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Ks. Prałat Andrzej Szczepaniak
Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Buk

Na sierpniowej sesji radni jednogłośnie 
zdecydowali o przyznaniu tytułu Ho-
norowego Obywatela Miasta i Gminy 

Buk ks. prałatowi Andrzejowi Szczepania-
kowi, bukowskiemu proboszczowi i zara-
zem kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej. Stało się to tuż przed 
rocznicą koronacji cudownego wizerunku 
bukowskiej Madonny. W całej swojej historii 
władze Buku przyznawały ten zaszczytny 
tytuł tylko sześć razy. W przeszłości do 
grona honorowych obywateli zaliczono: dr. 

Kazimierza Wróblewskiego, ks. kanonika 
Stanisława Nizińskiego, dr. Lecha Siudę, ks. 
infułata Teofila Ratajczaka, ojca Ignacego 
Cieślaka oraz Eugeniusza Jakubowskiego. 
Ostatni z wymienionych zmarł w dniu 15 
czerwca br. 

Szczególne wyróżnienie dla księdza pra-
łata Andrzeja Szczepaniaka ma więc wymiar 
nie tylko honorowy, ale i historyczny. Ku-
stosz bukowskiego Sanktuarium zapisuje się 
w dziejach miasta jako człowiek szanowany 
w powszechnym uznaniu oraz jako architekt 
dzieł zupełnie wyjątkowych. Jest świadkiem 
tego szczególnego czasu, który śmiało można 
zaliczyć do jednego z najlepszych okresów 
w historii Buku. Z uwagi na te okoliczności 
cytujemy obszerny fragment uzasadnienia 
do stosownej uchwały:

„W 2017 roku ksiądz Prałat Andrzej 
Szczepaniak obchodził jubileusz dwudzie-
stolecia na stanowisku proboszcza parafii 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku. 
W czasie posługi kapłańskiej w Buku dał się 
poznać jako człowiek oddany wspólnocie 
wiernych i gminie. Swoimi działaniami na 
niwie duszpasterskiej, kulturalnej i społecznej 
zasłużył sobie na powszechny szacunek i uzna-
nie. Zaangażowany w ochronę dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego, konstruktyw-
ny i otwarty na współdziałanie dla dobra 
wspólnoty lokalnej, jest najlepszym ambasa-
dorem Buku w kraju i poza jego granicami. Nie 
zważając na obiektywne trudności rozpoczął 
remont kościoła św. Krzyża – najcenniejszego 
zabytku w Buku. Jego wielką zasługą stało się 
wskrzeszenie kultu Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej i ustanowienie diecezjalnego sank-

tuarium w Buku. Jako kustosz tego miejsca 
doprowadził skutecznie do aktu koronacji cu-
downego wizerunku bukowskiej Pani w dniu 
10 września 2017 r. 

W świetle wymienionych zasług, wobec 
nieposzlakowanej opinii i w uznaniu wspania-
łych dzieł duchowych i materialnych, podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Buk” stanie się dla księdza 
prałata Andrzeja Szczepaniaka dowodem 
naszej wielkiej wdzięczności i szacunku”.

Uroczystość wręczenia honorowego oby-
watelstwa odbędzie się w październiku br. 
– a my przypominamy, że wywiad rzekę z ks. 
prałatem opublikowaliśmy w grudniowym 
numerze z 2017 roku.

 Hubert Wejmann 

Trzech wspaniałych

Jan Bręk z Dobrej-Sznyfinia, Lech Kaź-
mierczak z Wielkiej Wsi oraz Czesław 
Pakuła z Szewc, otrzymają wyróżnienia 

„Dla dobra Miasta i Gminy Buk”. Tak zde-
cydowali bukowscy rajcy. Cała trójka od 
długiego czasu piastuje urzędy sołtysów 
w swoich wsiach. Niezmiennie przez dzie-
sięciolecia cieszą się zaufaniem i sympatią 
mieszkańców. Sołtysi stanowią organ po-
mocniczy Rady Miasta i Gminy. Są najbliżej 
społeczności swoich miejscowości. Czę-
sto jako pierwsi wysłuchują o bolączkach 
i problemach, podejmują niewdzięczne 
interwencje. Nade wszystko jednak ciężko 
pracują, organizując życie wsi. Swój urząd 
pełnią honorowo, poświęcając pracy spo-
łecznej dużo serca i czasu. Trójka sołtysów 
odbierze wyróżnienia w październiku br. 
W kolejnym numerze szerzej przedstawimy 
ich sylwetki. H.W.

Pożegnanie Dyrektora Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Buku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Buku to miejsce, które realizu-
je zadania z zakresu wychowania 

i upowszechniania kultury wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Pani Grażyna 
Andrzejewka była dyrektorem tej placówki 
od lutego 2008 roku do dnia 26 sierpnia br. 
Teraz nadszedł czas na zasłużoną emeryturę. 
Moment zakończenia drogi zawodowej skła-
nia do podsumowań i refleksji. Swoją długo-
letnią pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Buku, rozpoczęła we wrześniu  
1980 roku na stanowisku instruktora do 
spraw organizacji imprez. Poprzez kolejne 
lata ciekawymi inicjatywami oraz licznymi 

dokonaniami zapisała się na trwałe w pa-
mięci kilku pokoleń mieszkańców naszej 
społeczności, a przede wszystkim w historii 
gminnego życia kulturalnego. 

Dziękujemy Pani za wszystkie inicja-
tywy, działania, zrealizowane pomysły 
i projekty, za wieloletnią pracę na rzecz 
miasta i gminy Buk, i jego mieszkańców, 
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za zaangażowanie w promowanie kultury 
w naszym mieście i rozbudzaniu artystycz-
nego zamiłowania w naszym środowisku. 
Dzięki podejmowanym przez Panią działa-
niom ta placówka stała się istotnym miej-
scem w pejzażu naszego miasta. Przez ponad 
10 lat pracy na stanowisku dyrektora pani 
Grażyna Andrzejewska sprawiła, że Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury stał się ważną 
instytucją kształtująca młode pokolenia, 
dbającą o seniorów, a także rozwijającą 
zainteresowania.

Za wspólnie przepracowane lata, ser-
deczność i doświadczenie, z którego mie-
liśmy przyjemność korzystać – serdecznie 
dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i radości 
na zasłużonej emeryturze. 

Współpracownicy z MGOiK

Dziękujemy!

Przepracowała w bukowskiej kulturze 
38 lat. Ostatnich dziesięć na stanowisku 
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buku. W dniu 27 sierpnia br. Graży-
na Andrzejewska przeszła na zasłużoną eme-
ryturę. Na pożegnalne spotkanie zaprosiła 
osoby, z którymi współpracowała przez długi 
czas. Wśród nich znalazł się m.in. burmistrz 
Stanisław Filipiak oraz przewodniczący rady 
Andrzej Jankowski wraz z radnymi. Nie zabra-
kło przedstawicieli zaprzyjaźnionych organi-
zacji, ludzi kultury i – najważniejszych w tym 
dniu – współpracowników z MGOK-u. To wraz 
z nimi tworzyła zespół, który w ostatnich 
latach odmienił oblicze „Parku Harcerza”, 

odświeżył wnętrza budynku, przeprowa-
dził remont strzelnicy sportowej, propono-
wał bukowianom tradycyjne oraz zupełnie 
nowe imprezy. Do historii miasta przeszły 
szczególnie dwa wydarzenia, które współ-
organizował kierowany przez Grażynę An-
drzejewską MGOK: Wielkopolskie Dożynki 
Wojewódzko-Archidiecezjalne oraz koronacja 
cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej. Przez lata emerytowana dyrektor  
była także wydawcą naszego miesięcznika 
samorządowego.

Za lata trudnej, wymagającej poświęceń 
pracy, serdecznie dziękujemy. Życzymy, by 
czas emerytury był wypełniony radością 
i realizacją osobistych marzeń. Niech nie 
brakuje zdrowia i życzliwych ludzi wokół. 

Redakcja „Kosyniera Bukowskiego”

Ćwierć wieku „Kosyniera Bukowskiego”

We wrześniu mija 25 lat odkąd na-
sza gazeta regularnie, co miesiąc 
gości w Państwa domach. To długi 

okres czasu, w którym przez naszą redakcję 
przewinęło się wiele osób. Dla jednych był 
to krótki epizod w życiorysie, dla innych 
przygoda trwająca długie lata. W tym miej-
scu należy raz jeszcze, w sposób szczególny 
podziękować pierwszej redaktor naczelnej 
– Marii Rurowej, która dzierżyła stery gazety 
przez 24 lata. Poza członkami redakcji w na-
szej historii nie brakowało również wielu 
stałych współpracowników oraz autorów 
sporadycznie pojawiających się na naszych 

łamach. Pamiętamy o władzach i instytucjach 
samorządowych, ludziach pracujących przy 
składzie, druku i kolportażu, a także tych 
dzięki, którym funkcjonowanie gazety jest 
możliwe. Dziękujemy naszym sprzedaw-
com. Życzliwym wspomnieniem ogarnia-
my wszystkich, biorących na przestrzeni 
lat w tym fascynującym projekcie. Wielu 
z nich już odeszło z tego świata lecz ich 
nazwiska pozostały utrwalone na kartach 
archiwalnych wydań gazety. Wszyscy oni 
bez wyjątku tworzyli i tworzą nadal dzieło 
niezwykłe. Nasz miesięcznik jest na wskroś 
„bukowski”, ze wszystkimi zaletami i niedo-

skonałościami małego środowiska. Oddaje 
ducha naszej małej Ojczyzny dumnej ze swej 
wyjątkowej historii, ale też odważnie spo-
glądającej w przyszłość. Tworzony w dużej 
części przez amatorów „Kosynier”, pozo-
staje nadal kroniką lokalnej społeczności. 
Pisze o sprawach ważnych i tych bardziej 
przyziemnych. Ciągle ukazuje się w formie 
drukowanej, od roku cały w kolorze. Mimo 
dużej konkurencji, również tej najnowszej 
– elektronicznej, nasz tytuł jest znaczącą 
pozycją na lokalnym rynku wydawniczym. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie grono wier-
nych Czytelników i Współpracowników. Za 
te wspólne 25 lat serdecznie dziękujemy 
i polecamy się na przyszłość.

Hubert Wejmann  – redaktor naczelny 

W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 
Ziemi Bukowskiej

Miasto i Gmina Buk w sierpniu 2018r. 
podpisała Umowę o przyznaniu po-
mocy z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego na realizację ze środków 
unijnych operacji pn. „W Hołdzie Powstań-

com Wielkopolskim Ziemi Bukowskiej”.
 Biorąc pod uwagę to, że mamy setną 

rocznicę odzyskania niepodległości pragniemy 
zorganizować imprezę plenerową o charakte-
rze integracyjno-kulturalnym oraz wydać spe-

cjalny przewodnik, tak by uczcić powstańczy 
zryw na terenie ziemi Bukowskiej. 

Podczas imprezy, która odbędzie się 
w dniu 22 września br. w Parku Harcerza 
w Buku, będzie moc atrakcji: odbędzie się 
strzelanie na strzelnicy sportowej, będzie 
grupa rekonstrukcyjna, będzie bezpłatny po-
częstunek – grochówka z wkładką. Imprezę 
uwieńczy widowiskowy pokaz laserowy. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy 
Buk i okolic. 

Wykonanie operacji przyczyni się do 
promocji zarówno Miasta i Gminy Buk, jak 
i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Źródło”, którego częścią jest nasza gmina 
oraz gminy Dopiewo i Stęszew. 

Operacja będzie współfinansowana 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. Całkowity koszt oszacowany jest 
na kwotę 50 000,00 zł, dofinansowanie ze 
środków unijnych wyniesie 31.815,00 zł.

P. Mazankiewicz
Foto: UMWW



4  l LIPIEC 2018

Sprawozdanie nr 41
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z działalności między Sesjami Rady za okres  
od dnia 20 czerwca 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2018 roku ,  
złożone na Sesji Rady w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Budżet 2018 roku

1. Wydał Zarządzenie Nr 98/2018 z dnia 29 
czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany planu 
dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy 
Buk na 2018 rok. Zarządzeniem tym wprowadził 
następujące zmiany:

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1.  Oświata i wychowanie  135 027,84 zł
a/  Szkoła podstawowa  14 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin z przeznacze-
niem na realizację działań wynikających z Rządo-
wego programu rozwijania infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno – komunikacyjnych na 
lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” - dot. ZSP 
Niepruszewo  14 000,00 zł 
b/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-
nego dostępu do podręczników materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
  121 027,84 zł
 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwi-
czeniowe  121 027,84 zł
2.  Pomoc społeczna  26 325,00 zł
a/ Ośrodki pomocy społecznej  2 676,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ustawy 
o pomocy społecznej  2 676,00 zł 
 b/ Pomoc w zakresie dożywiania 23 649,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin z przeznacze-
niem na realizację wieloletniego programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” 23 649,00 zł

 Razem 161 352,84 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1.  Oświata i wychowanie  165 327,84 zł 
a/ Szkoła podstawowa  43 500,00 zł
 wydatki bieżące  43 500,00 zł 
- wydatki na realizację zadań bieżących gmin 
z przeznaczeniem na realizację działań wyni-
kających z Rządowego programu rozwijania 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 
tablica” - 14 000 zł + Środki własne – 3 500 zł, 
dot. ZSP Niepruszewo,
 - środki na remont pomieszczenia po Sali gimna-
stycznej na salę lekcyjną dla kl. VIII – SP Szewce 
– 26 000 zł,

b/ realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego  500,00 zł 
wydatki bieżące 500,00 zł
-środki przesunięto z rozdziału 80101 – wniosek 
Dyrektora ZSP Niepruszewo
c/ realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych szkołach zawodowych oraz szko-
łach artystycznych 300,00 zł wydatki bieżące 
300,00 zł
 -środki przesunięto z rozdziału 80101 – wniosek 
Dyrektora ZSP Niepruszewo 
d/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-
nego dostępu do podręczników materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
  121 027,84 zł
-wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie 
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 
i ćwiczeniowe  121 027,84 zł
- Sz. P. Buk - 73 819,35 zł, + obsługa 738,18 zł 
= 74 557,53 zł,
- Sz. P. Szewce – 13 924,35 zł, + obsługa 139,23 zł 
= 14 063,58 zł,
 - Sz. P. Dobieżyn – 15 082,65 zł, + obsługa 150,81 
zł = 15 233,46 zł, 
 - SZP Niepruszewo – 14 206,50 zł, + obsługa 
142,06 zł = 14 348,56 zł. 
 - Gimnazjum Buk – 2 796,75 zł, + obsługa 27,96 
zł = 2 824,71 zł. 
2. Pomoc społeczna  26 325,00 zł
a/ Ośrodki pomocy społecznej  9 676,00 zł
wydatki bieżące  9 676,00 zł 
 - wydatki na realizacje na realizacje zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na 
wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 
zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej 
2 676,00 z
 - działalność statutowa – 7 000 zł , środki prze-
sunięto z rozdziału 85216 i 85230 wniosek Kie-
rownika OPS, 
b/ Pomoc w zakresie dożywiania 23 649,00 zł
 wydatki bieżące  23 649,00 zł 
 -wydatki na realizację zadań bieżących gmin 
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”  23 649,00 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska  36 000,00 zł 
 a/ zieleń w miastach  36 000,00 zł 
 wydatki bieżące  36 000,00 zł 

 Razem 234 652,84 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:

1. Oświata i wychowanie  30 300,00 zł 
 a/  Szkoła podstawowa  800,00 zł
wydatki bieżące  800,00 zł 
środki te zostały przesunięte do rozdziału 80149 
i 80150 – wniosek Dyrektora ZSP Niepruszewo
b/  dowozy szkolne  26 000,00 zł 
 wydatki bieżące  26 000,00 zł 
 środki zostały przesunięte do rozdziału 80101 – 
szkoły podstawowe z przeznaczeniem na remont 
w SP Szewce. 
 c/  pozostała działalność  3 500,00 zł 
 wydatki bieżące  3 500,00 zł 
 środki zostały przesunięte do rozdziału 80101 
– szkoły podstawowe z przeznaczeniem na Ak-
tywną tablicę – środki własne 
2.  Pomoc społeczna  7 000,00 zł
a/ zasiłki stałe  3 000,00 zł 
 wydatki bieżące 3 000,00 zł (świadczenia na 
rzecz osób fizycznych - środki przesunięto do 
rozdziału 85219 - wniosek Kierownika OPS)
 b/ pomoc w zakresie dożywiania  4 000,00 zł
 wydatki bieżące  4 000,00 zł 
(świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki 
przesunięto do rozdziału 85219 - wniosek Kie-
rownika OPS)
3. Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska  36 000,00 zł 
a/  Oświetlenie ulic, placów i dróg 36 000,00 zł
 wydatki bieżące  36 000,00 zł 
 (środki przeznaczone na oświetlenia ulic) 

 Razem 73 300,00 zł

Informacje dodatkowe :

W dziale 855 rozdział 85505 – tworzenie i funk-
cjonowanie żłobków dokonuje przesunięcia 
kwoty 65 600 zł z działalności statutowej na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych dot. opłaty 
za pobyt dzieci w żłobkach – wniosek Kierow-
nika OPS.
W dziale 801 rozdział 80110 – gimnazjum do-
konuje się przesunięcia kwoty 25 400 zł między 
§ płacowymi tj. z dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 
– wniosek Dyrektora Gimnazjum.
W dziale 900 rozdział 90003 – oczyszczanie miast 
i wsi dokonuje przesunięcia kwoty 32 780 zł 
z działalności statutowej na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane dot. zatrudnienia 
pracowników gospodarczych oraz kwoty 700 zł 
z działalności statutowej na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych.
W dziale 921 rozdział 92109 – domy kultury, 
świetlice i kluby dokonuje przesunięcia kwoty 
9600 zł z działalności statutowej na wynagrodze-
nia i składki od nich naliczane dot. zatrudnienia 
pracowników gospodarczych na terenie sołectw 
– wnioski rad sołeckich.

oraz Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 31 lipca 
2018 roku w sprawie jak wyżej. Zarządzeniem 
tym wprowadził następujące zmiany: 
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Zwiększył dochody budżetu gminy:

1. Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  2 687,00 zł
 a/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, po-
wiatowe i wojewódzkie  2 687,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
dla urzędnika wyborczego  2 687,00 zł 
2.  Pomoc społeczna  20 676,00 zł
a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000,00 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje własnych zadań bieżących gmin 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 
zasiłków okresowych w części gwarantowanej 
z budżetu państwa  3 000,00 zł
 b/ Zasiłki stałe  15 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin z przezna-
czeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych  15 000,00 zł
 c/ Ośrodki pomocy społecznej  2 676,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ustawy 
o pomocy społecznej  2 676,00 zł
2.  Rodzina  34 000,00 zł 
a/ wspieranie rodziny  34 000,00 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
realizacji programu „Dobry start” 34 000,00 zł 

 Razem 57 363,00 zł

Zmniejszył dochody budżetu gminy:

1.  Pomoc społeczna  2 000,00 zł
 a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej oraz za osoby uczęszczające 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 
2 000,00 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu 
środków do zakresu realizacji zadań 2 000,00 zł
2.  Rodzina  22 100,00 zł 
 a/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-
nego  22 100,00 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych  22 100,00 zł

 Razem 24 100,00 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1. Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  2 687,00 zł
 a/  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, po-
wiatowe i wojewódzkie 
 wydatki bieżące  2 687,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na wypłatę wyna-
grodzenia dla urzędnika wyborczego 2 687,00 zł 
 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 
2 687 zł)
2.  Oświata i wychowanie 4 000,00 zł 
 a / realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szko-
łach artystycznych  4 000,00 zł 
 wydatki bieżące  4 000,00 zł
-środki przesunięto z rozdziału 80101 na wyna-
grodzenia i składki od nich naliczane– wniosek 
Dyrektora Gimnazjum 
 3.  Pomoc społeczna  20 676,00 zł
a/  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000,00 zł 
 wydatki bieżące  3 000,00 zł
 - wydatki na realizacje własnych zadań bieżą-
cych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wypłat zasiłków okresowych w części gwaran-
towanej z budżetu państwa  3 000,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł)
 b/  Zasiłki stałe  15 000,00 zł
 wydatki bieżące  15 000,00 zł 
 - wydatki na realizację zadań bieżących gmin 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 
zasiłków stałych  15 000,00 zł
c/  Ośrodki pomocy społecznej  2 676,00 zł
 wydatki bieżące  2 676,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę 
wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie 
z art. 18 ustawy o pomocy społecznej 2 676,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2676 zł)
4.  Rodzina  34 000,00 zł 
a/  wspieranie rodziny  34 000,00 zł 
 wydatki bieżące  34 000,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie z przeznaczeniem na pokry-
cie kosztów realizacji programu „Dobry start” 
34 000,00 zł 
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 
34 000 zł)
5.  Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska  40 000,00 zł 
a/ oczyszczanie miast i wsi  40 000,00 zł 
 wydatki bieżące 40 000,00 zł (środki z przezna-

czeniem na bieżącą działalność – środki przesu-
nięte z rozdziału 90015 oświetlenie )

 Razem 101 363,00 zł

Zmniejszył wydatki budżetu gminy:

1.  Oświata i wychowanie  4 000,00 zł 
a/ gimnazjum  4 000,00 zł 
 wydatki bieżące  4 000,00 zł 
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 
środki przesunięto do rozdziału 80152 niepełno-
sprawność – wniosek Dyrektora gimnazjum Buk.
2.  Pomoc społeczna  2 000,00 zł
 a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca-
ne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszcza-
jące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
2 000,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na dostosowanie 
poziomu środków do zakresu realizacji zadań 
2 000,00 zł
 -działalność statutowa – 2 000 zł 
3.  Rodzina  22 100,00 zł 
a/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-
nego  22 100,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na wypłaty świad-
czeń rodzinnych i alimentacyjnych 22 100,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 100 zł 
4.  Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska  40 000,00 zł 
 c/ Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00 zł
wydatki bieżące 40 000,00 zł 
 (środki przesunięto do rozdziału 90003 – oczysz-
czanie miasta) 

 Razem 68 100,00 zł

Informacje dodatkowe :

W dziale 010 rozdział 01095 – pozostała dzia-
łalność dokonuje przesunięcia kwoty 5 000 zł 
z działalności statutowej na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane z przeznaczeniem 
na pomoc w zakresie liczenia protokołów sza-
cujących straty rolników – wniosek pracownika.
W dziale 750 rozdział 75023 – urzędy miast 
i gmin dokonuje przesunięcia kwoty 3 000 zł 
z działalności statutowej na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych dot. zwrotu zakupu okularów 
dla pracowników.
W dziale 754 rozdział 75412 – OSP dokonuje się 
przesunięcia kwoty 10 000 zł z działalności sta-
tutowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
dot. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach 
i szkoleniach – wniosek pracownika. 
W dziale 801 rozdział 80101 – szkoły podsta-
wowe dokonuje się przesunięcia kwoty 1 500 
zł, z działalności statutowej na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane - wniosek Dyrektora 
ZSP Niepruszewo .
W dziale 801 rozdział 80195 – pozostała dzia-
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łalność dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł, 
z działalności statutowej na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane z przeznaczenie na 
wypłatę wynagrodzenia za udział w komisji eg-
zaminacyjnej dot. badania stopnia zawodowego
W dziale 921 rozdział 92195 – pozostała działal-
ność dokonuje się przesunięcia kwoty 178 813 
zł w ramach wydatków majątkowych w zadaniu 
pn: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania zabytkowego budynku byłej syna-
gogi na potrzeby kulturalno – społeczne wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowa-
niem terenu przyległego, budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz przebudowa szaletów 
miejskich z § 6059 na § 6050. 

oraz Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 09 sierp-
nia 2018 roku w sprawie jak wyżej. Zarządze-
niem tym wprowadził następujące zmiany: 

Zwiększył dochody budżetu gminy:

1. Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  36 276,00 zł
a/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, po-
wiatowe i wojewódzkie  36 276,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
dla urzędnika wyborczego  36 276,00 zł 
2.  Oświata i wychowanie  8 116,61 zł 
 b/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników materiałów edukacyj-
nych lub materiałów ćwiczeniowych 8 116,61 zł
 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwi-
czeniowe  8 116,61 zł

 Razem 44 392,61 zł

Zwiększył wydatki budżetu gminy:

1. Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  36 276,00 zł
a/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast oraz referenda gminne, powiato-
we i wojewódzkie wydatki bieżące 36 276,00 zł 
 - wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na wypłatę wyna-
grodzenia dla urzędnika wyborczego 36 276,00 
zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- 16 835 zł, działalność statutowa – 19 441 zł).
2.  Oświata i wychowanie  8 116,61 zł 
 a/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników i materiałów edukacyj-
nych lub materiałów ćwiczeniowych 8 116,61 zł
 -wydatki na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie 
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 
i ćwiczeniowe 8 116,61 zł
 - Sz. P. Buk - 6 504,81 zł, + obsługa 64,99 zł = 
6 569,80 zł, 
 - Sz. P. Dobieżyn – 287,10 zł, + obsługa 2,86 zł 
= 289,96 zł, 
 - SZP Niepruszewo – 1 120,69 zł, + obsługa 
11,18 zł = 1 131,87 zł. 
 - Gimnazjum Buk – 123,75 zł, + obsługa 1,23 zł 
= 124,98 zł. 

 Razem 44 392,61 zł

Informacje dodatkowe:

W dziale 600 rozdział 60016 – drogi publiczne 
gminne w ramach wydatków majątkowych do-
konuje się przesunięcia środków finansowych :
1. Z zadania budowa ulic w Niepruszewie (ul. 
Akacjowa i ul. Jarzębinowa) - 591 000 zł, na 
zadanie budowa ulic w Wielkiej Wsi – 591 000 zł 
2. Z zadania przebudowa ul. Rzemieślniczej 
w Buku 85 000 zł na zadanie budowa chodnika 
ul. Dworcowa w Buku – 56 000 zł i na zadanie 
budowa ulic w Wielkiej Wsi – 29 000 zł 
W dziale 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic, 
placów i dróg w ramach wydatków majątkowych 
dokonuje się przesunięcia środków finansowych 
z zadania - budowa oświetlenia drogowego 
w Wielkiej Wsi ul. Wiśniowa na zadanie- budo-
wa oświetlenia ulicznego ul. Polnej w Szewcach 
10 000 zł,
2. Wydał Zarządzenie Nr 99/2018 z dnia 29 
czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia 
planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk 
na 2018 rok, oraz Zarządzenie Nr 111/2018 
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie jak wyżej, 
oraz Zarządzenie Nr 121/2018 z dnia 09 sierpnia 
2018 roku w sprawie jak wyżej.
3. Wydał Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 29 
czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Buk na lata 2018 – 2025.
4. Wydał Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 
02 lipca 2018 roku ( zmiana Zarządzenia Nr 
10/2018) w sprawie: zatwierdzenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zlecony ustawami na 2018 rok, 
oraz Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 31 lipca 
2018 roku w sprawie jak wyżej, oraz Zarządze-
nie Nr 122/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku 
w sprawie jak wyżej.

Mienie Komunalne

1. Wydał Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 21 
czerwca 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni. Tj. od dnia 22 czerwca do dnia 12 
lipca 2018 roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 10 

lipca 2018 roku w sprawie: rezygnacji z prawa 
pierwokupu użytkowania wieczystego nieru-
chomości położonej w Buku, działka nr 1199/8 
o pow.0,0420 ha z uwagi na brak środków na ten 
cel w budżecie gminy, dot. zbycia przez SKR Buk 
w/w działki na rzecz Wavin Polska SA.
3. Wydał Zarządzenie Nr 113/2018 z dnia 07 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do najmu – budynków 
przy ul. Dworcowej w Buku – stacja pogotowia 
ratunkowego. Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 sierpnia 
do dnia 28 sierpnia 2018 roku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 114/2018 z dnia 07 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do najmu w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie usług medycznych w Niepruszewie przy 
ul. Starowiejskiej nr 19. Wykaz podaje się do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 
dnia 08 sierpnia do 28 sierpnia 2018 roku.
5. Wydał Zarządzenie Nr 115/2018 z dnia 07 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do najmu stano-
wiącego budynek Przychodni Lekarza Rodzin-
nego w Buku ul. Kościuszki nr 5. Wykaz podaje 
się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. 
od dnia 08 sierpnia do 28 sierpnia 2018 roku.
6. Wydał Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 09/ 
sierpnia 2018 roku w sprawie: nadania nazwy 
budynkowi dawnej synagogi w Buku. Budynek 
położony Buk ul. Mury nr 5 otrzymuje nazwę - 
SALA MIEJSKA.
7. Wydał Zarządzenie Nr 118/2018 z dnia 09 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni tj. od dnia 10 sierpnia do dnia 30 
sierpnia 2018 roku.
8. Wydał Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 09 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonej do dzierżawy w Buku. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni tj. od dnia 10 sierpnia do dnia 30 
sierpnia 2018 roku.
9. Wydał Zarządzenie Nr 123/2108 z dnia 14 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia 
o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie. Przed-
miotem sprzedaży jest 9 działek budowlanych 
niezabudowanych. Wyznaczył termin przetargu 
na dzień 18 września 2018 roku.
10. Wydał Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 14 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia 
o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczo-
nym na sprzedaż nieruchomości w Dobieżynie. 
Przedmiotem sprzedaży są 3 działki budowlane 
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niezabudowane. Wyznaczył termin przetargu na 
dzień 18 września 2018 roku.
11. Wydał Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 16 
sierpnia 2018 roku w sprawie: sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni tj. od dnia 17 sierpnia do dnia 06 
września 2018 roku.

Mieszkaniowy Zasób Gminy

1. Wydał Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 28 
czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia listy 
osób uprawnionych do przydziału lokali zamien-
nych i socjalnych na 2018 rok i listę oczekujących 
do przydziału mieszkań z zasobów Gminy Buk 
na 2018 rok.
Lista do przydziału lokali zamiennych i socjalnych 
liczy 3 pozycje dla 9 osób.
Lista do przydziału mieszkań komunalnych liczy 
7 pozycji dla 16 osób.

Oświata

1. Wydał Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 04 
lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia wzoru wnio-
sku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk dla uczniów za wybitne osiągnięcia 
w szkole i poza nią pod nazwą „ Bukowskie So-
koły” – nieaktualne z uwagi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody wobec uchwały w tej spra-
wie.
2. Wydał Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 23 
lipca 2018 roku w sprawie: uzgodnienia wpro-
wadzenia szczególnego nadzoru nad terenem 
wokół Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
3. Wydał Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 23 
lipca 2018 roku w sprawie: uzgodnienia wprowa-
dzenia szczególnego nadzoru nad terenem wokół 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku.
4. Wydał Zarządzenie Nr 109/2018 z dnia 23 
lipca 2018 roku w sprawie: uzgodnienia wpro-
wadzenia szczególnego nadzoru nad terenem 
wokół Szkoły Podstawowej im.o. Ignacego Cie-
ślaka w Dobieżynie.
5. Wydał Zarządzenie Nr 93/2108 z dnia 21 
czerwca 2018 roku w sprawie: uzgodnienia wpro-
wadzenia szczegółowego nadzoru na terenem 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku.
6. Wydał Zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 29 
czerwca 2018 roku w sprawie: uzgodnienia 
wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad 
pomieszczeniami oraz terenem wokół Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie.
7. Wydał Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 02 
lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Giżyńskiej ubie-
gającej się o awans na stopień nauczyciela mia-
nowanego.

Opieka nad dziećmi do lat 3.

1. Zatwierdził Protokół z kontroli nadzoru nad 
żłobkiem „Pluszak” w zakresie warunków i jako-

ści świadczonej opieki, zgodnie z Uchwała Rady 
Miasta i Gminy Buk nr XXXVII/258/2017. Nie 
stwierdzono uchybień w prowadzeniu żłobka. 
W dniu kontroli zapisanych było do żłobka 41 
dzieci przy posiadanych 52 miejscach.

Ochrona przeciwpożarowa

1. Wydał Zarządzenie Nr 105/2018 z dina16 
lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu 
powypadkowego w celu ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku – członka OSP Niepruszewo.

Jednostki Organizacyjne Gminy

1. Wydał Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 27 
czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia 
dokumentacji głównego stanowiska kierowania 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk na czas zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i woj-
ny lub w przypadku wystąpienia szczególnych 
zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie 
działalności w dotychczasowym miejscu pracy.
2. Wydał Zarządzenie Nr106/2018 z dnia 18 
lipca 2018 roku w sprawie: powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Buku. Powierzył pełnienie obowiązków 
Panu Pawłowi Prugar, pracownikowi OSIR, na 
okres do 31 grudnia 2018 roku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 126/2018 z dnia 
21 sierpnia 2018 roku w sprawie: powierzenia 
pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. Powierzył 
pełnienie obowiązków Pani Agnieszce Skałeckiej, 
pracownikowi MGOK, na okres do 31 grudnia 
2018 roku.

Przetargi

1. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego ( po-
wyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. – Budowa 
oświetlenia drogowego Wielka Wieś ul.Wiśniowa. 
Termin składania ofert wyznaczył na dzień 12 
lipca 2018 roku. Termin realizacji zadania wyzna-
czył na dzień 30 września 2018 roku. Zatwierdził 
Protokół z otwarcia, sprawdzania, porównywania 
oraz z wyboru najkorzystniejszej oferty w/w 
postępowaniu. Złożone zostały 3 oferty. Po uzu-
pełnieniu złożonych ofert, Komisja Przetargowa 
uznała złożone oferty za ważne. Przetarg wygrała 
firma: TIM – TECH Jerzy Henklewski – Michorze-
wo za kwotę 60 815,47 zł brutto.
2. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania, 
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania inwesty-
cyjnego – Budowa chodnika ul.Dworcowa w Buku. 
Złożona została 1 oferta. Komisja Przetargowa 
uznała złożoną ofertę za ważną. Przetarg wy-
grała firma: RDR sp. z o.o. Czerwonak za kwotę 
252 417,11 zł brutto z 60 miesięczną gwarancją.
3. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego ( po-
wyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 

realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów 
4. Zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu przetargowym prowadzonym 
w trybie zapytania o cenę na dostawę 7 lamp 
solarnych ( 6 szt. Szewce ul.Polna, 1 szt.Wielka 
Wieś ul.Folwarczna). Zaproszenie skierował do 
6 firm. Złożone zostały 2 ważne oferty. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma EKOSOLARY 
Kalisz za kwotę 69 265,00 zł brutto z terminem 
realizacji do końca września br.
6. Zatwierdził Protokół z unieważnienia poste-
powania przetargowego na realizację zadania 
pn.Budowa chodników przy drogach powiato-
wych w m.Sznyfin i Dobra z uwagi na fakt, że 
najkorzystniejsza oferta to kwota 676 968, 52 zł 
przy planie finansowym na to zadanie 375 000 
zł. Uzyskał zgodę Starosty Poznańskiego na reali-
zację, w ramach planu finansowego zadania dot. 
m.Sznyfin. Zatwierdził ogłoszenie ponownego 
postępowania przetargowego. Wyznaczył termin 
składania ofert na dzień 30 sierpnia 2018 roku. 
Termin realizacji zadania wyznaczył na dzień 30 
listopada 2018 roku.
7. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania, 
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
( powyżej 30 ty.s euro i poniżej progu unijnego) 
na realizację zadania: Świadczenie usług prze-
wozowych, polegających na dowozach ( przywóz 
i odwóz) dzieci do szkół na terenie gminy Buk 
w roku szkolnym 2018/2019 w komunikacji za-
mkniętej. Złożone zostały 3 oferty. Po uzupełnie-
niu ofert o wymagane dokumenty, Komisja Prze-
targowa uznała złożone oferty za ważne. Przetarg 
wygrała firma: Konsorcjum: Lider: BUS4YOU Sp. 
z o.o. Oborniki, Partner: MATMICH – BUS Mateusz 
Michalak Szamotuły z kwotą 174 592,44 zł brutto 
wg. SIWZ.
8. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania, 
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
(powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) 
na realizację zadania: Świadczenie usług prze-
wozowych polegających na dowozach ( przywóz 
i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu gmi-
ny Buk do szkół i w roku szkolnym 2018/2019 
w komunikacji zamkniętej. 
Zadanie nr 1 – dowóz do szkół i ośrodków w Po-
znaniu i Owińskach
Zadanie nr 2 – dowóz do Szkoły Specjalnej w Stę-
szewie.
Na zadanie nr 1 wpłynęła jedna oferta. Komisja 
Przetargowa uznała złożoną ofertę za ważną. 
Przetarg wygrała firma: PPHU SOBIS BUS Poznań 
za kwotę 216 887,15 zł brutto wg SIWZ.
Na zadanie nr 2 wpłynęła 1 oferta .Komisja Prze-
targowa uznała złożoną ofertę za ważną. Z uwagi 
na fakt, że zaoferowana Kwota – 89 964,00 zł 
brutto przekracza w sposób znaczący zaplano-
wane środki w Planie finansowym na te zadania 
( Plan 190 000 zł ) unieważnił postępowanie na 
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Z obrad sesji
W dniu 28 sierpnia br. w strażnicy OSP przy ul. 
Grodziskiej 13 odbyła się XLVII sesja Rady Miasta 
i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne

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

II. Informacje. Sprawozdania

1/  Przyjęcie sprawozdania z działalności Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-
I.4131.1.302.2018.2  Wojewody Wielkopolskiego 
z dnia 18 lipca 2018 r. orzekające nieważność 
uchwały Nr XLV/331/2018 Rady Miasta i Gminy 
Buk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przy-
jęcia gminnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej 
na terenie Miasta i Gminy Buk.
3/  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk 
na lata 2014-2017.
4/  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk 

z realizacji obowiązku wynikającego z art.37 ust.8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2017, poz. 1073 ze zm.) za okres od 1 lipca 
2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
5/ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk 
z realizacji uchwały Nr XLIV/273/2009 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 
r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości od 
1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał

1/ Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu.
2/ Zmiana uchwały Nr XXXIV/228/2017 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 maja 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Buk.
3/ Nadanie imienia strzelnicy w Buku.
4/ Zmiana uchwały w sprawie utworzenia sta-
łych obwodów głosowania na obszarze Miasta 
i Gminy Buk, ustalenia ich numerów i granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5/ Zasady i tryb postępowania o udzielenie spół-
kom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu 
jej rozliczania.
6/ Zmiana uchwały Nr XXIX/195/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 24 stycznia 2017 r. 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadania z zakresu zarządzania publicznymi dro-
gami powiatowymi.
7/ Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 
i Gminy Buk” ks. Prałatowi Andrzejowi Szczepa-
niakowi.
8/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy 
Buk” Panu Janowi Brękowi.
9/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy 
Buk” Panu Czesławowi Pakule.
10/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy 
Buk” Panu Lechowi Kaźmierczakowi.
11/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 
rok.
12/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy  Buk na lata 2018-
2025 .

IV.  Wolne głosy i zapytania.

V.  Interpelacje i wnioski radnych.

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.

zadanie Nr 2.
9. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego ( po-
wyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania: Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Buku w formule „ Zaprojektuj 
i wybuduj”. Wyznaczył termin składania ofert na 
dzień 11 września 2018 roku. Termin realizacji 
zadania wyznaczył na dzień 30 października 2020 
roku.
10. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania, 
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
( powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) 
na realizację zadania p.n. Remont dróg gmin-
nych na terenie gminy Buk metodą podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia wraz ze ścinką 
poboczy. Złożone zostały 2 oferty. Komisja Prze-
targowa uznała złożone oferty za ważne. Prze-
targ wygrała firma: FBU EKO BUD s.c Elżbieta, 
Jacek Majdeccy Lisewo 2b za kwotę 143 648,44 
zł brutto. Remont dot. odcinka drogi gminnej do 
Pawłówka, przez wieś Wiktorowo, Dakowy Suche 
ul.Szkolna ( odcinek destruktowy).
11. Zatwierdził Protokół z otwarcia, sprawdzania, 
porównywania oraz z wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
(powyżej 30 tys. euro i poniżej progu unijnego) na 
realizację zadania: Przebudowa drogi z Żegowo 
do drogi 307 w zakresie utwardzenia gruzem 

budowlanym. Złożone zostały 2 oferty. Komisja 
Przetargowa uznała złożone oferty za ważne. 
Przetarg wygrała firma: BEL – WAH sp. z o.o. 
Wielka Wieś ul.w.Rocha 62 za kwotę 198 645,00 
zł brutto.

Inwestycje

1. Zatwierdził protokół z odbioru końcowego 
inwestycji p.n. :
-Budowa ulic we wsi Wielka Wieś – ul.Storczyko-
wa cz., Różana cz., Fiołkowa i Wrzosowa.
-Budowa Sali gimnastycznej przy SP Dakowy 
Suche
-Przebudowy obiektu b.Synagogi – Buk ul.Mury

Przeglądy gwarancyjne

1. Zatwierdził Protokół z przeglądu gwarancyj-
nego – I etap – inwestycji p.n. Budowa centrum 
rekreacji i wypoczynku wsi Szewce. Nie stwier-
dzono usterek podlegających gwarancji.
2. Zatwierdził Protokół z przeglądu gwarancyj-
nego – II etap – inwestycji p.n. Budowa Centrum 
rekreacji i wypoczynku wsi Szewce. Wyznaczył 
termin usunięcia usterek na dzień 02 lipca 2018 
roku.

Wybory samorządowe

1. Wydał Zarządzenie Nr 127//2108 z dnia 22 
sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia na 
terenie Miasta i Gminy buk miejsc przeznaczo-
nych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komite-

tów wyborczych podczas kampanii wyborczej 
odbywającej się przed wyborami do rad gmin, 
powiatów i sejmików województw i rad dzielnic 
m. st.Warszawy oraz wyborami wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast zarządzonymi na 
21 października 2018 roku oraz podania tych 
miejsc do wiadomości publicznej.
2. Wydał Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 
2018 roku w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach 
okręgów wyborczych, liczbie radnych wybiera-
nych w okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji 
Wyborczej.

Informacje

1. Projekt Miasta i Gminy Buk – Rozbudowa 
Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z za-
gospodarowaniem otoczenia i zakupem wypo-
sażenia – znajduje się na 8 pozycji listy dofinan-
sowania w ramach PROW i przewidziany jest do 
dofinansowania w 2019 roku kwotą 202 405,00 
zł. 

Sprawy różne

1. Brał udział w spotkaniach, uroczystościach:
- z delegacją gminy na Festynie „Warkocz Mag-
daleny” w Farze Poznańskiej
- wiejskich dożynkach w Dobieżynie

Stanisław Filipiak
 Burmistrz
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Z obrad sesji
Punkt przesiadkowy w Buku

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa pytał, 
na kiedy planowana jest budowa punktu prze-
siadkowego na dworcu kolejowym w Buku? 
Oferenci zainteresowani realizacją tej in-
westycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
mają czas na składanie ofert do 11 września 
br. Burmistrz Stanisław Filipiak odpowiedział, 
że ustalony na dzień 30 kwietnia 2019 r. ter-
min zakończenia prac projektowych robi się 
nierealny. Sam punkt przesiadkowy ma być 
wybudowany do 30 października 2020 roku, 
a rozliczenie ma potrwać do 2021 r. Radny 
Tomasz Giełda zauważył, że radni mieli dużo 
uwag do wstępnych założeń projektu. Pytał 
w związku z tym, czy nowa rada będzie miała 
możliwość konsultacji ostatecznego projektu?

Które ulice będą budowane 
w Niepruszewie?

Radny Tadeusz Raburski pytał, czy w Nie-
pruszewie będą budowane całe ulice Akacjowa 
i Jarzębinowa? Burmistrz odpowiedział, że 
będą to całe odcinki ujęte w projekcie budowla-
nym. Ulice Jaśminowa i Lipowa są przewidziane 
do budowy w drugim etapie. Na pytanie radnej 
Agnieszki Bednarek burmistrz doprecyzował, 
że nie pamięta w tej chwili całego projektu 
budowlanego, ale uspokoił, że z pewnością 
wybudowane zostaną także wyjazdy na ul. Po-
znańską. W dalszej części sesji radny Raburski 
dopytywał, czy ul. Bukowa wydzielona z ulicy 
Jarzębinowej na skutek zmiany nazewnictwa 
ulic jest objęta tym projektem budowlanym? 
Burmistrz stwierdził, że pewien fragment tak, 
ale w sprawie szczegółów projektu zaprosił 
radnego do wizyty w urzędzie.  

Wiejskie domy kultury  
w Dobieżynie i w Kalwach

Burmistrz informował, że projekt dotyczą-
cy rozbudowy i remontu obiektu w Kalwach 
znajduje się na 8. miejscu listy rankingowej 
zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
PROW w 2019 r. Na realizację projektu gmina 
ma otrzymać 202.405,00 zł dotacji unijnej. 
Radny Mirosław Adamczak zwrócił uwagę, że 
na tej samej liście remont obiektu w Dobieży-

nie jest na 6 miejscu. Burmistrz wyjaśnił, że 
inwestycja ta nie jest jeszcze zatwierdzona. 
W ramach PROW można realizować projekty 
o wartości do 1 mln zł, z czego dotacja może 
wynieść nie więcej niż 0,5 mln. Tymczasem 
kosztorys remontu opiewa na 1,5 mln. Z tym 
problemem będzie się borykać kolejna rada.  

Drogie inwestycje

Odpowiadając na pytanie radnego Mi-
rosława Adamczaka dotyczące przekazania 
dodatkowych środków na remont byłej syna-
gogi oraz budowę sali sportowej w Dakowych 
Mokrych burmistrz wyjaśnił, że zazwyczaj przy 
realizacji inwestycji pojawiają się nieprzewi-
dziane wydatki. W przypadku byłej synagogi 
prowadzono remont obiektu zabytkowego. 
W jego trakcie okazało się, że więźba dachowa 
wymaga dodatkowego wzmocnienia za kwotę 
400.000,00 zł. Bez tego wydatku za kilka lat 
dach nad świeżo wyremontowanym obiektem 
mógłby się zawalić. W kontekście sali sportowej 
przy szkole w Dakowych Suchych, burmistrz 
wyraził swoje zadowolenie, że inwestycję 
udało się zrealizować za kwotę 2.353.000,00 
zł. Poinformował jednocześnie, że kosztorys 
inwestorski dotyczący budowy podobnej sali 
przy Szkole Podstawowej w Dobieżynie opiewa 
na 3,5 mnl zł. Radna Alicja Króliczak pytała, 
czy to oznacza, że sala nie będzie budowana? 
Burmistrz odpowiedział, że przekazał tylko 
informację o kosztach, a nie o zamiarze rezy-
gnacji z budowy.

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa pytał, 
czy gmina zdąży z realizacją projektu w ter-
minie? Burmistrz Stanisław Filipiak odpowie-
dział, że wszystko wskazuje na to, że tak. Radna 
Elżbieta Tonder pytała, czy wyjaśniona została 
sprawa wilgoci na ścianach w budynku szkol-
nym w Dakowych Suchych (objętym termo-
modernizacją – red.). Burmistrz informował, 
że wilgoć była spowodowana złym wykona-
niem tynku, który sięgał gruntu. Zostało już 
przeprowadzone skucie felernego tynku i jego 
odizolowanie od podłoża. 

Drogi i ulice

Radna Maria Mądroszyk prosiła o równa-

nie ul. Mylnej w Szewcach. Burmistrz odpowie-
dział, że będzie to zrealizowane, jak tylko po-
zwolą warunki atmosferyczne. Radny Tomasz 
Giełda poinformował o zarastaniu chodników 
w Dobieżynie. Tutaj burmistrz przypomniał, 
że obowiązek dbania o czystość chodników 
spoczywa na właścicielach przyległych pose-
sji, nawet jeśli jest to kilkusetmetrowe pole. 
Radna Elżbieta Batura prosiła o ustawienie 
lampy solarnej na ul. Zdrojowej. Radna Alicja 
Króliczak prosiła o wyregulowanie studzienek 
na ul. Otuskiej w Dobieżynie. Radna Elżbieta 
Tonder wnioskowała o umieszczenie na ul. 
Basztowej znaku ograniczającego prędkość 
do 30 km/h. Burmistrz przypomniał, że jest 
to ulica jednokierunkowa i przede wszystkim 
sami mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na 
parkowanie pojazdów. Zgodnie z kodeksem 
drogowym, na ulicach jednokierunkowych 
należy parkować przy lewej krawędzi jezd-
ni – przypomniał Stanisław Filipiak. Radna 
Tonder poinformowała, że mieszkańcy dostali 
faktury od wykonawcy remontu ul. Basztowej 
za wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczo-
wej. Burmistrz przypomniał, że jest to sprawa 
pomiędzy mieszkańcami a wykonawcą, po-
nieważ gmina nie pokrywa kosztów przyłą-
czy do deszczówki. Przewodniczący Andrzej 
Jankowski zapytał w imieniu mieszkańców ul. 
Kwiatowej w Niepruszewie o wykonanie jej 
nawierzchni. Przypomniał, że jest już projekt 
techniczny tej inwestycji. Burmistrz odpowie-
dział, że będzie ona realizowana w kolejnym 
roku. Radna Agnieszka Bednarek zwróciła 
uwagę na problemy z dojazdem do głównej 
części wsi w Niepruszewie, związane z bu-
dową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 
307. Prosiła o zdjęcie słupków przy sklepie, 
uniemożliwiających alternatywny przejazd 
ul. Słoneczną. Burmistrz Stanisław Filipiak 
odpowiedział, że może tego dokonać na od-
powiedzialność wnioskującej radnej.

Niepewny los PKS 

Burmistrz Stanisław Filipiak informował, 
że właścicielem PKS w Poznaniu jest miasto 
Poznań. Wszystkie kursy z głównymi miastami 
zostały już zlikwidowane. Co do kursów pod-
miejskich, nie ma jednoznacznego stanowiska. 
(O sprawie dyskutowano także na debacie 
o której piszemy na str. 14).

Budowa chodnika – 
ul. Dworcowa w Buku

Wykonawca: RDR Sp. 
z o.o. z Czerwonaka, 

cena: 252.417,11 zł brut-
to, termin realizacji: 

30 września 2018 r. Inwe-
stor: Miasto i Gmina Buk

Remont chodnika i czę-
ści nawierzchni dro-

gi wojewódzkiej nr 307 
w Niepruszewie

Wykonawca: Drogopal, 
cena: 2.600.000,00 zł 

brutto, termin realizacji: 
15 października 2018r. 
Inwestor: Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu.



OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 
 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XLII/307/2018 Rady 
Miasta i Gminy  Buk z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Buk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2205) podaje się do wiadomości wyborców informację 
o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w wyborach do Rady Miasta i Gminy zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) 
na dzień 2  października 2018 r.  
 

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

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

1 

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

1 

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

1 

4 

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

1 

5 

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

1 

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

1 

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

1 

8 

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

1 

9 

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

1 

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

1 

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

1 

12 

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

1 

13 

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

1 

14 

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

1 

15 sołectwo Wielka Wieś 1 

 
Adres Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku: 
 
Miejska Komisja Wyborcza w Buku 
ul. Ratuszowa 1; 64-320 Buk 
Urząd Miasta i Gminy w Buku 
parter, pok. 2 (sala ślubów) 
tel. 61 888 44 10 lub 61 888 44 11 albo 61 888 44 21 
                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Buk  
                                                                                                                                                                                    /-/ Stanisław Filipiak 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XLII/307/2018 Rady  Miasta i Gminy Buk z dnia 6 marca 
2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Buk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2205) podaje się do wiadomości wyborców informację  o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miasta i Gminy zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 
r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 
1561) na dzień 2 października 2018 r.

Adres Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku:
Miejska Komisja Wyborcza w Buku, ul. Ratuszowa 1; 64-320 Buk,  
Urząd Miasta i Gminy w Buku, parter, pok. 2 (sala ślubów)
tel. 61 888 44 10 lub 61 888 44 11 albo 61 888 44 21

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
/-/ Stanisław Filipiak
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Wybory samorządowe
już 21 października 2018 r.
Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7:00 do 21:00

Kadencja dotychczasowych samorządow-
ców upływa 16 listopada. W trzecią nie-
dzielę października br. w bezpośrednich 

wyborach opartych na zasadzie większościo-
wej wybierzemy nowego burmistrza oraz 
nowych radnych Miasta i Gminy Buk. Rządzić 
oni będą do 2023 r. Teren gminy został po-
dzielony na jednomandatowe okręgi wybor-
cze (obok publikujemy obwieszczenie o gra-
nicach okręgów wyborczych). W przypadku 
gminnych radnych rozstrzygnięcie wyborcze 
będzie bardzo szybkie. Zwycięzców poznamy 
prawdopodobnie jeszcze w czasie wyborczej 
nocy. Mandaty radnych otrzymają kandy-
daci, którzy w swoich okręgach uzyskają 
największą ilość oddanych głosów. 

Prawo zgłoszenia kandydatów na bur-
mistrza będą miały komitety wyborcze, 
które wystawią kandydatów na radnych 

w co najmniej ośmiu 
z piętnastu okręgów 
wyborczych. Jeśli do 
wyborów stanie dwóch 
kandydatów, to zwycięzcą 
zostanie ten, który zdobędzie 
największą liczbę głosów. 
W przypadku zarejestrowania co najmniej 
trzech kandydatów na burmistrza, aby wy-
bory rozstrzygnęły się w jednej turze zwy-
cięzca będzie musiał zdobyć ponad połowę 
oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów 
nie uzyska takiej przewagi w pierwszej tu-
rze, to o fotel burmistrza w drugim terminie 
powalczy dwóch z nich, którzy w pierwszej 
turze otrzymali największą ilość głosów. 
Ewentualną dogrywkę zaplanowano na 4 
listopada.

Nieco inaczej ma się sprawa z wyborem 

radnych powiatowych i wojewódz-
kich. Tutaj zadziała ordynacja 
proporcjonalna, w której zna-
czenie będą miały liczby głosów 

oddanych na poszczególne listy 
komitetów wyborczych oraz sa-

mych kandydatów. W wyborach 
do Rady Powiatu w Poznaniu teren 

gminy Buk wraz z gminami Dopie-
wo i Stęszew tworzy jeden okręg wy-

borczy zamieszkały przez prawie 40 
tys. mieszkańców. Wybiorą oni 4 rad-

nych powiatowych. Okręg Nr 3 w wyborach 
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
obejmuje swoim zasięgiem powiaty: poznań-
ski, średzki, śremski, gnieźnieński i wrze-
siński. Z tego terenu, zamieszkałego przez 
ponad 550 tys. mieszkańców, wybranych zo-
stanie 8 radnych wojewódzkich. Z uwagi na 
proporcjonalny charakter ordynacji, liczbę 
i nazwiska wybranych radnych z poszcze-
gólnych komitetów poznamy nieco później.

Zarządy powiatu oraz województwa 
zostaną wybrane w wyborach pośrednich, 
przez wcześniej wybranych radnych.  

H.W.

Sala Miejska 
w byłej 
synagodze

Zakończył się remont 
budynku byłej syna-
gogi z przeznaczeniem 

na cele kulturalne. Miejsce 
to służyć będzie w rozmaity 
sposób bukowskiej kulturze 
i życiu społecznemu. W sierp-
niu w zabytkowych murach 
odbył się pierwszy ślub cy-
wilny, a dwa tygodnie później 
pierwsza debata publiczna 
(piszemy o niej na str. 14). 

We wnętrzu znalazło się miejsce na skła-
daną scenę, a na widowni umieszczono 105 
demontowanych krzeseł. Dzięki temu sala 
szybko będzie mogła zamienić się w prze-
strzeń służącą występom artystycznym lub 
wystawom czasowym. Obiektu został wy-
posażony również w składane stoły, system 
nagłośnieniowy oraz projektor. Na antresoli 
urządzana jest wystawa historyczna, na której 
oryginalne artefakty wzbogacone zostaną 
urządzeniami multimedialnymi. Dzięki nim 
możliwe stanie się obcowanie z zabytkami 
związanymi z Bukiem, a przechowywanymi 

poza jego granicami lub wręcz już nieistnieją-
cymi. W ramach remontu odnowione zostały 
przylegające do terenu byłej synagogi toalety, 
w budynku których udało się wygospodaro-
wać przestrzeń na mały magazyn i kotłownię. 
Budynek jest ogrzewany, co umożliwi jego 
całoroczne wykorzystanie. Potencjał ma rów-
nież przyległy do niego teren zielony, który 
także z powodzeniem może służyć sztuce. 
Całość jest monitorowana systemem kamer 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Projekt „Adaptacja i wyposażenie za-
bytkowego budynku synagogi w Buku na 
cele kulturalne” otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 2 499 859,60 zł, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 4.4. Zachowanie, ochrona, pro-
mowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego. Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla 
MOF Poznania.  H.W.

Urząd Stanu Cywilnego 
w Buku 

Informuje, iż w związku z przeniesieniem 
sali ślubów do Sali Miejskiej mieszczącej 
się w Buku przy ul. Mury 8, od 2019 roku 

śluby cywilne będą udzielane w pierwszą 
i trzecią sobotę każdego miesiąca, oraz 
w piątki  poprzedzające te soboty.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
STANISŁAW FILIPIAK
serdecznie zaprasza

NA OTWARCIE SALI MIEJSKIEJ
przy ul. Mury 8 (budynek dawnej 

synagogi), które odbędzie się 
dnia 21 września 2018 r. (piątek)  

o godzinie 18:00

W PROGRAMIE:
1. POKAZ MULTIMEDIALNY,

2. ZWIEDZANIE SALI MIEJSKIEJ  
w godzinach od 18:00 do 22:00,

3. KONCERT W WYKONANIU FILIPA 
CHOJNACKIEGO I PRZYJACIÓŁ "JAZZO-
WE ARANŻACJE MUZYKI ŚWIATOWEJ".
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Dofinansowanie rozbudowy 
i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Wielkiej Wsi – gmina Buk
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W dniu 18 października 2016 r. zo-
stała podpisana umowa pożyczki 
pomiędzy Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Buku i Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie za-
dania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Wielkiej Wsi – gmina Buk”. 
Inwestycja została dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie 
pożyczki w kwocie 7 mln zł, z możliwością 
jej częściowego umorzenia. 

Uzyskanie pożyczki umożliwiło realiza-
cję zadania. Po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej został wybrany generalny wy-
konawca robót: Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe PRO-MET H. Kobusiński 
i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą w Koźminie 
Wielkopolskim. Wartość kontraktu opiewała 
na kwotę 8.463.095,19 zł plus podatek VAT 
(23%), tj. 10.409.607,08 zł brutto.

Prace budowlane rozpoczęto od robót 
rozbiórkowych i demontażowych. Można 
powiedzieć, że oprócz istniejącego budyn-
ku socjalno-technicznego, przepompowni 
głównej ścieków oraz komory stabilizacji 
tlenowej, pozostałe budowle zostały roze-
brane i zlikwidowane. Zostały wybudowane 
2 żelbetowe, zintegrowane reaktory biolo-
giczne, składające się z  komory defosfatacji, 
komory denitryfikacji, komory nitryfikacji 
i osadnika wtórnego. Wybudowano zbiornik 
retencyjny ścieków ogólnych, punkt zlew-
czy ścieków dowożonych i osadów, zbiornik 
osadów z przydomowych oczyszczalni, a tak-
że nowy budynek techniczny zawierający 
oczyszczalnię mechaniczną, stację dmuchaw, 
stację odwadniania i higienizacji osadu (pra-
sę), przepompownie osadu i pomieszczenie 
warsztatowo-magazynowe. Wspomniane 
wyżej budowle, których nie rozebrano, zo-
stały adaptowane do nowych potrzeb. Wybu-
dowano także całą infrastrukturę techniczną 
tak, aby cały proces technologiczny w nowej 
oczyszczalni ścieków był zautomatyzowany. 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków pozwoli 
oczyścić ścieki w ilości 1560 m3/dobę, ale 
przede wszystkim pozwoli je oczyszczać 
w sposób zapewniający spełnienie obowią-
zujących obecnie norm. 

Inwestycja jest już zakończona, tzn. odbył 
się odbiór końcowy i trwa obecnie procedura 
wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie, 
prowadzona przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 

Maria Bogacz-Rygas



KOSYNIER BUKOWSKI l 13

Otwarcie sali gimnastycznej 
w Dakowach Suchych

W poniedziałek 3 września 2018r. 
w Dakowach Suchych odbyło się 
oficjalne otwarcie nowo wybudo-

wanej sali gimnastycznej. Po przemowie 
burmistrza Stanisława Filipiaka zaprosze-
ni goście złożyli życzenia i przekazali upo-
minki na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szewcach Olgi Czarneckiej. Następnie 
odbyło się poświęcenie sali przez kapła-
nów, symboliczne przecięcie wstęgi przez 
burmistrza, dyrekcję, przedstawiciela rady 
rodziców oraz dzieci i młodzieży. Uroczy-
stość uświetniła część sportowo-muzyczna 
w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły 
przygotowana przez Alicję Giżyńską oraz 
Leszka Górkę. Projekt powstania obiektu 
obejmował budowę sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalnym, łącznikiem i in-
frastrukturą techniczną oraz przebudowę 
istniejącego budynku szkoły w Dakowach 
Suchych. Obiekt zaprojektowano jako parte-
rowy o konstrukcji tradycyjnej. Przebudowa 
istniejącego budynku szkoły podstawowej 
polegała na likwidacji podestu zewnętrznego 
od strony południowo-wschodniej oraz wy-
konanie nowego, wewnątrz projektowanego 
łącznika z pochylnią. Ze względu na kolizję 
oraz usytuowanie niezgodne z aktualnymi 
przepisami istniejącego zbiornika na ścieki, 
konieczna była jego likwidacja i wykonanie 

nowego. Wykonawcą projektu była FIRMA 
OGÓLNOBUDOWLANA „IZO-BUD” Piotr 
Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Ogrodowej 
45 w Dopiewie. Wartość umowy wyznaczo-
na była na kwotę 2.312.352,47 zł. Termin 
wykonania prac ustalono na 30.06.2018 r. 

Przy okazji otwarcia sali sportowej 
zadaliśmy dyrekcji szkoły kilka pytań.

Jakie znaczenie ma powstała sala gim-
nastyczna dla Szkoły?

Szkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy 
w Szewcach mieści się w dwóch oddalonych od 
siebie o 2 km budynkach. Dotychczas zajęcia 
wychowania fizycznego odbywały się w bu-
dynku w Dakowach Suchych w sali lekcyjnej, 
która była przystosowania do prowadzenia 
zajęć. Wybudowanie sali sportowej umożli-
wi prawidłową organizację zajęć, umożliwi 
w pełni realizację podstawy programowej, 
a także przyczyni się do rozwoju zaintere-
sowań uczniów. Mam nadzieję, że przełoży 
się to na ich dalsze sukcesy.

W jakich warunkach dotychczas odby-
wały się zajęcia wychowania fizycznego 
i jak one wyglądały?

Tak jak wspominałam, dotychczas była to 
przystosowana sala lekcyjna. W przypadku 
sprzyjających warunków atmosferycznych 
dzieci korzystały z boiska trawiastego, na 

którym wyodrędniono: bieżnię, skocznię w dal, 
oraz wytyczono boisko do piłki nożnej, nato-
miast na części asfaltowej wytyczono boisko 
do piłki siatkowej oraz koszykówki. 

Jakie są plany na przyszłość? Czy po-
wstaną Szkolne Kluby Sportowe?

Planujemy wiele działań, także SKS, ale 
najpierw czeka nas jeszcze odpowiednie wy-
posażenie sali w sprzęt sportowy. Jak zawsze 
w przypadku działań szkoły będziemy pytać 
rodziców o zdanie.

Czy inwestycja będzie też wykorzysty-
wana na potrzeby społeczności sołectwa?

Zainteresowanie salą jest ogromne. Pytały 
o wynajem sali także osoby i instytucje z Buku. 
Wiadomym jest, że najważniejsze jest aby 
z sali korzystała społeczność lokalna. Budynek 
został tak zaprojektowany, że sala połączo-
na jest ze szkołą łącznikiem i może stanowić 
samodzielny obiekt. Ważne, abyśmy wszyscy 
o niego dbali, by służył wiele lat. 

Z dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Dr Lecha Siudy w Szewcach  

Olgą Czarnecką rozmawiała  
Aleksandra Siekierska
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Transport publiczny ma przyszłość

W czwartek 30 sierpnia w Sali Miej-
skiej w Buku odbyła się debata 
„Spotkajmy się w Powiatowej 17.”. 

Organizatorami wydarzenia była Fundacja 
Barak Kultury i Gazeta Wyborcza. Finanso-
we wsparcie, podobnie jak w pozostałych 
gminach swojego terenu zapewnił Powiat 
Poznański.  Tematem spotkania była kwe-
stia komunikacji publicznej, a przyczynkiem 
do dyskusji stał się temat budowy punktu 
przesiadkowego w Buku. Za stołem prezy-
dialnym zasiedli: burmistrz Stanisław Fili-
piak, wicestarosta Tomasz Łubiński, sołtys 
Niepruszewa i radna zarazem Agnieszka 
Bednarek i redaktor naczelny poznańskiej 
„Gazety Wyborczej” Marcin Wesołek. Na po-
czątku Burmistrz przedstawił wyniki ankie-
ty, w której udział wzięło 412 mieszkańców 
gminy korzystających z bukowskiego dworca 
kolejowego. Aż 67% z nich opowiedziało się 
za uruchomieniem komunikacji publicznej, 
dowożącej pasażerów do punktu przesiad-
kowego. Większość z tej grupy zamieszkuje 
obszar gminy leżący w większej odległości 
od dworca (Dakowy Suche, Otusz, Dobra, 
Sznyfin i Wielką Wieś). Z ankiety wynika, 
że z połączeń kolejowych najczęściej ko-

rzystają osoby w wieku 25-34 lata  (18%) 
i 35-44 lat (14%). Zdecydowana większość 
z nich korzysta z kolei co najmniej kilka razy 
w tygodniu. Wicestarosta Tomasz Łubiński 
zwrócił uwagę na doskonały czas przejazdu 
koleją ze stacji w Buku do centrum Pozna-
nia. Zauważył, że istniejąca sieć drogowa 
nie jest w stanie obsłużyć aktualnej liczby 
samochodów. Są gminy, w których liczba aut 
jest większa niż liczba mieszkańców. Sołtys 
Niepruszewa Agnieszka Bednarek wyraziła 
zaniepokojenie planami zaniechania kursu 
PKS-u. Już w tej chwili z obsługi połączenia 
busami zrezygnowała jedna z prywatnych 
firm i w godzinach wieczornych mieszkań-
cy Niepruszewa mają problem z powrotem 
do domów.  Większość z nich korzysta ze 
stacji kolejowej w Otuszu, skąd także nie 
ma połączenia do Niepruszewa. Południo-
wa część gminy w zasadzie nie posiada już 
komunikacji autobusowej. Propozycje par-
tycypacji w kosztach kursów PKS-u zgłosił 
już powiat i gmina, ale PKS się do nich nie 
ustosunkował. Firma jest własnością miasta 
Poznania, w którym pojawiają się zakusy jej 
likwidacji  - ostrzegał wicestarosta. Miesz-
kańcy biorący udział w debacie zwracali 

uwagę, że liczba miejsc parkingowych przy 
dworcu jest zbyt mała. Burmistrz Stanisław 
Filipiak odpowiedział, że projekcie punktu 
przesiadkowego, na którego budowę gmina 
ma już zabezpieczone środki, przewidziano 
powstanie 150 miejsc parkingowych, ale i ta 
liczba może okazać się za mała. Przewod-
niczący rady Andrzej Jankowski zauważył, 
że mieszkańcy gminy podróżują również 
w kierunku Opalenicy. Jego zdaniem pro-
blemem są zbyt krótkie składy pociągów. 
Sytuację przewozów kolejowych pogarsza 
dodatkowo wysoka częstotliwość użytkowa-
nia linii, skutkująca częstym zamknięciem 
przejazdów. Zwracał uwagę, że nawet jeśli 
powstanie komunikacja publiczna, to busy 
utkną na często zamykanych przejazdach. 
Asystent wicemarszałka województwa wiel-
kopolskiego Paweł Adam odpowiedział, że 
województwo widzi problem zbyt krótkich 
składów. Aktualnie zamówienia na dosta-
wę nowego taboru dotyczą już dłuższych 
pociągów. Jego zdaniem gmina w ramach 
programów strategii niskoemisyjnej, po-
winna aplikować o środki na zakup pojaz-
dów dla komunikacji publicznej. Naczelny 
„Wyborczej” pytał burmistrza Stanisława 
Filipiaka, czy widzi konieczność urucho-
mienia komunikacji zbiorowej na terenie 
gminy? Burmistrz odpowiedział, że jest to 
obowiązkiem samorządu, ale decyzje muszą 
być poprzedzone dodatkowymi badaniami, 
przeprowadzonymi już po uruchomieniu 
dodatkowych połączeń Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Badania te miałyby dać 
odpowiedź co do kształtu przyszłej komu-
nikacji.  H.W.
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Płaskorzeźby

W 1985 roku w 70. rocznicę powstania 
ZHP w Buku, krąg seniorów Har-
cerstwa postanowił uczcić pamięć 

phm Tadeusza Wojtczaka. Wykonana przeze 
mnie płaskorzeźba konturowa z jego po-
dobizną została odlana z brązu w odlewni 
w Śremie i zamontowana na froncie budyn-
ku, w którym mieszkał – na placu Przemy-
sława.

Zbliżająca się setna rocznica Powstania 
Wielkopolskiego jest znakomitą okazją, by 
uczcić tych bukowian, którzy byli wyróżnia-
jącymi się postaciami i brali w nim znaczący 
udział. Pomysł pana burmistrza Stanisława 
Filipiaka był taki, aby nawiązać do koncep-
cji plastycznej zapoczątkowanej wcześniej 
przez harcerzy i rozmieścić podobizny po-
wstańców, przedstawione w formie płasko-
rzeźb konturowych, w różnych miejscach 

miasta. Praca nie należała do łatwych. Do 
dyspozycji miałem stare zdjęcia, czasami 
z jedynymi zachowanymi wizerunkami, któ-
re nie były zbyt precyzyjne i jednoznacznie 
czytelne. Stąd też nie wszyscy występują 
w mundurach, z tak charakterystycznymi 
czapkami, które zdobią powstańcze trefle.

Najważniejszym elementem każdego 
wizerunku jest głowa spoczywająca na 
fragmencie tułowia. Wypukłe liternictwo 

rozmieszczone symetrycznie wypełnia dolną 
płaszczyznę i zamyka całość kompozycji. Pła-
skorzeźby wyrzeźbiłem w drewnie lipowym 
i zostaną z nich wykonane odlewy z brązu 
w firmie Brązart w Pleszewie. Następnie 
drewniane rzeźby będą oczyszczone, zakon-
serwowane i przygotowane do ekspozycji 
wewnątrz wybranych na ten cel pomieszczeń 
publicznych w Buku.

Roman Czeski

26 września, godz. 18:00, kawiarnia przy 
kinie „Wielkopolanin”, „Namibia, Botswa-
na – góry, przyroda, przestrzeń”, spotkanie 
z podróżnikiem Robertem Gondkiem. Wstęp 
wolny.

28-30 września 2018 r. Spartakus Cup, Ogól-
nopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
rocznika 2004 i młodszych, hala Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Buku (szczegóły na 
plakatach).

7 października 2018 r. XXXIX Jesienny Rajd 
Turystyczny - Porażyn 2018 (Szczegóły na 
plakatach).

Zaproszenia

Wykaz akcji OSP w Buku w sierpniu 2018 r.

1.08  Polewanie ulic
2.08  Praca drabiną UMiG
2.08  Likwidacja gniazda szerszeni 

w Żegowie
3.08  Likwidacja gniazda szerszeni 

w Niepruszewie
3.08  Natlenianie stawu „Baszta”
3.08  Wypadek drogowy na autostradzie
4.08  Wypadek drogowy w Otuszu
6.08  Powitanie jednostek PSP 

powracających ze Szwecji
6.08  Likwidacja gniazda szerszeni 

w Szewcach
6.08  Kolizja drogowa w Pawłówku
8.08  Likwidacja gniazda os
8.08  Likwidacja gniazda szerszeni 

w Szewcach
8.08  podlewanie kwiatów - 

Pl. Przemysława
8.08  podlewanie krzewów - 

ul. Orzechowa
9.08  Zabezpieczenie przejścia procesji
9.08  Polewanie ulic
11.08  Wyjazd drabiny do Strykowa
13.08  Pożar śmieciarki
14.08  Likwidacja gniazda os na marinie 

w Niepruszewie
17.08  Prace drabiną przy kościele 

w Tomicach
18.08  Uwolnienie kota z rynny 

ul. Dobieżyńska
20.08  Usunięcie drzewa
22.08  Wypadek drogowy na autostradzie
23.08  Pożar w Więckowicach
27.08  Likwidacja gniazda os
28.08  Natlenianie stawu Smugi

29.08  Likwidacja gniazda os na ul. 
Rzemieślniczej

29.08  Pożar torfowiska w Żegowie

Wywieśmy powstańcze flagi

Szanowni Państwo, nasza gmina 
w sposób szczególny pielęgnuje pa-
mięć o Powstaniu Wielkopolskim. 

Nabiera ona wyjątkowego wymiaru w roku 
jubileuszu 100-lecia zwycięskiego zrywu. 
Z tej okazji od września br. aż do 16 lutego 
2019 r. – rocznicy rozejmu w Trewirze, na 

budynkach użyteczności publicznej zawisną 
powstańcze flagi. Apeluję do Państwa o przy-
łączenie się do naszej akcji i oflagowanie 
budynków mieszkalnych. Bądźmy dumni 
ze zwycięstwa, pochwalmy się Powstaniem!

/-/ Stanisław Filipiak
Burmistrz MiG Buk  

Sprzedaż flag 
powstańczych

Flagi można nabyć w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buku przy 
ul. Dobieżyńskiej 27 oraz w sklepach 

internetowych.
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Dożynki w cieniu suszy

Dożynki, zwane inaczej Świętem Plonów 
lub Wieńcami, to ludowe święto, które 
jest połączone z obrzędami dziękczyn-

nymi za ukończenie żniw i wszelkich prac 
polowych. Za czasów Słowian zwyczaj ten 
był określany w różnych stronach Polski 
jako wyżynki, obrzynki czy okrężne. Praw-
dopodobnie obrzęd dożynek na początku 

związany był z kultem roślin, a dopiero 
później z rolnictwem. W XVI wieku do-
żynki świętowano na dworach majątków 
ziemskich, w nagrodę za wykonaną pracę 
dla żniwiarzy. W czasach obecnych dożyn-
ki łączą dwa sąsiadujące ze sobą zwyczaje 
dożynek i okrężnego. Dożynki obchodzone 
były w pierwszy dzień jesieni. Towarzyszyły 

im różne praktyki oraz zwyczaje – między 
innymi wicie wieńca, zostawianie na polu 
„ostatniej kępy”, organizowanie biesiad i za-
baw z poczęstunkiem. Pod koniec XIX wie-
ku zaczęto organizować dożynki chłopskie. 
Wyprawiali je bogaci gospodarze dla swoich 
rodzin oraz parobków. W czasie międzywo-
jennym zaczęto urządzać dożynki gminne, 
powiatowe i parafialne. Później Święto 
Plonów obchodzone było w niedzielę po 
zakończeniu żniw. W każdej parafii kapłan 
podczas tego święta święcił chleb oraz wień-
ce. Po II wojnie światowej dożynki miały 
charakter polityczny, a ich gospodarzami byli 
przedstawiciele władz administracyjnych. 
Dożynki w PRLu miały charakter propagan-
dowy i podkreślały siłę tak zwanego „soju-
szu robotniczo-chłopskiego”. Od lat 80. XX 
wieku dożynki pozostały świętem rolników. 
Miały one charakter dziękczynny. Obecnie 
obchodzone są w charakterze religijnym, 
świeckim i ludowym. Ceremonii dożynkowej 
przewodniczy starosta i starościna, którzy po 
wniesieniu wieńców dożynkowych wręczają 
bochen chleba upieczony z mąki ze zbiorów 
gospodarzowi, czyli kapłanowi lub przedsta-



Apel do rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół, wychowawców,  
nauczycieli oraz do wszystkich mieszkańców w gminie Buk, którym  
zależy na zdrowiu naszych dzieci poprzez eliminowanie próchnicy zębów.

Szanowni Państwo, zachęcajmy dzieci  
do badań stomatologicznych!

O co chodzi ? W Polsce próchnica zębów 
u dzieci w wieku szkolnym dotyczy już ponad 
90% populacji i niestety podobnie jest w naszej 
gminie. Próchnica zębów jest chorobą która wy-
maga leczenia, im wcześniej tym lepiej. Do jej 
powstania i rozwoju przyczyniają się bakterie, 
nieodpowiednia higiena jamy ustnej, niewłaści-
we odżywianie, a także uwarunkowania gene-
tyczne. Nieleczona próchnica jest istotnym źró-
dłem infekcji dla całego organizmu.

Co jest do zaoferowania? Dla rozpoznania 
problemu występowania próchnicy niezbędne 
jest badanie stomatologiczne. Jakże często od-
kładamy je w czasie, bagatelizujemy, czy też tłu-
maczymy się brakiem czasu lub obawiamy się 
sporej odpłatności za wizytę.

A tymczasem warto skorzystać z badania bez-
płatnego finansowanego przez naszą gminę 
w ramach programu zdrowotnego przeznaczo-
nego dla dzieci z rocznika 2009. Badanie takie 

obejmuje: przegląd stanu uzębienia, fluoryza-
cję zębów stałych z instruktażem higieny jamy 
ustnej, pisemny diagram uzębienia z wynikami 
przeglądu, dalsze zalecenia i w razie konieczno-
ści wskazanie leczenia.

Gdzie i kiedy się zgłaszać z dzieckiem na ba-
dania: najlepiej już we wrześniu, a najpóźniej do 
końca października br. do Poradni Stomatologicz-
nej SYNDENT, Buk, ul. Lipowa 28 (przy obiekcie 
restauracji Melodia), nr tel. 782 384 144. 

Powyższy zakres badań stomatologicznych 
znalazł się w gminnym programie zdrowotnym 
z inicjatywy radnych, a niniejszy apel przygoto-
wał Tomasz Plewa – przewodniczący komisji Bu-
dżetu i Oświaty Rady MiG Buk.

Buk, dnia 30.08.2018 r.
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wicielowi władz lokalnych. Składane 
są dary oraz odprawiany jest obrzęd 
liturgiczny. Na koniec dożynek urzą-
dza się zazwyczaj festyn lub zabawy 
taneczne. O tegorocznych dożynkach 
i o tym, jak bardzo tegoroczne warun-
ki atmosferyczne wpłynęły na zbiory 
płodów rolnych rozmawiali ze mną 
sołtysi wsi. „Tegoroczne warunki po-
godowe, a zwłaszcza susza bardzo dała 
się we znaki. Plony są zróżnicowane. 
Szacuję, że liczba plonów jest o 50% 
mniejsza.” – mówi sołtys wsi Dobieżyn 
Tadeusz Urbański. Rolnicy liczą także 
na pomoc od rządu, która zrekompen-
suje choć część strat, które wyrządziła 
tegoroczna susza. Możliwe, że objawi 
się ona między innymi w formie do-
płaty w paliwie. Wszystko zależy od 

procentu poniesionych strat. Sytuacja 
poplonów i zbóż ozimych również nie 
jest za ciekawa. „Poplony słabo rosną. 
W zeszłym roku o tej porze były raz 
większe. W najgorszej sytuacji są rolni-
cy, którzy mają kukurydzę na kiszonki. 
Susza utrudnia ukiszenie. W porówna-
niu z rokiem ubiegłym ten rok wypada 
o połowę gorzej pod względem ilości i ja-
kości płodów rolnych. Najgorzej wypada 
cebula oraz marchew.” – podsumowuje 
sytuację sołtys wsi Szewce Czesław 
Pakuła. Mimo małej ilości i słabej ja-
kości plonów rolnicy dziękowali Bogu 
podczas Mszy świętych i obrzędów do-
żynkowych za to, co udało się uzyskać 
z wyniszczonych suszą zbóż i roślin. 

 Aleksandra Siekierska

Zaraź się rozsądkiem – zaszczep się 
przeciw grypie w powiecie poznańskim

Ruszyła piąta edycja bezpłatnych szcze-
pień przeciw grypie dla mieszkańców 
powiatu poznańskiego. Od 10 września 

br. rozpoczyna się kolejny sezon profilaktycz-
nego programu w całości finansowanego 
ze środków powiatu poznańskiego. W tym 
roku na ten cel przeznaczono 150 tys. zł, 
co pozwoli zaszczepić blisko 2700 osób. 
W poprzednich czterech edycjach z akcji 
skorzystało ponad 10 tysięcy osób. Wydano 
na nie w sumie blisko pół miliona zł.

Program obejmuje wszystkie 17 gmin 
powiatu poznańskiego i skierowany jest do 
osób zameldowanych na jego terenie, w wie-
ku od 50 roku życia, a więc urodzonych nie 
później niż 31 grudnia 1968 r. Szczepienia 
poprzedzane są kwalifikującym badaniem 
lekarskim. Odbywać się one będą w dni 
robocze w wyznaczonych przychodniach 

w powiecie poznańskim oraz w soboty w sie-
dzibie firmy EDICTUM przy ul. Mickiewicza 
31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym (61 847 04 54).

- Od lat skutecznie realizujemy zadania 
związane z promocją, edukacją i profilaktyką 
zdrowotną wybranych chorób - mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. - Celem 
naszej inicjatywy jest zmniejszenie liczby 
zachorowań na grypę i związanych z nimi 
powikłań. Chcemy, by do szpitala trafiało 
mniej ludzi, by zmniejszyły się koszty lecze-
nia oraz zminimalizowało się ryzyko śmierci 
spowodowanej grypą.

Powiat poznański od lat angażuje się 
w aktywnie w ochronę zdrowia swoich 
mieszkańców. Za realizację programu pro-
filaktyki zdrowotnej w zakresie zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV oraz 

pneumokokowych wśród dzieci, w marcu 
tego roku, powiat został jednym z laureatów 
prestiżowego konkursu Zdrowy Samorząd 
zorganizowanym przez Portal Samorządowy 
i magazyn „Rynek Zdrowia”. Jego głównym 
celem był wybór i nagrodzenie jednostek 
samorządu terytorialnego, które w sposób 
najbardziej efektywny realizują zadania 
prozdrowotne.

Więcej informacji oraz wykaz placówek 
medycznych przeprowadzających szczepienia 
znajduje się na stronie internetowej www.po-
wiat.poznan.pl . Szczepienia w Buku realizuje 
NZOZ VIGILAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tadeusza 
Kościuszki 5, tel. 61 8140 091.

Powiat Poznański
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Wakacje z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia to czas, 
który dzieci mogły spędzić na zaję-
ciach przygotowanych specjalnie dla 

nich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Buku. „Z pomysłem przez wakacje” – tak 
brzmiało hasło tegorocznych spotkań. Liczna 
grupa najmłodszych mieszkańców gminy 
biorących udział w zajęciach mogła kreatyw-
nie i ciekawie spędzić czas. Przygotowano dla 
nich zajęcia plastyczne, taneczne, kreatywne 
i sportowe. W bukowskim kinie „Wielkopola-

nin”, dzięki pomocy pracowników kina, dzieci 
mogły zobaczyć bajkę pt. „Książę Czaruś”. 
Zorganizowano dwie wycieczki: do Krainy 
Zabawy Bogilu oraz na piknik do Żarnow-
ca. W piątkowe przedpołudnie można było 
obejrzeć dwa przedstawienia teatralne „Po-
lowanie na motyle” i „Maruczella”, wysta-
wione w ramach programu „Teatr w małym 
mieście”. Podczas wakacyjnych spotkań nie 
zabrakło odwiedzin pani policjantki, która 
opowiedziała o bezpieczeństwie podczas 

wakacji. Pani Magdalena Kluj przygotowała 
zajęcia muzyczno-ruchowe, a Pani Dorota 
Solecka pomogła w tworzeniu kreatywnych 
prac i przygotowała pokazy chemiczne. Był 
też dzień, w którym łasuchy mogły wykonać 
dla siebie słodki i zdrowy owocowy deser. 
W upalne dni dzieci mogły korzystać z przy-
gotowanej dla nich kurtyny wodnej, dzięki 
której mogły się ochłodzić. Jak zawsze naj-
większą atrakcją dla dzieci była dmuchana 
zjeżdżalnia, z której chętnie korzystały. 

Podczas tych dwóch tygodni nie było 
mowy o nudzie. Najmłodsi chętnie i czynnie 
uczestniczyli w przygotowanych dla nich 
zajęciach. 

Ewa Szurkowska
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Pożegnanie wakacji w rytmie disco

Piątkowy wieczór 24 sierpnia 2018 r. 
upłynął w rytmie disco. W ten dzień do 
Parku Harcerza przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Buku przyjechały słynne 

gwiazdy disco i disco polo. Jako pierwsza 
zaprezentowała się polska grupa muzyczna 
Łukash założona w 2001 roku przez Łukasza 
Harasimowicza. Zespół znany jest z hitów ta-

kich jak: „Takie są kobiety” oraz „Chciałbym 
Ci powiedzieć”. Następną gwiazdą wieczoru 
był wokalista śpiewający obok Johna Mcl-
nerneya w zespole Bad Boys Blue w latach 
2006-2011 – pochodzący z Mozambiku Rui 
Carlos Ferreira. Razem z zespołem śpiewał 
takie przeboje jak: „You’re a Woman”, „ Pretty 
Young Girl” czy „I Wanna Hear Your Hear-
tbeat”. Jako ostatni wystąpił zespół After 
Party, którego liczba wyświetleń na kanale 
You Tube przekracza miliony. Grupa mu-
zyczna, której niemal każda piosenka to hit 
na polskiej scenie muzycznej, przyciągnęła 
tłumy do Parku Harcerza. Wszyscy świetnie 
się bawili przy rytmach muzyki disco, pro-
sząc każdy zespół o bis. Tanecznym krokiem, 
ze śpiewem na ustach, miłośnicy muzyki 
wracali do domów po udanym koncercie. 

Aleksandra Siekierska
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WYGRAJ SUKCES Z MIEJSKO-GMINNYM 
OŚRODKIEM KULTURY W BUKU

Uczniowie ze Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego w Buku w roku szkol-
nym 2017/2018 uczestniczyli w wielu 

prestiżowych festiwalach na terenie całe-
go kraju. Oto zestawienie najważniejszych 
osiągnięć:

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Małolata w Poznaniu 
- Agata Suwiczak  

Drugie miejsce w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
,,Na dobre i na złe” w Szczecinie – Ewelina 
Króliczak  

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki Małolata w Poznaniu – Julia 
Kańduła 

Drugie miejsce w Konkursie Wokalnym 
w Luboniu – Ewelina Króliczak 

Pierwsze miejsce w  XVIII Regional-
nym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku 
Wlkp. –  Ewelina Króliczak 

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Kolęd w Bytyniu dla klas 1-4 – 
Gabriela Szurkowska 

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym  
Konkursie Kolęd w Bytyniu dla klas 1-4 – 
Daria Kańduła 

Wyróżnienie w Międzyszkolnym Kon-
kursie Kolęd w Bytyniu dla klas 1-4 – Julia 
Kańduła z SP Buk  

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Kolęd w Bytyniu  dla klas 5 -7 – 
Julia Kańduła z SP Niepruszewo 

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Kolęd w Bytyniu dla klas 5-7 – 
Agata Suwiczak 

Wyróżnienie w Międzyszkolnym Kon-
kursie Kolęd w Bytyniu dla klas 5-7 – Nadia 
Grzymska

Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek o Złotą Nutkę w Po-
znaniu –  Daria i Julia Kańduła

Pierwsze miejsce w III Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki  zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Poznaniu – kategoria 
szkoły podstawowe – Agata Suwiczak 

Drugie  miejsce w III Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki  zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Poznaniu - kategoria 
szkoły podstawowe – Daria i Julia Kańduła 

Pierwsze miejsce w III Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki  zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Poznaniu –  Joanna 
Szynkaruk (kategoria gimnazjalna) 

Drugie  miejsce w III Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki  zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Poznaniu – Ewelina 
Króliczak (kategoria gimnazjalna)

Wyróżnienie w III Regionalnym Kon-
kursie Piosenki ,, Co mi w sercu gra” w Bo-
lewicach – Ewelina Króliczak  

Grand Prix w XXIII Wojewódzkim Kon-
kursie Piosenki ,,Wesołe nutki” w Garbach 
koło Środy Wlkp.- Ewelina Króliczak 

Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki w Luboniu –  Aleksandra 
Równiak 

Pierwsze miejsce w II Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki w Luboniu – Agata Su-
wiczak 

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki w Pogorzeli  -Ewelina 
Króliczak 

Trzecie miejsce w  XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki  ,,Śpiewać może każdy” 
w Sławie – Aleksandra Równiak 

Wyróżnienie w  XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki  ,,Śpiewać może każdy” 
w Sławie –  Ewelina Króliczak  

Drugie miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Filmowej w Poznaniu – Daria 
Kańduła 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki w Drezdenku – Ewelina 
Króliczak 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki Religijnej ,,ŚREMSONG”-  Daria 
i Julia Kańduła, Agata Suwiczak

Pierwsze miejsce w  Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Religijnej w Świętnie – 
Ewelina Króliczak

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senki Religijnej w Świętnie – Daria i Julia 
Kańduła, 

Wyróżnienie w  VIII Międzynarodowym 
Festiwalu Twórczości Młodych  ,,Folkowe 
Inspiracje” w Łodzi – Aleksandra Równiak 

Gratulujemy wszystkim wokalistom 
tak wielu sukcesów. Duże podziękowania 
pragniemy złożyć wszystkim rodzicom 
muzycznie uzdolnionych dzieci. Dzięku-
jemy za dowozy na często bardzo odległe 
festiwale wokalne, za zakupienie i przy-
gotowanie oryginalnych strojów estrado-
wych oraz za zaangażowanie w rozwój 
talentów muzycznych naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w zajęciach Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego w klasach: śpiewu estradowego, 
fortepianu, akordeonu, perkusji i keyboar-
du do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 27. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 608149786.

Dariusz Starosta

Zawody Gruntowe

W dniu 12 sierpnia członkowie 
bukowskiego koła wędkarskiego 
PZW Baszta spotkali się na łowisku 

w Kuźnicy Zbąskiej. Tego dnia przeprowa-
dzono zawody gruntowe, które rozgrywane 
są cyklicznie raz w roku. Cieszą się dużą po-
pularnością wśród wędkarzy, głównie z po-
wodu licznych karpi, amurów i karasi, które 
w czasie trwania imprezy licznie trafiają do 
siatek zawodników. 

Po zakończeniu rywalizacji czołówka 
prezentowała się następująco:
1. miejsce - Sebastian Małecki - 12,48 kg ryb
2. miejsce - Marcin Wieczorek - 11,54 kg 

3. miejsce - Leszek Kucz - 9,58 kg 
4. miejsce - Dariusz Kucz - 9,10 kg
5. miejsce - Krystian Kamyszek - 8,60 kg

Czołowa trójka nagrodzona została 

okolicznościowymi pucharami. Sezon 2018 
członkowie bukowskiego koła zakończą 
w październiku. Wówczas rozegrane zo-
staną dwie tury zawodów spinningowych.  

Mateusz Łukaszyk
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          ZAPRASZA NA ZAJĘCIA STAŁE    
         W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE – Grupa I czwartek godz. 15.00  
                                      Grupa II czwartek godz.15.45  

 GRUPA TANECZNA – dla uczniów szkoły podstawowej czwartek godz. 16.30  

 ZESPÓŁ FLETOWY – piątek godz. 15.00 
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE 
 MODELARSTWO I MAJSTERKOWANIE – poniedziałek godz.15.00 
 KREATYWNE DZIECKO – zajęcia manualne  
 ZAJĘCIA PERKUSYJNE BUM-BAM-BINI – piątek godz. 16.00 

    Pracownie ruszają w połowie września 2018 roku 
    Szczegóły na stronie internetowej 
    www.mgokbuk.pl 

 

              Ponadto – zajęcia odpłatne: 
 GRUPY ZABAWOWE dla maluchów nie chodzących jeszcze do przedszkola   (Tel. 607 064 142) 
 STUDIO PIOSENKI OGNISKO MUZYCZNE: nauka gry na: pianinie, akordeonie,  
        perkusji, keyboardzie oraz nauka śpiewu estradowego (Tel. 608 149 786) 
 KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO dla dorosłych i dla dzieci (Tel. 600 350 695) 
 BALET DLA DZIECI (Tel. 600 350 695) 
 ZAJĘCIA FITNESS I ZUMBA (Tel. 798 144 980) 
 WARSZTATY KULINARNE 
 ZAJĘCIA CYRKOWE       
 ROBOTYKA ( Tel. 501 288 878 )                       

 INFORMACJI UDZIELA:   

                                    Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Buku 
                                                         Ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk 
                                                                      Tel. 61 8 140 121 

                                                                                                                                www.mgokbuk.pl 
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Złota uroczystość w uroczym ogrodzie

W upalną środę 1 sierpnia członko-
wie Koła Emerytów i Rencistów 
Bukowianki w Buku spotkali się 

na uroczystości 50-lecia koła w uroczym 
ogrodzie naszego kolegi Bolesława Przybyl-
skiego. Było to już kolejne spotkanie w tym 
miejscu naszych członków i ich najbliższych. 
Byli pracownicy Bukowianki spotykają się 
dwa razy w roku, na własny koszt (spotka-
nia składkowe), gdyż macierzysty zakład 
odmówił współfinansowania tych spotkań. 
Szkoda, bo w przeszłości budowali i tworzyli 
jego wielkość w poprzednich latach. 

Ponieważ było to wyjątkowe spotkanie, 
więc po powitaniu, w części oficjalnej, odbyły 
się dwa krótkie wystąpienia.

Były Prezes Zarządu Bukowianki Michał 
Lulkiewicz (1981 r. do 2002 r., kiedy to na-
stąpił największy rozwój firmy), opowiedział 
o trudnych początkach i wzlotach zakładu, 
który powstał w 1948 roku i w tym roku ob-
chodzi swoje 70-lecie. Pracownikiem Buko-
wianki mogła zostać osoba, która przyniosła 
do zakładu własną „deptaną” maszynę do 
szycia. Na samym początku były to 22 osoby, 

a kierownikiem, krojczym i mechanikiem był 
Pan Antoni Jakubowski, ojciec Honorowego 
Obywatela Buku Eugeniusza, którego nie-
dawno tak tłumnie żegnaliśmy w Poznaniu. 

Podczas opowiadania wielu uczestników 
potakiwało, potwierdzając przytaczane fakty 
– wszak sami w nich uczestniczyli.

Następca Prezesa Lulkiewicza, Bolesław 
Przybylski (do roku 2002) przedstawił krót-
ką historię samego Koła. Na polecenie ów-
czesnego Prezesa Marcelego Jeńca jesienią 
1968 roku zaprosił do zakładu wszystkich 
byłych pracowników, którzy przeszli na 
emeryturę lub rentę po ukończeniu pracy 
w Bukowiance. Na pierwszym zebraniu 
było 13 uczestników, a najwięcej było 132. 
Obecnie koło liczy 57 członków. Niestety, 
jak to w życiu bywa, niektórzy odchodzą, 
ale są też osoby, które po zakończeniu pracy 
w Bukowiance do nas przychodzą. Bolesław 
Przybylski został opiekunem koła z ramienia 
zarządu. Początkowo spotkania odbywały 
się co kwartał, a później i do dzisiaj dwa razy 
w roku. Zawsze zarząd informował uczest-
ników o nowościach, a ci dzielili się swoimi 

wrażeniami. Zawsze był obfity poczęstunek 
– wszak znaczna część uczestników miesz-
kała już poza granicami Buku. 

Emeryci zawsze uczestniczyli w ważnych 
wydarzeniach w zakładzie i byli ważną ich 
częścią. Organizowano dla nich wycieczki, 
a po każdym spotkaniu otrzymywali upomin-
ki. Obecnie jesteśmy zdani tylko na siebie, ale 
może dlatego koło jest dosyć prężne i mamy 
chęci do działania. 

Cały, kilkugodzinny Złoty Jubileusz 50-le-
cia toczył się w bardzo miłej, sympatycznej 
i wesołej atmosferze, a sponsor podarował 
wszystkim okolicznościowe przypinki.

Gospodarze w tej wysokiej temperaturze 
zapewnili napoje chłodzące, lody i zimny 
prysznic. Bardzo smaczne jedzenie zapew-
niła firma gastronomiczna Beaty i Dariusza 
Szynkaruków. Był obiad, kawa z pączkami 
i kiełbaski z grilla. Orkiestra Jasia Nowa-
ka z Dobieżyna grała tak skocznie, że nogi 
same rwały się do tańca. Tą drogą bardzo 
serdecznie im dziękujemy, bo z wieloletniej, 
bardzo korzystnej dla nas współpracy, 
jesteśmy super zadowoleni.

Do następnego spotkania.
Janina Lebiotkowska  

Irena Szajek

Wycieczka do Lublina i okolic 

Zarząd Rejonowy PZERiI w Buku 
w dniach od 19 do 22 czerwca 2018 r. 
zorganizował wyjazd do Lublina. Zwie-

dzanie z przewodnikiem tego miasta rozpo-
częło się już w pierwszym dniu przyjazdu. 
Stolica woj. Lubelskiego jest historyczna 
i tajemnicza. Piękne stare miasto urzeka 
turystów, jest bardzo magiczne.

Przewodnik opowiadał o zamku i miesz-
czącym się w nim muzeum. Zwrócił uwagę 
na piękną Wieczną Basztę, Bramę Grodz-
ką, urocze kolorowe kamienice przy Rynku 
(choć wiele z nich jeszcze wymaga renowa-
cji), plac z fundamentami Starej Fary i mury 
obronne. Archikatedrę św. Jana Chrzciciela 

i Św. Jana Ewangelisty z pewnością można 
nazwać perłą baroku. Nie zabrakło również 
zwiedzania Placu Rybnego.

Następnym miastem na trasie był Nałę-
czów – kurort uzdrowiskowy. Tutaj również 
było mnóstwo atrakcji: Park Zdrojowy, pi-
jalnia wód, Pałac Małachowskich z muzeum 
Bolesława Prusa, staw z ptactwem wodnym, 
drewniany kościół Św. Boromeusza. Był też 
oczywiście obowiązkowy spacer wąwozem 
lessowym, który jest turystycznym hitem. 
Dalsza podróż prowadziła koło Sanktuarium 
Matki Bolesnej Kebelskiej w Wąwolnicy. 

Kazimierz Dolny to fantastyczne miasto, 
malowniczo położone na prawym brzegu 

Wisły – w trójkącie Puławy-Kazimierz Dolny
-Nałęczów. Uczestnicy wycieczki podziwiali 
przepięknie ozdobione fasady kamienic na 
Rynku, basztę, kościół, klasztor reformato-
rów, synagogę i ruiny zamku. 

Kolejny etap podróży – Zamość – to ar-
chitektoniczna perła kresów. Stare Miasto 
w 1992 r. zostało wpisane na listę Świato-
wego Dziedzictwa Kultury. Znajdujący się na 
nim Ratusz to wspaniała barokowa budow-
la z okazałymi wachlarzowymi schodami 
w centrum placu. Kamienice ormiańskie 
z kolorowymi frontami robią wrażenie, 
podobnie jak synagoga, dawna cerkiew, Ro-
tunda oraz Pałac Zamojskich. Szczególnym 
punktem programu tego dnia było muzeum, 
które powstało w 1944 r. na terenie byłe-
go niemieckiego obozu koncentracyjnego. 
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W pawilonach muzeum przygotowano wy-
stawę z okazji 70 rocznicy likwidacji obozu 
pt. „Więźniowie Majdanku” oraz „Przybyli 
do Getta… Odeszli w nieznane…”.  

Ostatnim zwiedzanym miastem był San-
domierz. Jego najciekawsze zabytki to Brama 
Opatowska, Bazylika Katedralna, kościół św. 

Jakuba, zbrojownia rycerska oraz Zamek 
Królewski, wzniesiony na skarpie wiślanej 
przez Kazimierza Wielkiego. Na rynku jest 
ratusz z czerwonej cegły z ciekawym zega-
rem i wieżą. Sandomierz jest pełen uroku, 
a dzięki serialowi „Ojciec Mateusz” rynek 
zna każdy, kto oglądał film.

Zakwaterowanie i wyżywienie przez cały 
czas było w Dworku Vincent, położonym 
w cichym, zielonym zakątku z mnóstwem 
kwiatów. Pogoda rozpieszczała uczestni-
ków wycieczki, wszyscy czuli się wspaniale 
i wrócili bardzo zadowoleni.

Marian Duda

IV Ponadlokalny Plener Malarski Domów 
Dziennego Pobytu „Wielkopolanki Malują 
Kaszubskie Pejzaże – 2018”

Uczestnikami zadania, które odbyło 
się w dniach 23.07-27.07.2018, byli 
reprezentanci Domu Dziennego Poby-

tu Buk „Pogodna Jesień”, Domu Dziennego 
Pobytu Opalenica, Klubu „Młodzi Duchem” 
- Swarzędz, Dziennego Domu „Senior-WI-
GOR Zbąszyń i Gminnego Centrum Pomocy 
Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim. 
Wydarzenie honorowym patronatem objęli 
burmistrzowie: Grodziska Wielkopolskie-
go, Buku, Opalenicy, Zbąszynia, Swarzędza. 
Plener odbył się przy wsparciu 5 Ośrodków 
Pomocy Społecznej oraz partnera w zada-
niu – Związku Artystów Plastyków. Dzię-
ki uprzejmości Sióstr Miłosierdzia, które 

prowadzą Placówkę Szkolno-Resocjaliza-
cyjną w Ostrzycach, seniorki miały dobre 
warunki socjalne, aby móc w krótkim czasie 

namalować piękno lokalnego krajobrazu. 
Obrazy wykonywano na płótnie metodą 
olejną i akrylową. Przygodę z malowaniem 
rozpoczęto wykładem Pani Magdaleny Scie-
żyńskiej, która pełniła funkcję komisarza 
pleneru. W zajęciach malarskich wzię-
ły udział 24 panie. Każda z uczestniczek 
przygotowała pod okiem instruktorów 
jeden obraz. Oprócz części merytorycznej 
seniorki miały możliwość rozpoczęcia dnia 
gimnastyką prowadzoną przez instrukto-
rów, podziwiania inscenizacji „Kaszubskie 
Wesele” w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Chmielnie, spaceru po Ostrzycach oraz 
molo w Sopocie, relaksacji w grocie solnej. 
Wieczory wypełniały spotkania z humorem, 
montażem literacko- muzycznym „Życie nie 
tylko po to jest by brać”, wymianą doświad-
czeń związanych z malarstwem. Wszystkie 
prace wystawione zostaną na wernisażu 
kończącym projekt, który odbędzie się 22 
września 2018 r. w Grodzisku Wielkopolskim 
podczas „Koncertu na Srebrną Nutę”. Wów-
czas nastąpi oficjalne przekazanie obrazów 
do poszczególnych Ośrodków Dziennego 
Pobytu.

OPS Grodzisk Wlkp - Promesa 
OPS Buk DDP „Pogodna Jesień”
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Z Patrią na obozie

W dniach 29.07-05.08 cztery druży-
ny młodzieżowe MKS Patria Buk 
– roczniki 2006-2009 – przeby-

wały na obozie sportowym w Kołobrzegu. 
41 chłopców pod czujnym okiem trenerów 
i instruktorów podnosiło swoje umiejętności 
oraz integrowało się ze sobą podczas kolej-
nego wspólnego wyjazdu. Poniżej przed-
stawiamy relacje dzień po dniu z wyjazdu 
młodych piłkarzy Patrii.

Kołobrzeg dzień 1 – 29.07.18 r.
Pierwszy dzień zwykle jest bardzo za-

kręcony. Nie inaczej było podczas wyprawy 
do Kołobrzegu. Podróż przebiegła bardzo 
sprawnie i planowo. Około godziny 15 
zameldowaliśmy się w szkole. Następnie 
obiad i zakwaterowanie w salach. Po kolacji 
poszliśmy jeszcze przywitać się z morzem, 
przeprowadziliśmy zapoznanie z regulami-
nami obozu, by dzień zakończyć grą w piłkę.

Kołobrzeg dzień 2 – 30.07.18 r.
Poniedziałek rozpoczęliśmy od zaprawy 

porannej. Trochę biegu, trochę ćwiczeń na 
przebudzenie się i pobudzenie organizmu 
do dalszego działania. Następnie trening na 
trawiastym boisku w Dygowie. Mimo upalnej 
pogody było dużo gry i zabawy. Po obiedzie 
udaliśmy się na plażę, by trochę popływać 
i skorzystać z uroków morza. Na zakończenie 
dnia chłopców czekało trudne zadanie w po-
staci biegowego testu wahadłowego, który 
wprowadzimy na stałe do naszego grafiku 
obozowego – po to, by w późniejszych latach 
porównywać wyniki. 

Kołobrzeg dzień 3 – 31.07.18 r.
Wtorek rozpoczęliśmy, podobnie jak 

dzień wcześniej, od zaprawy porannej. 
Lekkie rozbieganie na przebudzenie się 
i mogliśmy zasiadać do śniadania. Po nim 
udaliśmy się na plażę, gdzie w pobliżu molo 

czekało na nas dmuchane boisko piłkarskie, 
na którym rozegraliśmy mini turniej. Oczy-
wiście obowiązkowo kąpaliśmy się w morzu. 
Po południu odbyliśmy kolejną jednostkę 
treningową w niedalekim Dygowie. Na za-
kończenie dnia młodsza grupa rozegrała 
sparing z zespołem z Gorlic, natomiast po-
została część chłopców ćwiczyła technikę 
gry w siatkonogę.

Kołobrzeg dzień 4 – 01.08.2018 r.
Kolejny dzień obozowy był podporząd-

kowany przede wszystkim wyjazdowi do 
Parku Rozrywki Pomerania w Pyszce (15 km 
od naszej szkoły). Chłopcy wraz z trenerami 
bawili się świetnie. Każdy mógł skorzystać 
z wielu atrakcji, np. wodnego placu zabaw 
z wielką zjeżdżalnią, kolejki górskiej, dia-
belskiego młyna, młota, auta czy małpiego 
gaju. Po kilku godzinach wspaniałej zabawy 
trzeba było wracać do ośrodka. Po obiedzie 
rozpoczęliśmy turniej tenisa stołowego, po 
czym poszliśmy na specjalnie przygotowane 
ognisko dla wszystkich grup obozowych. 
I tak minął półmetek naszego obozu.

Kołobrzeg dzień 5 – 02.08.2018 r.
Przed południem wszystkie drużyny 

naszego klubu rozegrały sparingi z prze-
bywającymi również na obozie w Kołobrzegu 
zawodnikami Lech Poznań Football Acade-
my. Mecze były bardzo emocjonujące, pa-
dło mnóstwo bramek, a wynik był sprawą 
otwartą do końca (ostatecznie LPFA okazali 
się nieco lepsi). Następnie po obiedzie wy-
braliśmy się do dobrze znanego Dygowa, 
by odbyć kolejną jednostkę treningową. Po 
powrocie wznowiliśmy turniej ping-ponga. 
Na zakończenie dnia wspólnie zasiedliśmy, 
by oglądać i dopingować Lecha w europej-
skich pucharach.

Kołobrzeg dzień 6 – 03.08.2018 r.
Piątek rozpoczęliśmy od sparingu 

wszystkich drużyn z MKP Kotwicą Ko-
łobrzeg. Mecze były bardzo wyrównane 
i przynosiły wiele radości z gry. Wyniki nie 
są najważniejsze, ale z pewnością mamy 
się czym chwalić. Cieszy również fakt, że 
udało się rozegrać w ciągu całego obozu kil-
ka ciekawych sparingów. Później przyszedł 
czas na trening na plaży, połączony z grami 
i kąpielą. Po kolacji rozpoczęliśmy to, na co 
każdy piłkarz czeka – turniej obozowy. 

Kołobrzeg dzień 7 – 04.08.2018 r.
Poranek rozpoczęliśmy rzecz jasna śnia-

daniem. Po nim poszliśmy na trening, który 
odbywał się na terenie obiektów naszej szko-
ły. Zajęcia popołudniowe były przeprowa-
dzone na plaży + obowiązkowo (ostatnia) 
kąpiel w morzu. Wieczorem dokończyliśmy 
turniej szóstek oraz rozegraliśmy ponownie 
mecz z drużyną z Gorlic, która także prze-
bywa na obozie w szkole.

Kołobrzeg dzień 8 – 05.08.2018 r.
Niedziela była dniem powrotu do domu. 

Przed wyjazdem zjedliśmy śniadanie oraz 
poszliśmy na ostatni spacer po Kołobrzegu. 
Kupiliśmy nieco pamiątek czy słodkości. I tak 
zakończyliśmy letni obóz w 2018 r. 

Paweł Prugar
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Bukowia  
nad Bałtykiem

W dniach od 6.08 do 14 sierpnia 
2018 r. trzy drużyny piłkarek ręcz-
nych UKS Bukowia-Buk (roczniki 

2006, 2007, 2008 i 2009) wraz z trenerami 
p. Jarosławem Sznycerem, p. Dariuszem Pań-
czakiem i p. Pawłem Kempa wyjechały na 
obóz sportowy do Gdyni. Obóz miał na celu 
przede wszystkim przygotowanie starszych 
dziewczyn do nowego sezonu, a młodszych 
oswoić z grą zespołową poprzez zabawę. 

Oprócz codziennego rannego biegania, 
ciężkich i wyczerpujących treningów w hali 
oraz w terenie, miałyśmy czas na przyjem-
ności. Były kąpiele w morzu i plażowanie, 
zwiedzanie (między innymi okrętu ORP 
„Błyskawica” i portu w Gdyni), spacer na 
molo w Sopocie i ulicami Gdańska oraz za-
kup pamiątek. Organizatorzy zapewnili nam 
bardzo dobre warunki, pyszne jedzenie i moc 
atrakcji. Super pogoda i dobre humory nie 
opuszczały nas przez cały pobyt na obozie. 
Zmęczone, ale zadowolone, z uśmiechem 
na twarzy wróciłyśmy do Buku. Pełne en-
tuzjazmu i woli walki czekamy na początek 
nowego sezonu.

Uczestniczki

Lednica seniora

Członkowie koła PZERiI Z Szewc, w pięknym słońcu spędzili 
dzień 1 września na polach lednickich. Już piętnasty raz odbyła 
się tam „Lednica seniora”. Emeryci odwiedzili grób ojca Jana 

Góry i zwiedzili Muzeum-Dom Jana Pawła II. Red. 

Rekordowy 
sum

W dniu 25 sierpnia 
2018r. na Jeziorze 
Niepruszewskim 

w godzinach wieczornych 
Pan Leon Gawroński miesz-
kaniec naszego miasta, któ-
rego hobby jest wędkowa-
nie, po trzy godzinnej walce 
przed północą wyłowił 
rekordowego suma. Ryba 
miała 1,5 metra długości 
i 20 kg wagi. Panu Leonowi 
z całego serca gratulujemy 
i życzymy dalszych rekor-
dowych połowów.  A.S.
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Urząd Stanu Cywilnego w Buku informuje, iż w związku 
z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), nie będą podawane do publicznej wiadomości  in-
formacje o zdarzeniach zarejestrowanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Buku oraz wykazy Jubilatów obchodzących  
Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. 

Z wielkim żalem  
żegnamy naszego kolegę

V Śp. Czesława Równiaka

cenionego działacza  
naszego Towarzystwa,

wieloletniego członka zarządu O/PTTK, 
zasłużonego w rozwoju  

naszej bazy turystycznej, 
wyróżnionego wysokimi  
odznaczeniami PTTK. 

Zmarły pozostawił głęboki ślad  
w historii naszego Oddziału.

Żonie, synom, rodzinie
składamy wyrazy współczucia

Zarząd i członkowie  
Oddziału PTTK  

w Buku

„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych. ”

Panu dr Tomaszowi Sas, pielęgniarkom 
z przychodni Vigilax za troskliwą opiekę, 

niesienie ulgi w cierpieniu, p. Elżbiecie Wolnej za 
bezinteresowną pomoc w czasie choroby.

Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Pawlickiemu 
za opiekę duchową i wspaniałą, pełną bogatej treści 
i myśli homilię oraz wzruszającą pieśń pożegnalną. 

Księżom Zmartwychwstańcom z Poznania za 
udział w koncelebrze Mszy św. pogrzebowej.
Krewnym, znajomym, sąsiadom za modlitwę, 

ofiarowane intencje mszalne, komunie św., wieńce 
i kwiaty. Zakładowi Pogrzebowemu „Gloria” 

za profesjonalną obsługę oraz udział w ostatnim 
pożegnaniu

V Śp.  
Kazimiery Marchwińskiej

Serdeczne Bóg zapłać
 składa Rodzina.

Sędziny

„Nie umiera ten  
kto żyje w naszych sercach.”

Serdeczne podziękowania tym którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze

V Śp. Edwarda Walendowskiego

Księdzu Proboszczowi  
Andrzejowi Szczepaniakowi

p. Janowi, p. Leszkowi, p.p. H.K. Osińskim,
p. dr. Zbigniewowi Filipiakowi

Rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym,
wszystkim tym którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej.
Za złożone wieńce, kwiaty,  

zamówione msze św.
ofiarowane komunie św.  

odmówiony różaniec.

Bóg zapłać
składa

żona z rodziną
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PRACA NA PRODUKCJI  
MIEJSCE PRACY: NIEPRUSZEWO  
 
Poszukujemy osób na stanowiska: Magazynier, Operator maszyn  
 
Oferujemy:  
 Umowa o pracę – zatrudnienie bezpośrednio u naszego Klienta  
 Wynagrodzenie do 4200 brutto miesięcznie 
 Dofinansowanie do urlopu, prywatna opieka medyczna, 

darmowy posiłek  
 Nie wymagamy doświadczenia – organizujemy bezpłatne 

szkolenia  
 

SKONTAKTUJ SIĘ ZNAMI:  
Tel. 500 605 102  
dop@leasingteam.pl 

Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 636. 

 

Warsztaty kulinarne 
dla dzieci 

Zabawa, nauka i zdrowie!

Informacje i zapisy w MGOK Buk do 26 września. Liczba miejsc ograniczona

61 81 40 121 Koszt: 15 zł/osoba

Przy dobrej zabawie uczymy się gotować. Dzięki warsztatom zdrowe
produkty spożywcze chętniej nakładamy na talerze. Rozwijamy też
wiedzę na temat żywności i prawidłowej diety.

Poznajmy świat kulinarny od
zdrowej strony :) 

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.  

wyrabiamy masło, makarony,
pasty kanapkowych 

pieczemy bułki, ciastka, batoniki,
babeczki, gofry... 

poznajmy kuchnię roślinną 

robimy pizzę, burgery i inne
zdrowe smakowitości :) 

zaprasza na:

Prowadzący: Hubert Pściuk - edukator żywieniowy i dietetyk 

sobota 

29 września godz. 10:00

C Y R K O W E  

W A R S Z T A T Y
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ENGLISH FOR EVERYONE
JĘZYK ANGIELSKI DLA KAŻDEGO

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, 

studia, dorośli

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

ANGIELSKI SKUTECZNY
przełamanie barier w mówieniu, rozwijanie umiejętności komu-
nikacji, przygotowanie do egzaminów końcowych: gimnazjalne-

go i maturalnego

Wini 
Katarzyna Winiarska
Buk, ul. F. Górczaka 1

tel: 501756548       email: k.wini@o2.pl

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018-2019 !!!

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Kalendarz 
dni bez 
handlu

 Święta 
i niedziele  
z zakazem 
handlu

Październik
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nie

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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