Wiktoria 5,18
wzorowe
Nowicka Klaudia
5,09
wzorowe
Janik Marianna
5,00
wzorowe
Klasa VIb
Wojt Aleksandra
5,20
wzorowe
Bensch Katarzyna
5,00 bardzo dobre
Młodzińska Marta
5,00
wzorowe
Owczarek Wiktoria 4,91
wzorowe
Klasa VIc
Sibilska Oliwia
5,36 bardzo dobre
Bednarek Iga
5,18 bardzo dobre
Stańczyk Szymon
5,18 bardzo dobre
Karaś Kinga
5,18
wzorowe
Juchacz Karolina
4,91
wzorowe
Zimny Jakub
4,91 bardzo dobre
Klasa VId
Pląskowska Martyna 5,18
wzorowe
Mikołajczak Sandra 4,82
wzorowe
Klasa VIIa
Rygas Anna
5,29
wzorowe
Wawrzyniak Gabriela 5,07 bardzo dobre
Fischbock Inga
4,86
wzorowe
Giełda Maja
4,86
wzorowe
Klasa VIIb
Bednarek Paulina
5,14
wzorowe
Sołtysiak Zuzanna
5,14
wzorowe
Paluszak Kornelia
4,86 bardzo dobre
Rataj Konrad
4,79 bardzo dobre
Klasa VIIc
Kozak Zofia
4,93
wzorowe
Połczyk Julia
4,86
wzorowe
Chrząstek Nina
4,86 bardzo dobre
Łukanowski Mikołaj 4,79
wzorowe

Klasa VIId
Andraszyk Mikołaj 5,57
wzorowe
Rychlik Kornelia
5,57
wzorowe
Janik Emilia
5,50
wzorowe
Jurkowski Igor
5,46 bardzo dobre
Chojnowska Amelia 4,93 bardzo dobre
Nowak Małgorzata 4,86
wzorowe
Pluskota Olga
4,79
wzorowe
Stopierzyńska Marianna 4,79 wzorowe
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Gimnazjum

U

czniowie gimnazjum, którzy w dwóch
lub trzech latach nauki zdobyli List
Gratulacyjny, na świadectwie ukończenia Gimnazjum uzyskali średnią co najmniej
5,0 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre, a średnia z egzaminu gimnazjalnego
wyniosła co najmniej 85%:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nagroda dla ABSOLWENTÓW
Podziękowanie za godne reprezentowanie
Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera
w latach 2015-2018

N

agrodę otrzymuję uczniowie, którzy w konkursach
i zawodach pozaszkolnych odnosili sukcesy, wyróżniali się
szczególnymi osiągnięciami w Gimnazjum oraz uzyskali co
najmniej ocenę dobrą z zachowania.
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Klasa IIIa
»» Dominiczak Łukasz
»» Hausa Kornelia
»» Króliczak Ewelina
»» Królikowski Adam

Klasa IIIc
»» Chodorowska Julianna
»» Depa Julia
»» Golik Paulina
»» Hypka Aleksandra
»» Kubiak Julia
»» Michalak Weronika
»» Rychlik Martyna

Andraszyk Kacper . . . . . . . . . . . . . . . . 3c
Bogacz Wojciech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3e
Chodorowska Julianna . . . . . . . . . . . . 3c
Cieślak Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3f
Hypka Aleksandra  . . . . . . . . . . . . . . . . 3c
Kalota Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3d
Królikowski Adam . . . . . . . . . . . . . . . . 3a
Nowak Patrycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3d
Rychlik Martyna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3c
Żybura Patrycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3d
Żybura Zuzanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3c

»» Sobota Marta
»» Szynkaruk Dominika
»» Wilhelms Maja
»» Żybura Zuzanna

Klasa IIId
»» Kalota Sara

Klasa IIIe
»» Bogacz Wojciech
»» Haj Szymon
»» Roszkowski Hipolit
»» Samól Mateusz
»» Skibiński Adam
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Koło Gospodyń
Wiejskich

W

dniach 14-17 czerwca panie z Koła
Gospodyń Wiejskich Buk – Wielka
Wieś wybrały się na wycieczkę do
Kołobrzegu.
W pełni wykorzystując piękną, słoneczną
pogodę uczestniczki wyjazdu relaksowały
się na plaży oraz podczas spacerów po Kołobrzegu i jego okolicy.
Wypoczęte oraz w wyśmienitych humorach, z planami na kolejne wyjazdy wróciłyśmy do domu.
Bardzo dziękujemy sołtysowi oraz radzie
sołeckiej Wielka Wieś za pomoc w organizacji wyjazdu.
Uczestniczki

Sołecka wycieczka

PODZIĘKOWANIE

Z

Z

inicjatywy sołtysów Tadeusza Łysiaka,
Krzysztofa Drzymały i Lecha Kaźmierczaka, mieszkańcy sołectw Wysoczka
- Żegowo - Wygoda, Wiktorowo - Pawłówko
oraz Wielkiejwsi zwiedzali wschodnią Polskę. Zwiedzili Białowieski Park Narodowy
oraz wystawy i zagrodę pokazową żubrów.
Następnie pojechali do Białegostoku, gdzie
podczas spaceru podziwiali założenia pałacowo-ogrodowe Branickich, Zespół Katedralny Wniebowzięcia NMP, Rynek Kościuszki,
sobór Św. Mikołaja, operę i filharmonię. Po
tak wyczerpującym dniu udali się na spoczynek. Drugiego dnia wyruszyli w podróż do
Supraśla, gdzie zwiedzali muzeum ikon oraz
Monaster Zwiastowania Przenajświętszej
Bogurodzicy. Dalej pojechali do Kruszynian,
aby podziwiać meczet oraz cmentarz tatarski. Zapoznali się również ze zwyczajami
tatarów. Następnym celem podróży była
Sokółka, w której odwiedzili Sanktuarium
Cudu Eucharystycznego. Wieczorem wszyscy uczestnicy wyjazdu integrowali się na
wspólnej zabawie przy muzyce na żywo.
Trzeciego dnia ruszyli w drogę powrotną
do domu, po drodze odwiedzając Tykocin
KOSYNIER BUKOWSKI l

z Wielką Synagogą oraz centrum ze starymi zabytkowymi domami. Na koniec pobytu w Tykocinie, w restauracji żydowskiej
skosztowali specjałów kuchni regionalnej,
między innymi wątróbki w sosie miodowym
z kuglem, która smakowała wybornie oraz
pierożki z mięsem wołowym.
W wyjeździe uczestniczyło 45 osób. Cel
jaki sobie założyli organizatorzy, a mianowicie poznanie kultur i zwyczajów czterech religii, został osiągnięty. Dla wielu uczestników
było to nowe spojrzenie na różne wierzenia
i ich współżycie w jednym miejscu. Duże
wrażenie również zrobił stan dróg i ulic,
z których większość została w ostatnim
czasie odbudowana. Zmienia się nasze postrzeganie tak zwanej ,,ściany wschodniej”.
Po trzech dniach pobytu w tym niezwykłym
miejscu, w godzinach wieczornych, wszyscy
zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu.
W drodze powrotnej postanowiono, że
spotkają się za rok na kolejnym wyjeździe
– chociaż nie ustalono jeszcze miejsca, do
którego trafią.
Red.

arząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30
czerwca tego roku zakończyliśmy w ramach podwykonawstwa zbiórkę odpadów
selektywnie zbieranych. W związku z powyższym dziękujemy wszystkim mieszkańcom za pomoc w realizacji zadania.
Jednocześnie przypominamy, że nadal
można zlecać nam odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych i pobudowlanych. W ramach umowy z ZM
GOAP prowadzimy także PSZOK na terenie bazy Spółki oraz MPSZOK (Mobilny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych).

Dziękujemy
mieszkańcom
Buku za pomoc
dla poszkodowanych
w pożarze!!!

W

wyniku pożaru w poniedziałek 2 lipca
w Wielkiej Wsi, dach nad głową straciło 20 osób. Nikt nie został hospitalizowany.
Gmina zapewniła tymczasowe schronienie
w hali sportowej i wyżywienie dla poszkodowanych. Po jednym dniu Agencja Pośrednictwa Pracy zorganizowała nowe miejsce
zamieszkania dla poszkodowanych.
Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Buku za pomoc dla ofiar pożaru.
Zebrano odzież, obuwie, bieliznę osobistą,
koce, ręczniki oraz środki czystości.
DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE!

19

Pożegnanie
absolwentów
oddziałów
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej
w Buku

D

nia 22 czerwca 2018 roku kolejny rocznik uczniów oddziałów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Buku świętował uroczystość zakończenia nauki.
Kierując słowa do absolwentów,
pani dyrektor życzyła im: „aby starali
się wybierać mądrze i odpowiedzialnie,
budując swoją dorosłą przyszłość”.
Ważnym akcentem były podziękowania skierowane do rodziców, którzy
aktywnie uczestniczyli w wielu działaniach szkoły, zawsze służyli pomocą
i dobrym słowem.
Następnie przyznane zostały nagrody
za osiągnięcia w kształceniu zawodowym
dla „Superfachowców” oraz nagrody
książkowe za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz godną
naśladowania postawę.
Najradośniejszym momentem było
odebranie świadectw ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przez wszystkich absolwentów – to moment, na który
pracują i czekają przez trzy lata nauki
w szkole, zakładach pracy i podczas kursów zawodowych.
Część oficjalna zakończyła się pokazem filmu, który uchwycił wyjątkowe
chwile spędzone przez tegorocznych
absolwentów w murach szkoły.
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Rynek pracy poszukuje zawodowców

N

a przełomie maja i czerwca uczniowie
Branżowej Szkoły I stopnia w Buku
uczestniczyli w kilku spotkaniach
z przedstawicielami lokalnych zakładów
pracy, które złożyły przyszłym absolwentom
szkoły propozycje zatrudnienia. Ponadto
firmy te wyraziły duże zainteresowanie
przyjęciem uczniów na praktykę zawodową.
Firma HEMPEL z Niepruszewa, zajmująca się produkcją i sprzedażą farb przemysłowych, podkreślała zagwarantowanie
stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe
świadczenia medyczne, ubezpieczenie i róż-

Jubileusz emerytów
z Wavinu

W

dniu 12 czerwca br. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „JESIEŃ”
przy Wavin Polska S.A. obchodziło
jublieusz 40-lecia istnienia. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza święta
odprawiona za żywych i zmarłych członków
stowarzyszenia przez ks. Andrzeja Szczepaniaka, kustosza bukowskego Sanktuarium.
Następnie wszyscy udali się do restauracji
„Parkowa”. Przewodnicząca stowarzyszenia
Maria Mądra serdecznie przywitała wszystkich zaproszonych gości: ks. prałata Andrzeja
Szczepaniaka, przedstawiciela działu socjalnego Karolinę Kurek, Jerzego Woźniaka ze
Związków Zawodowych „Budowlani” oraz
osoby towarzyszące członkom stowarzyszenia. Lampką szampana wzniesiono toast,
życzono sobie nawzajem zdrowia i spotkania
w takim samym gronie za 10 lat na jubileuszu 50-lecia.
Pani Maria przedstawiła krótką historię
stowarzyszenia oraz opowiedziała o wizycie
u założycielki stowarzyszenia Henryki Leśniczak oraz najstarszego seniora – Janiny
Frankiewicz. Obie panie ze względu na stan
zdrowia nie mogły przybyć na uroczystość
jubileuszu. Od przedstawicieli zarządu dostały kwiaty oraz życzenia zdrowia, za które
prosiły podziękować i wszystkich gorąco
pozdrowić.
KOSYNIER BUKOWSKI l

nego typu dofinansowania.
Firma Plastique z Dąbrowy, która jest
liderem w projektowaniu i produkcji innowacyjnych opakowań termoformowanych,
zachęcała uczniów do podjęcia pracy w następujących zawodach: elektromechanik,
operator maszyn, magazynier oraz operator
wózka widłowego.
Natomiast firma PLANDEX w Stęszewie, chcąca pozyskać specjalistów z branży
mechaniczno-samochodowej, zaprosiła młodzież do swojego zakładu, który specjalizuje
się w produkcji nadwozi: skrzyniowych, furgonowych, izotermicznych i chłodniczych,

a także przyczep, naczep, plandek oraz grafiki reklamowej.
W ostatnim spotkaniu przedstawiciele
firmy On Road Truck Services z Niepruszewa proponowali zatrudnienie oraz naukę
w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz
i lakiernik.
Zorganizowane spotkania dowodzą, że
fachowcy z konkretnym zawodem są pilnie poszukiwani i mogą zacząć wybierać
w ofertach pracy.

Następie odbył się uroczysty obiad, a po
nim wspaniała zabawa. Do tańca przygrywał
zespół NOWAKI.
Przy kawie i słodkościach wspomnień

nie było końca. Miło było widzieć wszystkich
bawiących się na parkiecie, a o bólu nóg nie
było mowy.
Maria Mądra

Emeryci w Sanktuarium
w Rokitnie

a następnie uczestniczyliśmy we Mszy św.
w naszej intencji. Po zjedzeniu obiadu wyruszyliśmy 3 meleksami prowadzonymi przez
księży na Kalwarię Rokitniańską, która jest
położona pomiędzy jeziorem, pośród bujnej zieleni, drzew oliwnych, pól uprawnych,
krzewów i kwiatów. Jest też perełka – dąb
posadzony i poświęcony przez papieża. Na
długości 4,5 km znajdują się 32 piękne i okazałe stacje, każda z nich jest ufundowana
przez innego darczyńcę. W drodze powrotnej
odwiedziliśmy figurę Jezusa w Świebodzinie.
Wracaliśmy bardzo zadowoleni.

Z

arząd Rejonowy PZERiI w Buku wraz
z seniorami z Buku i gminy w dniu
16.05.2018 r. wybrali się do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
w Rokitnie. Obraz ten od 1670 r. uznano za
cudowny i od tego czasu pozostał w Rokitnie. W 1989 r. papież Jan Paweł II poświęcił
w Watykanie złotą koronę, papieską złotą
różę i srebrny różaniec, którymi obraz został przyozdobiony na uroczystej koronacji.
Wraz z księdzem zwiedziliśmy muzeum,

Maria Maćkowiak
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Wycieczka
do Kłodawy

W

dniu 21 maja klasa 2a, pod opieką
Alicji Kaczmarek i Jolanty Wojcińskiej, spędziła wspólne chwile
w kopalni soli w Kłodawie. Wycieczka ta
była nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
w konkursie ekologicznym „Umiem, rozumiem, szanuję, segreguję” w szkołach na
terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
W programie mieliśmy krótką prelekcję
na temat historii powstania złóż kłodawskich
oraz zastosowania soli. Niezapomniane wrażenia pozostawił zjazd windą z prędkością
6 m/s na poziom 600 m pod powierzchnią

ziemi. Następnie przeszliśmy wyrobiskami
korytarzowymi do podziemnej kaplicy św.
Kingi – opiekunki górników solnych. Z za-

interesowaniem obejrzeliśmy wyeksploatowane komory solne oraz maszyny używane
w podziemnym górnictwie.
A.K.

The English Champion, Niepruszewo 2018

W

Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie 24 maja odbył się Gminny
Konkurs Języka Angielskiego „The English
Champion, Niepruszewo 2018”.
Konkurs adresowany do uczniów szkół
podstawowych klas IV-VII gminy Buk zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Niepruszewie. Celem konkursu było
między innymi doskonalenie znajomości
języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań językowych uczniów, zapewnienie
uczniom możliwości sprawdzenia własnych
umiejętności językowych, a także stworzenie
motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy.
Uczniowie pisali test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy kulturowej na czterech poziomach wiekowych.

W finale konkursu udział wzięło 22
uczniów z trzech szkół podstawowych:
»» Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
»» Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bukowskich w Buku,
»» Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego
Cieślaka w Dobieżynie,

w kategorii TIGERS (klasa VI)
I miejsce – Wiktoria Gaweł, SP Niepruszewo
II miejsce – Julia Kolasińska, SP Buk
III miejsce – Zofia Skomra, SP Niepruszewo
w kategorii LIONS (klasa VII)
I miejsce – Julia Połczyk, SP Buk
II miejsce – Alicja Walenciak, SP Niepruszewo
III miejsce – Igor Jurkowski, SP Buk
Malwina Tomkowiak
nauczyciel j. ang. ZSP Niepruszewo

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii RABBITS (klasa IV)
I miejsce – Wiktoria Bajer, SP Dobieżyn
II miejsce – Julianna Cieślak, SP Buk
III miejsce – Bolesław Palusiński, SP Buk
w kategorii KITTENS (klasa V)
I miejsce – Michał Wawrzyniak, SP Buk
II miejsce – Natalia Kumoch, SP Buk
III miejsce – Rafał Rosa, SP Dobieżyn

Wynik egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

D

o egzaminu gimnazjalnego w naszej
gminie przystąpiło 129 uczniów
w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech
części. W części pierwszej – humanistycznej
– gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz z języka polskiego. W części drugiej,
matematyczno-przyrodniczej – odrębne

Na 17 gmin powiatu poznańskiego Gmina Buk zajęła:
Historia, wos
14 miejsce
Język polski
17 miejsce
Przedmioty przyrodnicze
12 miejsce
Matematyka
8 miejsce
Język angielski podstawowy 17 miejsce
Język angielski rozszerzony
17 miejsce
Język niemiecki podstawowy 4 miejsce

zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań
z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym albo podstawowym (język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 126 osób i język niemiecki
poziom podstawowy 3 osoby).

opr. Jolanta Królikowska
Sekretarz MiG

Średni wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:
średnia

kraj

województwo
powiat

gmina Buk
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Historia,
WOS

Język
polski

Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

Język angielski
podstawowy

Język angielski
rozszerzony

Język niemiecki
podstawowy

59

68

56

52

68

52

52

58,05
61,98
59,61

65,87
69,91
62,95

55,06

58,41
57,27

50,48
53,35
53,54

66,47
72,94
61,46

50,43
55,18
42,07

50,02
55,71
65,33
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VI Ekologiczny Festyn Zdrowia
w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku

D

nia 8 czerwca 2018 r. w Branżowej
Szkole I stopnia w Buku odbył się Ekologiczny Festyn Zdrowia, skierowany
do uczniów, rodziców oraz dzieci i młodzieży
z bukowskich przedszkoli i szkół. Poświęcony on był edukacji w zakresie aktywnego
stylu życia oraz promocji wiedzy na temat
rolnictwa ekologicznego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji.
Program festynu był niezwykle bogaty
i różnorodny. Uczestnicy imprezy wzięli
udział w kilku prelekcjach tematycznych.
Dla uczniów klas II gimnazjum zorganizo-

wano spotkanie z przedstawicielami firmy
PLANDEX ze Stęszewa, którzy przedstawili gimnazjalistom ofertę nauki zawodu
w branży samochodowej w swoim zakładzie z możliwością stałego zatrudnienia.
Pedagog Kamila Kozdrowska rozmawiała
z uczniami na temat zasad bezpiecznego
zachowania podczas wakacji. Dla dzieci
i młodzieży przygotowano różne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Najmłodsi mogli skorzystać z przygotowanych stanowisk
rekreacyjnych, wziąć udział w konkurencjach
sportowych, malowaniu twarzy i konkursach

Rodzinny piknik z wędką

N

a tą wspaniałą imprezę nad Jeziorem
Niepruszewskim zaprosili w dniu 10
czerwca organizatorzy z Młodzieżowej
Szkółki Wędkarskiej Buk. Zaproszenie do
udziału w tegorocznej edycji przyjęło 76
dzieci wraz z rodzicami. Kolejny raz udało
się udowodnić, że można oderwać dzieci od
komputerów, smartfonów i pokazać nowe
hobby jakim jest wędkarstwo, czyli przygoda na łonie natury. Młodym uczestnikom
przygody z wędką zostały przedstawione
prawdziwe autorytety. Olin Gutowski, były
reprezentant naszego kraju w zawodach
spławikowych i twórca portalu „1000 wędek”. Tłumaczył, jak przygotować zanętę na
najwyższym poziomie od podstaw, przy niedużym nakładzie finansowym. Nie zabrakło
również szkolenia z pierwszej pomocy, bo
przecież już wakacje, a posiadana wiedza
może okazać się bezcenna i uratować życie.
W pokaz zaangażowali się policjanci z Komisariatu w Buku oraz ratownik medyczny Jacek Olenderek, pod którego bacznym
okiem dzieci ćwiczyły na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową. Prawdziwym
relaksem i dawką wiedzy o podwodnym
świecie był rejs po jeziorze z Sebastianem
Staśkiewiczem z Fundacji Ratuj Ryby oraz
z Radosławem Witólskim i Joanną Sawka
z firmy Westin oraz założycielem portalu
„Wkra-Fishing”. Nawet podczas odprężaKOSYNIER BUKOWSKI l

jącego rejsu panowie w przystępny
sposób dzielili się
swoją wiedzą.
Dzieci dowiadywały się, dlaczego trzciny rosną
wzdłuż brzegu,
jakie głębokie jest
jezioro, co oznacza
jezioro polodowcowe i wiele innych informacji.
Na uczestników i odwiedzających czekała
wystawa wędzisk spinningowych, zaprezentowana przez Marcina Hyjka z Lucky Tackle
oraz prezentacja zanęt ekologicznych marki
Extru Fish prowadzona przez Piotra Stykała.
Młodzi wędkarze z ciekawością i zainteresowaniem słuchali porad dotyczących wyboru pierwszej wędki, a także poznali tajniki
jedynej ekologicznej zanęty. Największą
atrakcją jednakże było samo wędkowanie,
czyli rywalizacja o najdłuższą rybę. Sukcesem zawodów był fakt, że każde dziecko
złapało rybę!!! Podczas pikniku rodzice naszych pociech mogli spróbować swoich sił
w strzelaniu do tarczy, atrakcję tą prowadził
Łukasz Deska. Dla najmłodszych organizatorzy zadbali o kolorowanki z akcentem ekologiczno-wędkarskim. Na każdego czekała

plastycznych. Ponadto duże zainteresowanie
wzbudziły zgromadzone na boisku szkolnym
imponujące maszyny rolnicze, a także pokaz
sprzętu strażackiego.
Na stanowisku pielęgniarki szkolnej
można było zmierzyć sobie ciśnienie, poznać
swoją wagę i wzrost oraz uzyskać porady
jak zdrowo i higienicznie żyć. Dużym zainteresowaniem cieszył się również punkt
poświęcony badaniu poziomu tkanki tłuszczowej z możliwością wstępnej konsultacji.
Przez cały czas czynny był punkt gastronomiczny serwujący uczestnikom festynu
smaczne przekąski.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej piknikowej zabawie.
Karolina Wawrzyniak

kiełbaska z grilla lub hot-dog oraz butelka
wody, tak potrzebna w ten upalny dzień.
Każde dziecko otrzymało upominki, a ich
uśmiechnięte buzie świadczyły o wielkim
sukcesie pikniku. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tej ciekawej formy
spędzenia wolnego czasu.
Red.
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III Bukowski Bieg Księcia Mieszka I

W

niedzielę 17 czerwca odbył się III
Bukowski Bieg Księcia Mieszka I
zorganizowany przez bukowski
OSiR. Do rywalizacji na 10 km trasie (dwie
pętle po 5 km) przystąpiło 99 biegaczy i biegaczek. Bardzo słoneczny dzień, upalna pogoda, choć przyjemna dla kibiców, mocno
dała się we znaki wszystkim biegaczom.
Organizatorzy przygotowali trzy punkty
z wodą na trasie biegu. Dodatkowo strażacy z OSP Buk, Dobieżyn i Szewce, których
zadaniem było zabezpieczenie trasy biegu,
na wysokości skrzyżowania Szarych Szeregów z ulicą Dworcową ochładzali biegaczy
z wozu strażackiego. W tym miejscu OSiR
Buk pragnie podziękować wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom i prywatnym
osobom, które pomogły w organizacji biegu.
Ostatecznie najszybciej trasę biegu pokonał Ukrainiec Paweł Olijnyk (32:13), który
wyprzedził drugiego Dimitrija Musiiatchenko tylko o 3 sek. Trzeci na mecie był Paweł
Tarasiuk z Poznania z czasem 32:35.
Wśród pań najlepsza okazała się Swietłana Kovgan (36:58). Wyprzedziła ona drugą
na mecie swoją imienniczkę Swietłanę Olijnyk o minutę (37:59). Natomiast na trzecim
24

miejscu uplasowała się zawodniczka z Poznania Agnieszka Janasiak z czasem 38:14.
Paweł Krugar

Zestawienie wyników:

Open - mężczyzn
1. Pawel Olijnyk 32’ 13’’
2. Dmitrij Musiiatchenko 32’16’’
3. Paweł Tarasiuk 32’35’’
Open - kobiet
1. Swietłana Kovgan 36’58’’

2. Swietłana Olijnyk 37’59’’
3. Agnieszka Janasiak
Najlepszy biegacz w Gminie Buk
1. Adam Drzymała - 38’41’’
2. Piotr Przewoźny - 40’27’’
3. Krystian Moryl - 42’13’’
Najlepsza biegaczka w Gminie Buk
1. Katarzyna Popowicz - 45’44’’
2. Mirosława Sznycer - 50’20’’
3. Beata Wasik - 52’52’’
Kat. os. Niepełnosprawnych
– „wózkowicze”
1. Mariusz Adamczak - 27’03’’
2. Robert Malewicz - 47’38’’
Kategorie wiekowe:
M16-30 lat
1. Krzysztof Szymanowski - 36’04’’
2. Łukasz Chwalisz - 39’44’’
3. Łukasz Sztul - 41’00’’
K16-30 lat
1. Agata Świątek - 44’45’’
2. Emilia Perz - 44’54’’
3. Katarzyna Popowicz - 45’44’’
M31-39 lat
1. Adam Drzymała - 38’41’’
2. Piotr Raniecki - 39’09’’
3. Piotr Przewoźny - 40’27’’
K31-39 lat
1. Karolina Chraplewska - 50’27’’
2. Marta Filoda - 54’45’’
3. Anna Andrzejczak - 55’54’’
M40-49 lat
1. Arkadiusz Janowski - 37’44’’
2. Daniel Marek - 41’23’’
3. Sławomir Kaniuk - 42’08’’
K40-49 lat
1. Antonina Kania - 53’37’’
2. Dobromiła Haj - 1:01’55’’
3. Donata Szymańska - 1:02’20’’
M50+
1. Sławomir Skotarek - 44’26’’
2. Marian Szymański - 44’45’’
3. Mieczysław Czekała - 45’50’’
K50+
1. Dorota Przybysz - 43’34’’
2. Jolanta Witczak - 49’50’’
3. Mirosława Sznycer - 50’20’’
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8 Przełaj Parafialny
im. bł. Rafała Chylińskiego

W

niedzielę 1 lipca 2018 roku odbyła
się 8 edycja Przełaju Parafialnego
im. Bł. Rafała Chylińskiego. Bieg,
jak co roku, rozpoczął się przy bukowskim
Sanktuarium. Trasa wiodła z Buku do Wysoczki, w której urodził się patron tej imprezy. Na szlaku można było zobaczyć biegaczy,
piechurów, amatorów nordic walking oraz
rowerzystów, którzy stanowili największą
grupę. Pod pomnikiem bł. Rafała Chylińskiego w Wysoczce ks. proboszcz Andrzej
Szczepaniak pobłogosławił wszystkich
uczestników oraz opowiedział parę słów
o patronie. Drogę powrotną zainicjował
wystrzał z armaty. Na mecie przełaju każdy uczestnik otrzymał piękny pamiątkowy
medal. Na każdego czekał także posiłek
w postaci pysznego ciasta od lokalnych
cukierników oraz słodkie banany. W przełaju uczestniczyły 253 osoby. Na mecie ks.
proboszcz pogratulował wszystkim uczestnikom przełaju, podziękował organizatorom
oraz zaprosił na kolejną 9 edycję tej imprezy
w przyszym roku.
Aleksandra Siekierska

KOSYNIER BUKOWSKI l

Organizatorzy:
»» BUKOWSKI KLUB BIEGACZA,
»» PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
I MĘCZENNIKA,
»» MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BUKU,
Sponsorzy:
»» Piekarnia Bukowska Wojciech Szczęsny
»» Cukiernia Stefańscy
»» Cukiernia u Wojtka Zbigniew Rutkowski
»» Cukiernia Marcin
»» Cukiernia Józef Bręk (Niepruszewo)
»» Cukiernia Jan Pierzyński (Niepruszewo)
»» Firma Handlowa „Serwus”
Zabezpieczenie:
»» OSP Buk
»» Policja Buk
Zabezpieczenie medyczne:
»» Jacek Olenderek
Operator drona:
»» Piotr Cichosz
Armata:
»» Klub Oficerów Rezerwy
Nagłośnienie:
»» Roman Laufer

Imprezę zorganizowano z udziałem
środków pochodzących z Miasta i Gminy
Buk (organizacja imprez biegowych dla
mieszkańców MiG Buk).
Organizatorzy serdecznie dziękują
uczestnikom i sponsorom.
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Zawnioskuj
o 300+ i 500+

G

300 dla ucznia

Wsparcie
Zaproszenia
dla
4,6 mln
Wycieczka
uczniów
do Krainy Zabawy Bogilu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku
mina Buk od 1 lipca 2018
Powakacyjny powrót do szkoły wielu rodzicom spędza sen z powiek. Nowy
zaprasza dzieci od 6 lat. WYJAZD: 2 sierpr. rozpoczyna realizację „Programu
Dobry
Start”.
Za
obsługę
rok szkolny to nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale też buty i ubrania.
szkolna
to spory wydatek,
dlatego chcemy
pomóc
w tymr.niełatwym
nia
2018
KOSZT: 20 zł. ZAPISY (wraz z wpłatą): MGOK Buk, ul.
odpowiedzialny jest OśrodekWyprawka
Pomocy
Społecznej
w Buku,
dla wielu z Państwa momencie. Dzięki programowi „Dobry Start” rodzina otrzyma
każde uczące
się dziecko
300 zł wsparcia
na skompletowanie
wyprawki szkolnej.
Dobieżyńska
27, tel. 61 8 140 121
mieszczący się przy ul. Ratuszowej 1na
(OPS).
Wnioski
należy
składać
Mam nadzieję, że świadczenie to ułatwi planowanie szkolnych zakupów.
do 30 listopada 2018 r.
W ramach ujednolicenia okresu świadczeniowego, od 1 lipca Z pomysłem przez wakacje
2018 r. rozpoczyna się również nowy okres zasiłkowy programu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku zaprasza wszystkie chętne
dzieci (w wieku od 5 lat) do udziału w zajęciach: plastycznych –
500+.
Wnioski na wyżej wymienione świadczenia będzie można skła- muzycznych – teatralnych kulinarnych – ruchowych. Zajęcia odbydać w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r. Wnioski w formie wają się od 30.07 do 10.08 w godz. 10:00-13:00 w MGOK w Buku
papierowej należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21
Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1.

Bukowskie świadczenie
żłobkowe

O

Wyjazd do Parku Linowego
dla dzieci i młodzieży

19 lipca 2018 r. (czwartek), godz. 10:30
- zbiórka przed halą OSiR. Obowiązują zapisy pod nr tel. 61 8 149 140. Koszt 20 zł.

d maja 2018 r. Gmina Buk rozpoczęła realizację Bukowskiego Edukacja przez sport – gry i zabawy dla dzieci
Świadczenia Żłobkowego. Kwota miesięcznego dofinanso- i młodzieży pod okiem trenera
wania dla dziecka uczęszczającego do żłobka wynosi 300 23-27 lipca, codziennie w godz. 10:00-12:00 na stadionie miejskim
Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart
zł, natomiast dla dziecka będącego członkiem Klubu Dziecięcego w Buku przy ul. Sportowej.
200 zł. W okresie dwumiesięcznego wsparcia udzielono pomocy
finansowej dwudziestu trzem rodzinom, na łączną kwotę 13500 zł. Tydzień dla seniora
Wnioski na w/w świadczenie można składać w Ośrodku Pomocy Odbędzie się w dniach 17-21 września 2018 r. Szczegóły w sierpSpołecznej w Buku.
niowym wydaniu „Kosyniera Bukowskiego”.
KSZTAŁTUJEMY STAL DLA CIEBIE

Firma

EMTUL zatrudni:

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO (praca w systemie home oﬃce)
Zakres obowiązków:

Firma Handlowa EKO HIGIENA poszukuje pani
z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania pomieszczeń biurowych.
Więcej informacji pod numerem
telefonu 508 310 325.
Firma handlowa EKO HIGIENA przyjmie panią
do pracy w biurze. Wymagane minimum roczne
doświadczenie w pracy biurowej, zaangażowanie,
dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze
godzin i komunikatywność.
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV
na adres Justyna.student@ekohigiena.pl
Więcej informacji pod numerem
telefonu 508 310 325.
26

 zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa produktowego,
 realizacja celów sprzedażowych na podległym terenie,
 budowanie nowych relacji oraz utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami,
zapewnienie wsparcia merytorycznego dotyczącego produktów,

Czego wymagamy?








doświadczenia w handlu,
doświadczenia w branży magazynowej,
mile widziane wykształcenie techniczne,
łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
prawo jazdy kat. B,
komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego stanowi dodatkowy atut.

Oferujemy :
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 wynagrodzenie zmienne bez limitu (uzależnione od aktywności i osiąganych efektów)
 przeszkolenie do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na : biuro@emtul.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnej i
przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez EMTUL Mikołaj Iwiński z siedzibą w
Poznaniu , 61-612 Poznań ul. Rubież 46.

WWW.EMTUL.COM
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„Jak trudno żegnać kogoś
kto mógł być jeszcze z nami”
Z wielkim żalem zawiadamiamy
o nagłej śmierci
w dniu 15.06.2018 r.
naszego kolegi, majora rezerwy,
długoletniego Prezesa,
założyciela Klubu Oficerów Rezerwy
w Buku,
Honorowego Obywatela Miasta Buk,
naszego przyjaciela

V Śp. Eugeniusza Jakubowskiego
Czołem Kolego

„Nie umiera ten, kto żyje
w naszych sercach
i pamięci naszej.”
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli we Mszy św.
i uroczystościach pogrzebowych
naszego ukochanego
męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka

V Śp. Bolesława Rutkowskiego
Za obecność, wsparcie, modlitwę,
ofiarowane Komunie św.,
za zamówione Msze św.,
złożone wieńce i kwiaty,
słowa otuchy i pocieszenia.

Członkowie
Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku

Serdeczne Bóg zapłać
składa
żona z rodziną

Byłaś i będziesz
Nie przejdziesz już niepostrzeżenie przez
drzwi świetlicy o/PTTK, nie usiądziesz
cichutko, robiąc wrażenie,
że cały czas tu byłaś, nie usłyszymy:
dobrze, będę, pojadę, nie ma sprawy
lecz będziesz z nami
na każdym spotkaniu, rajdzie,
ognisku i w naszej pamięci
„dzieli nas tylko czas”
więc do zobaczenia na wędrówkach
po niebiańskich trasach.

Panu dr Zbigniewowi Filipiakowi
oraz pani pielęgniarce Ali Ziętek
za długoletnią i troskliwą
opiekę medyczną
nad naszą mamą
Czesławą Muchowską
składa rodzina

W dniu 22 czerwca 2018 roku
pożegnaliśmy naszą koleżankę

V Śp. Krystynę Torba
Najbliższym składamy wyrazy współczucia
i ogromnego żalu.
Członkowie O/PTTK Buk
KOSYNIER BUKOWSKI l
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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

Miejsce pracy: Niepruszewo

Poszukujemy osoby
na stanowisko:
Pracownik produkcyjny
Obowiązki:
- Obsługa maszyn i linii produkcyjnych
(do przyuczenia)
Wymagania:
- Umiejętności pracy w zespole
- Odpowiedzialność
- Zaangażowanie w wykonywaną pracę
CV prosimy kierować na adres mailowy
office@cbm-technology.eu z dopiskiem w tytule CV
lub na adres siedziby firmy:
CBM Technology Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo
Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29.08.1997 roku, Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926). Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany (-a) o:
prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawienia
oraz dobrowolności podania moich danych osobowych.”
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MECHANIKA
GEOMETRIA
WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
Otusz 25 • tel. 507 281 280
KOSYNIER BUKOWSKI l
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