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Sołtysi wybrani!

Przez ostatni miesiąc odbywały się zebra-
nia sprawozdawczo-wyborcze w każ-
dym sołectwie naszej gminy. Wybrano 

sołtysów i członków rad sołeckich. 
Pierwsze zebranie miało miejsce 6 lutego 

2019 r. w budynku sali miejskiej w Buku. 
Krzysztof Drzymała został ponownie wy-
brany włodarzem sołectwa Pawłówko-Wik-
torowo. W tajnym głosowaniu, jako jedyny 
zgłoszony kandydat, otrzymał 17 głosów na 
tak – tyle osób brało udział w głosowaniu. 
Następnego dnia w Szewcach wybrano Cze-
sława Pakułę, który sołtysem wsi jest ponad 
30 lat, od 1988 r.

11 lutego Robert Świec został wybrany 
sołtysem wsi Cieśle. Z kolei 12 lutego odbyło 
się zebranie wiejskie w sołectwie Dobra-
Szny fin. Po raz kolejny sołtysem wsi został 
Jan Bręk, pełniący tę funkcję nieprzerwanie 
od 1979 r., tj. 40 lat! 13 lutego – zebranie 
wiejskie sołectwa Wysoczka-Żegowo-Wy-
goda. Wybory wygrał tutaj Tadeusz Łysiak, 
który będzie kontynuował swoją misję. 

18 lutego sołectwo Wielka Wieś – tutaj 
mieszkańcy również zaufali dotychczaso-
wemu sołtysowi Lechowi Kaźmierczako-
wi. 20 lutego odbyło się zebranie wiejskie 
w Otuszu, podczas którego wybrano wy-
jątkowo liczną, bo aż 8-osobową radę so-

łecką! Sołtysem, po kilkuletniej przerwie, 
ponownie został Romuald Kubiak. 22 lutego 
spotkaliśmy się w Dakowach Suchych. Soł-
tysem na kolejną kadencję został wybrany 
Marian Kocik.

Jedno z liczniejszych zebrań wiejskich 
odbyło się 25 lutego w Kalwach. Mieszkań-
cy zdecydowali o wyborze nowego sołtysa, 
którym został Damian Boiński. Emocjonują-
co było za to w Dobieżynie! W głosowaniu 
wzięła udział rekordowa liczba 248 miesz-
kańców, a o wyborze sołtysa zdecydowało 
14 głosów! Dotychczasowy sołtys Tadeusz 
Urbański zdobył 117 głosów, a jego kon-
trkandydat Bartosz Budych 131 głosów, 
w związku z czym został nowym sołtysem 
Dobieżyna. Ostatnie z zebrań, które miało 
miejsce 1 marca w Niepruszewie również 
cieszyło się dużą frekwencją. Nowym soł-
tysem wsi został Klaudiusz Kłak.

Wybranym sołtysom i radom sołeckim 
gratulujemy!

Jakie tematy były poruszane 
na zebraniach wiejskich? 

Prezentowano sprawozdania z roku 2018 
i omawiano plany na najbliższe miesiące. Bur-
mistrz Paweł Adam poinformował mieszkań-
ców sołectw o podwyżkach za odbiór śmieci, 
które wprowadził GOAP, a które dotkną nas 
od 1 lipca. Apelował również o to, aby nie 

palić śmieciami i zachęcał do zapoznania się 
z metodą górnego spalania. Warto dodać, że 
w związku z kampanią na rzecz obniżania 
emisji szkodliwych substancji w piecach za-
silanych paliwami stałymi, 30 minut przed 
każdym zebraniem przeprowadzone zostały 
praktyczne pokazy bezpiecznego i zgodnego 
z zasadami ekologii użytkowania domowych 
urządzeń grzewczych. Propagowano metodę 
górnego spalania w piecach domowych, która 
przyczynia się do obniżenia emisji szkodli-
wych substancji.

Tematy, które się pojawiały to również 
stan dróg, brak oświetlenia na niektórych 
drogach i długi czas oczekiwania na prze-
jazdach kolejowych. Mieszkańcy pytali o ta-
kie inwestycje jak rondo na skrzyżowaniu 
obwodnicy i drogi prowadzącej do Szewc, 
ścieżki rowerowe czy place zabaw. Podczas 
zebrania wiejskiego w Dobieżynie straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Mirosław 
Adamczak i Błażej Batura, zaprezentowali 
mieszkańcom nowy sprzęt, który może ura-
tować niejedno życie – defibrylator AED.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć 
o dożynkach powiatowych, które odbędą 
się w naszej gminie 24 sierpnia 2019 r., na 
które już teraz serdecznie zapraszamy!

Monika Błaszczak
Zdjęcia: str. 32
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Minęło pierwsze sto dni!

To był intensywny miesiąc, w szczególności pod wzglę-
dem spotkań mieszkańców naszej gminy i zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych. Podczas nich zostali 

wybrani sołtysi i członkowie rad sołeckich. Liczę na 
owocną współpracę z nowo wybranymi, choć 
większość sołtysów niezmiennie od kilku, 
a niektórzy nawet kilkudziesięciu lat, cieszą 
się zaufaniem wyborców i będą sprawować 
tę funkcję przez kolejna lata. Ich doświad-
czenie będzie nas wzbogacać. To co mnie 
bardzo cieszy, to bardzo duża frekwencja 
na zebraniach wiejskich. Dla mnie oso-
biście jest to bardzo pozytywny bodziec. Widzę zaangażowanie 
mieszkańców interesujących się swoim sołectwem, co potwierdzają 
swoją obecnością i licznymi rozmowami, które miałem przyjemność 
przeprowadzić przy okazji tych spotkań. Zwracają uwagę na istotne 
problemy, pytają o planowane inwestycje, które mają mieć miejsce 
w naszej gminie. Rozmawiają, a to jest podstawa współpracy. I za 
to wszystkim dziękuję.

W ostatnim czasie minęło również 100 dni odkąd objąłem urząd 
burmistrza. Nie był to czas łatwy, ale pełen nowych wyzwań i spotkań 
z mieszkańcami, które dodają mi dużo energii i motywują do pracy, 
a jest co robić! Jest dużo spraw, w tym niestety również takie, które 
budzą niepokój nas wszystkich. Mam na myśli budowę zakładu 
produkcji olejów z tworzyw sztucznych, której mówię stanowcze 
„nie”. W tej sprawie wydałem właśnie odmowną decyzję.

Z dobrych informacji - został rozstrzygnięty przetarg nieogra-
niczony na zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości 
Niepruszewo. Chodzi o wiatę biesiadną, która jeszcze przed sezonem 
letnim stanie przy Jeziorze Niepruszewskim (więcej informacji o tej 
inwestycji znajdą Państwo w tym numerze Kosyniera). Będziemy 
rozbudowywać także Wiejski Dom Kultury w Kalwach – ta inwe-
stycja czeka również na swoją realizację.

W ciągu ostatnich miesięcy zwiększyłem również zasoby ka-

drowe Urzędu. W planach są następne nabory na 
kolejne etaty. Obecnie szukamy inspektora ds. in-
westycji oraz pełnomocnika ds. jakości powietrza. 
W tym miejscu muszę również zaznaczyć, że bardzo 

pozytywnie zostałem przyjęty przez moich współ-
pracowników, z którymi pracę bardzo sobie cenię. 

Już w pierwszych tygodniach zaplanowaliśmy 
pewne działania modernizacyjne w gmachu 
Urzędu. Myślę tu o stworzeniu wygodnej 
poczekalni dla klientów USC i załatwiają-
cych sprawy obywatelskie. To podniesie 
zarówno komfort obsługi jak i polepszy 
warunki pracy urzędników. W dalszych 
planach mamy też budowę windy. Tym 
sposobem poprawimy dostępność Urzędu 

dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodych mam.
Ważnym aspektem, który w dzisiejszych czasach jest nieodłącz-

nym elementem funkcjonowania każdego miasta, jest promocja, 
na którą również stawiamy. Podczas posiedzenia komisji odbyła 
się ciekawa prezentacja przedstawicieli Poznańskiej Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej – członkostwo w tej organizacji wzmocni 
promocję gminy i myślę, że wkrótce przystąpimy do niej na dobre. 
Zapowiada się naprawdę ciekawa współpraca. Cieszy zgodność 
radnych, którzy zaakceptowali bez żadnego sprzeciwu półroczne, 
darmowe członkostwo naszej gminy w tej organizacji. Z nowości 
- planujemy także organizację profesjonalnej gali boksu w Buku. 
Taka nieszablonowa impreza z pewnością wypromuje gminę, ale 
również pozwoli zaprezentować mieszkańcom pięściarskie talenty 
z gminy Buk.

Kolejnym aspektem promocyjnym jest otwarcie gminy na wszel-
kie możliwe sposoby komunikacji z mieszkańcami. Czas na wyjście 
z działaniami na zewnątrz, w tym również w mediach społeczno-
ściowych. Zapraszam do polubienia profilu „Miasto i Gmina Buk” 
na Facebooku. Znajdą tam Państwo wszystkie bieżące informacje 
dot. tego co w naszej gminie aktualnie się dzieje.

Paweł Adam 
Burmistrz MiG Buk

Burmistrz mówi 
„nie” dla inwestycji 
Hetman Eko

W piątek 8 marca 2019 r. Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk wy-
dał decyzję odmawiającą zgody 

na realizację przedsięwzięcia, polegające-
go na budowie zakładu produkcji olejów 
z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Inwestycja firmy Hetman 
Eko miała powstać w rejonie torów kole-
jowych w Buku, niedaleko ulicy Zakładowej. 
Postępowanie administracyjne w tej sprawie 
rozpoczęło się jeszcze w trakcie poprzedniej 
kadencji samorządu, w czerwcu zeszłego 
roku. Wówczas to, w toku postępowania Bur-
mistrz wystąpił o opinie do: Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Poznaniu oraz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko i ewentualne-
go określenia zakresu dla przedsięwzięcia. 
Dwa spośród wymienionych podmiotów, tj. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko inwe-
stycji Hetman Eko. Natomiast Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
uznał, że istnieje taka potrzeba i określił za-
kres niezbędnego raportu. W związku z tym 
Burmistrz nałożył na inwestora obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i wskazał jego zakres. Informa-
cja o wszczęciu procedury została podana 
do publicznej wiadomości obwieszczeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 
3 sierpnia 2018 r. W toku prowadzonego 
postępowania, do bukowskiego magistratu 
wpłynęły liczne protesty mieszkańców, do-
tyczące lokalizacji zakładu produkcji olejów 
z tworzyw sztucznych. Należy zaznaczyć, że 
protesty te wpłynęły po terminie wyzna-

czonym przez obwieszczenie z 3 sierpnia 
2018 r. Ostatecznie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, po ana-
lizie przedłożonej dokumentacji, uzgodnił 
warunki realizacji przedsięwzięcia firmy 
Hetman Eko. W związku z tym Burmistrz 
Buku przed wydaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach inwestycji, złożył 
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Poznaniu wniosek, o wydanie opinii co do 
planowanego przedsięwzięcia. Ten organ za-
opiniował przedłożoną dokumentację pozy-
tywnie, z jednym zastrzeżeniem mówiącym 
o tym, że inwestycja nie powinna powodo-
wać przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Natomiast w swojej 
decyzji odmownej dla Hetman Eko Burmistrz 
Buku ocenił, że podnoszone w protestach 
mieszkańców argumenty wskazują, iż zasięg 
planowanej inwestycji będzie na tyle szero-
ki, iż będzie zagrażać interesom szerokiej 
rzeszy mieszkańców Miasta i Gminy Buk, 
czego wyrazem są zgromadzone w aktach 
sprawy protesty. Ponadto zdaniem Burmi-
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strza planowane przedsięwzięcie koliduje 
z zapisami obowiązującego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
który zakazuje na tym terenie prowadzenia 
unieszkodliwiania odpadów, w tym lokaliza-
cji składowisk odpadów. Ponadto w decyzji 
wydanej przez Burmistrza czytamy: „Przed-
sięwzięcie polegające na „Budowie zakładu 
produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą”, które faktycznie 
będzie zakładem przetwarzania odpadów jest 

kwestionowane przez lokalną społeczność, 
wyrażającą niepokój i obawy odnośnie moż-
liwości pogorszenia wskutek realizacji inwe-
stycji, istniejącego stanu środowiska, a także 
warunków ich zdrowia  i życia. Stanowisko 
mieszkańców skutkowało zgłaszaniem przez 
nich licznych uwag oraz protestów, które mu-
szą być brane przez organ pod uwagę przy 
rozstrzyganiu przedmiotowej sprawy, z uwagi 
na prawidłową realizację zadań Gminy Buk 
w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych 

wspólnoty samorządowej. Należy zauważyć, 
iż w sprawie wpłynęło łącznie 747 protestów 
obywatelskich, przeciwko zamiarowanej in-
westycji. Protesty te znajdują się w aktach 
niniejszej sprawy”. Na obecnym etapie in-
westorowi przysługuje prawo odwołania się 
od odmownej decyzji Burmistrza Buku, do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Poznaniu.

Hubert Wejmann

Spotkania sprawozdawcze  
OSP Szewce i Buk

W dniu 21 lutego br. odbyło się spo-
tkanie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szewcach. 

Druhowie podsumowali swoją dzia-
łalność w roku 2018, omówili potrzeby 
jednostki, planowane zakupy oraz kwestię 
szkoleń i dotacji. Strażacy w najbliższym 
roku chcieliby odnowić wieżę strażnicy, 
pomalować salę i wydzielić pomieszczenie 

socjalne, którego brakuje.
Po części sprawozdawczej druhowie 

oprowadzili burmistrza Pawła Adama po 
swojej jednostce, zaprezentowali wozy stra-
żackie i szatnie oraz opowiedzieli o swojej 
pracy.

Warto wspomnieć, że już w przyszłym 
roku będziemy świętować 75-lecie OSP 
Szewce! Monika Błaszczak
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Z obrad sesji
W dniu 28 lutego 2019r. w Sali miejskiej w Buku 
odbyła się V sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Ob-
radom przysłuchiwali się m.im. wicestarosta po-
znański Tomasz Łubiński i wiceprzewodniczący 
rady powiatu Paweł Ratajczak..

Porządek sesji:
I/ Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie V sesji Rady Miasta i Gminy oraz 
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

z dnia 05 lutego 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia    
pakietu działań antysmogowych.  
3/ Apel do Mieszkańców Miasta i Gminy Buk 
o podejmowanie działań w celu ochrony 
naszego zdrowia i życia przed szkodliwymi 
pyłami i dymami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomni-
ka  przyrody pod nazwą „Dąb szypułkowy 
Wysoczka”.
2/ Przystąpienie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie węzłów przesiadko-
wych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na 
obszarze gminy Buk.
IV.  Interpelacje i zapytania radnych.
 V.   Oświadczenia radnych.
VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII.  Komunikaty.
VIII.  Zakończenie.

W cieniu wież

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchy-
liło decyzję burmistrza odmawiającą loka-
lizacji wieży telefonii komórkowej przy ul. 
Przemysłowej. Strony mają teraz możliwość 
odwoływania się do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Paweł Adam informował 
także iż burmistrz Opalenicy wydający decy-
zję w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji 
innej wieży przy ul. Bohaterów Bukowskich, 
odmówił jej lokalizacji (Z uwagi na możli-
wy konflikt interesów w tej sprawie, do jej 
prowadzenia został wyznaczony właśnie 
burmistrz Opalenicy). Radny Tomasz Plewa 
przypomniał, że lokalizacja wieży przy ul. 
Przemysłowej zakłada jej budowę w okoli-
cach działającego tam marketu, przeciwko 
czemu wraz z radnym Tomaszem Giełdą 
zebrał kilkaset podpisów mieszkańców. Do-
dał, że promieniowanie nie jest szkodliwe 
dla prezesów firm telekomunikacyjnych 
w Warszawie, a co z mieszkańcami? Firmy 
działające w tej branży planują ustawienie 
tysiąca podobnych wież w całym kraju. – Nic 
się nie stanie jakby jednej z nich miało nie 

być – podsumował Tomasz Plewa. Prosił 
o wynajęcie kancelarii prawnej do walki 
z operatorami oraz o przeprowadzenie si-
łami urzędu tzw. analizy planistycznej tj. 
zgodności zamierzeń inwestora z zapisami 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Interpelacje radnych
Radny Tomasz Giełda pytał co się dzie-

je z interpelacjami radnych, które według 
jego obserwacji nie zostały opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)? 
Burmistrz przypomniał, że wnioski radnych 
zgłaszane w trybie interpelacji powinny być 
składane w formie pisemnej, w czasie se-
sji, na ręce przewodniczącego. Dotychczas 
wpłynęły tylko dwie takie interpelacje. Do-
radca burmistrza dr hab. Paweł Antkowiak 
potwierdził, że interpelacje muszą być pu-
blikowane w BIP. Odniósł się również do 
tego, w jaki sposób powinny być składane 
interpelacje. Zwrócił uwagę, że konieczna 
jest forma pisemna. Radna Marcelina Drzy-
mała złożyła wniosek w sprawie oświetlenia 
ulic w Otuszu i na Józefowie.

Czujniki jakości powietrza

Radny Paweł Cieślak zwrócił uwagę 
na niedziałający czujnik jakości powietrza 
w Szewcach. Przewodniczący rady Piotr 
Goroński prosił, żeby zwrócić uwagę dy-
rektorom szkół na konieczność aktywno-
ści czujników, które czasami są wyłączane. 
Wicestarosta Tomasz Łubiński proponował 
żeby sprawdzić, czy zamontowane czujniki 
posiadają aktualne certyfikaty. 

Nauka pływania nadal 
w Wolsztynie 

Burmistrz Paweł Adam informował, że 
nauka pływania dzieci ze szkół podstawo-
wych będzie się nadal odbywać na pływalni 
w Wolsztynie. Wiceprzewodniczący Andrzej 
Jankowski pytał, czy były inne oferty np. 
z bliższych Szamotuł? Z uwagi na koniecz-
ność dojazdu nauka pływania prowadzo-
na jest w weekendy, które dla większości 
basenów są dniami największego ruchu 
i komercji. W związku z tym pływalnie nie 
są zainteresowane współpracą. Po przepro-
wadzonej analizie oferta Wolsztyna okazała 
się najkorzystniejsza.

Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Buk 
o podejmowanie działań w celu ochrony naszego 
zdrowia i życia przed szkodliwymi pyłami i dymami

W związku z zarejestrowanymi na 
czujnikach jakości powietrza  na 
terenie miasta i gminy Buk po-

nadnormatywnymi stężeniami pyłu w po-
wietrzu, prosimy tych wszystkich, którzy 
ogrzewają swoje domy i mieszkania piecami 
węglowymi o to, by zwrócili uwagę na jakość 
spalanego w nich węgla i nie spalali w nich 
w żadnym razie odpadów i śmieci. W celu 
wytwarzania mniejszego dymu zalecanym 
sposobem palenia w kotłach na węgiel jest 
metoda rozpalania od góry, do czego bardzo 
zachęcamy, a tym samym trzeba zmienić 
stare przyzwyczajenia.

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami 
kominków opalanych drewnem, nie będą-
cych jedynym źródłem ogrzewania domu czy 

mieszkania, uprzejmie apelujemy o, w miarę 
możliwości, czasowe zaprzestanie ich użyt-
kowania i włączanie tylko kotłów na gaz.

Jeżeli macie Państwo znajomych, którzy 
dojeżdżają do pracy, jak też sami dojeżdżacie 
na dworce i przystanki komunikacji zbioro-
wej, apelujemy o pozostawienie samochodu 
w domu i w miarę możliwości dotarcie do 
tych punktów pieszo lub rowerem, aby dalej 
realizować podróż  koleją lub autobusem. Je-
żeli jednak musicie z określonych względów 
korzystać z samochodu to zabierajmy innych 
podróżnych, bo tym sposobem zmniejszymy 
ilość poruszających się aut.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o ograniczanie w najbliż-
szych tygodniach korzystania z samochodów.

Takie działania przyjęte do stosowania 
przynajmniej do końca sezonu grzewczego 
pomogą choćby w częściowym ogranicze-
niu stężeń zanieczyszczeń, które zalegają 
w powietrzu nad naszą gminą.

Warto wiedzieć, że osoby szczególnie 
wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: 
dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby 
z zaburzeniami funkcjonowania układu 
oddechowego, chorzy na astmę, choroby 
alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzenia-
mi funkcjonowania układu krwionośnego, 
osoby zawodowo narażone na działanie 
pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby 
palące papierosy i bierni palacze, powinny 
podjąć następujące środki ostrożności:

 » unikać długotrwałego przebywania na 
otwartej przestrzeni dla uniknięcia dłu-
gotrwałego narażenia na podwyższone 
stężenia zanieczyszczeń;

 » ograniczyć duży wysiłek fizyczny na 
otwartej przestrzeni, w tym: uprawianie 
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sportu, czynności zawodowe zwiększa-
jące narażenie na działanie zanieczysz-
czeń;

 » osoby chore powinny zaopatrzyć się we 
właściwe medykamenty i stosować się 
do zaleceń lekarzy.

Szanowni Państwo, musimy stoczyć 

walkę w naszych głowach: albo będzie 
tanio i się zatrujemy, wkładając do pieca 
co popadnie albo wybieramy zdrowie, 
stawiając na dobrej jakości piec i ekolo-
giczne paliwo. Nie trujmy siebie i innych 
mieszkańców naszej gminy. Działajmy 
ekologicznie i nie palmy śmieci, segre-
gujmy odpady i w żadnym razie ich nie 

spalajmy. Nie odpalajmy niepotrzebnie 
samochodów i dajmy żyć innym w ciszy 
i spokoju. Zróbmy, co w naszej mocy, by 
oddychać czystym powietrzem. To zada-
nia dla każdego z nas.

Buk, dnia 28 lutego 2019 r. 
Rada Miasta i Gminy Buk 

Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk  
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia pakietu 
działań antysmogowych

W wyniku dyskusji wokół działań anty-
smogowych w gminie Buk, co miało 
miejsce na posiedzeniu wspólnym 

komisji Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 
29 stycznia 2019 r., radni Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych wypracowali 
zestaw wniosków i udzielii stosownych re-
komendacji, co podaje się w formie pakietu 
działań - jak niżej:
1. Kontynuować działania edukacyjne kierowa-

ne do naszych mieszkańców o zaniechanie 
palenia w piecach opałem niespełniającym 
norm ochrony środowiska, w tym mułów 
i najgorszej jakości węgla, a już w żadnym ra-
zie – śmieci i odpadów. W działaniu tym mu-
szą brać udział wszyscy mieszkańcy, w tym 
w szczególności dyrekcje szkół i przedszkoli.

2. Skierować odezwę do mieszkańców gminy, 
w której znajdzie się apel o podejmowanie 
działań w celu ochrony naszego zdrowia 
i życia poprzez ochronę naszych płuc przed 
szkodliwymi pyłami i dymami jakie wpusz-
czamy do atmosfery, szczególnie gdy palimy 
fatalnej jakości opałem. Działanie to podej-
mie Rada MiG Buk.

3. Powołać w naszej gminie pełnomocnika 
do spraw czystości powietrza, który będzie 
prowadził i koordynował wszelkie działania 

proekologiczne w celu ochrony powietrza, 
obecnie mocno zadymianego. Działanie to 
przewidziane jest dla burmistrza.

4. Podjąć pełną inwentaryzację nieruchomo-
ści i lokali na terenie gminy, w celu ścisłe-
go określenia źródła ogrzewania i rodzaju 
spalanego opału, co pozwoli na określenie 
stopnia zastępowania kopciuchów innym 
ekologicznym źródłem ciepła. W wyniku in-
wentaryzacji miałoby powstać zestawienie 
zbiorcze oraz mapa posesji ze wskazaniem 
odpowiednich czynności i aktualizacją in-
formacji o podejmowanych działaniach 
antysmogowych. Zadanie to wykona firma 
zewnętrzna na zlecenie Urzędu MiG w Buku.

5. Zinwentaryzować gminne nieruchomości 
i lokale, określić w nich możliwości technicz-
ne zastąpienia kopciuchów innym piecem 
na ekologiczne paliwo oraz opracować har-
monogram takiej wymiany w najbliższych 
latach. Zadanie to opracuje miejscowa 
spółka gminna ZGK przy udziale Urzędu 
MiG w Buku.

6. Kontynuować program wymiany pieców 
na paliwo stałe i zastępowania ich kotłami 
na gaz, łącznie z przerobieniem instalacji 
wewnętrznej, ze wsparciem finansowym 
pochodzącym z dotacji gminy i powiatu. 
Działanie to poprowadzi Urząd MiG w Buku 

i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
7. Kontynuować działania pomocowe dla mniej 

zamożnych mieszkańców poprzez udzie-
lanie zasiłków celowych na kupno opału 
o wymaganych parametrach ekologicznych 
ze stosownym certyfikatem jakościowym, 
co uchroni choć w części naszych obywateli 
przed ubóstwem energetycznym. Działanie 
to przewidziano dla miejscowego OPS.

8. Promować i instruować mieszkańców o moż-
liwościach dofinansowania do wymiany 
źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
co zapewnia rządowy program „Czyste po-
wietrze”. Działanie to podejmie powołany 
pełnomocnik burmistrza przy udziale służb 
i instytucji rządowych.

9. Stworzyć system powiadamiania, zgłaszania 
i podejmowania interwencji oraz sposobu 
systematycznych kontroli w przypadkach 
palenia śmieci i odpadów na terenie gminy. 
Działanie to przewidziane jest dla burmistrza, 
pełnomocnika, urzędników i służb policji.

10. Wystąpić do wielkopolskich parlamenta-
rzystów z apelem o dopracowanie przepi-
sów i odpowiednie uszczelnienie systemu 
kontroli punktów sprzedaży opału, w celu 
przeciwdziałania sytuacjom dopuszczającym 
sprzedaż produktów węglowych niespełnia-
jących norm ekologicznych.

Rada Miasta i Gminy Buk przyjmuje 
niniejszym pakiet działań antysmogo-
wych wraz ze wskazaniem podmiotów 
wyznaczonych do ich realizacji.

Dofinansowanie do 
budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie dotacji 
na dofinansowanie realizacji budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu 

Gminy należy składać od 11 marca 2019 r. 
do 30 września 2019 r. do Urzędu Miasta 
i Gminy Buk - Biuro Podawcze parter . Re-
gulamin oraz druki wniosków są dostępne 
na stronie internetowej www.buk.gmina.pl 
w komunikatach i w obwieszczeniach oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk pok.
nr 17. O dofinansowanie mogą się ubiegać 
osoby posiadające tytuł prawny do nierucho-
mości położonej na obszarze o rozproszonej 

zabudowie gdzie, nie przewiduje się budowy 
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, 
bądź też w przypadkach, w których podłą-
czenie do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej jest z przyczyn technicznych nie-
możliwe lub ekonomiczne nieuzasadnione. 
Szczegółowe informacje w sprawie dotacji 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Buk, pok. nr 17, tel. 618884457.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Informuję, że Burmistrz  
Miasta i Gminy Buk  
w drodze zarządzenia :
Nr 11/2019 z dnia 8.01.2019 r. podał do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy gruntów w miejscowościach: 
Niepruszewo dz. 88 o pow. 0,9680 ha na okres 3 
lat, Wysoczka działki: nr 139 o pow. 0,4700 ha na 

okres 3 lat, cz. dz. nr 205 o pow. 1,0000 ha na okres 
3 lat,  dz. nr  146/3 o pow. 0,3266 ha na okres 1 
roku i dz. nr 172  o pow. 0,2800 ha na okres 3 lat.
Nr 31/2019 z dnia 29.01.2019 r. podał do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do najmu lokalu użytkowego w Niepruszewie, 
przy ul. Starowiejskiej nr 19 o pow. 45,00 m2 na 
okres 3 lat. 
Nr 41/2019 z dnia 12.02.2019 r. podał do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy gruntów w miej-
scowościach: Dobieżyn  dz. nr 119 o pow. 0,4200 
ha. Dakowy Suche dz. nr  29 o pow. 0,8600 ha, 
Wielka Wieś dz. nr 379/11 o pow. 0,2869 ha, dz.nr  
80 o pow. 0,8799 ha, dz. nr  72 o pow. 0,1230 ha, 
Buk dz. nr 750 o pow. 0,1425 ha, dz. nr 28 o pow. 
0,0088, Wysoczka dz. nr 186 o pow. 1,4900 ha, dz.nr 
185 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 173/3 o pow. 1,8260 
ha, dz. nr 173/2 o pow. 0,3655 ha, Szewce dz. nr 
408 o pow. 1,4900 ha  na okres 3 lat.
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Nagroda dla Komisariatu Policji w Buku

Komisariat Policji w Buku zajął drugie 
miejsce w konkursie „Najlepszy Komisa-
riat Roku 2018 Powiatu Poznańskiego” 

i zdobył tym samym nagrodę w wysokości 
10.000 złotych!

Organizatorem konkursu jest Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu i Komenda Miejska 
Policji w Poznaniu. Celem konkursu jest pro-
mowanie i premiowanie najlepszych komi-
sariatów w powiecie poznańskim.

Kryteria oceny
Laureaci są wyłonieni na podstawie 

rocznej pracy komisariatów w oparciu o 23 
kryteria, które dotyczyły pracy, zaangażowa-
nia oraz wyników służby prewencyjnej oraz 
kryminalnej, a także ogólnych wskaźników 

przedstawiających stan bezpieczeństwa na 
terenie działania danej jednostki. Ocenie 
zostały poddane wyniki, które osiągnięto 
w 2018 roku. 

Nagrody dla najlepszych 
komisariatów

Najlepsze komisariaty otrzymały nagro-
dy finansowe z przeznaczeniem na inwe-
stycje. Pierwsze miejsce zajął komisariat 
w Pobiedziskach, otrzymując nagrodę w wy-
sokości 30.000 zł. Na drugim miejscu znalazł 
się nasz komisariat, zdobywając 10.000 zł, 
trzecie miejsce należy do Kostrzyna, który 
dostał 5.000 zł. Warto zaznaczyć, że bukow-
skiemu komisariatowi do pierwszego miej-

sca zabrakły tylko 2 punkty!
Konkurs odbywa się co roku. Przypo-

mnijmy, że w 2016 r. komisariat w Buku 
zajął trzecie miejsce.

Źródło: powiat.poznan.pl
Monika Błaszczak

Bukowski jubiler okradziony  
– jest nagroda za wskazanie sprawcy

W czwartek 21 lutego 2019 r. około go-
dziny 16:50 włamano się do sklepu 
jubilerskiego mieszczącego się przy 

rynku w Buku. Szybko pojawiły się informa-
cje w lokalnych i ogólnopolskich mediach 
o napadzie na jubilera, niektórzy mówili 
nawet o 2 sprawcach. A jak było naprawdę?

Napad na jubilera?
Jak mówi Hubert Spychała, Komendant 

Komisariatu Policji w Buku, nie do końca był 
to napad. Co to oznacza? „Na chwilę obecną 
wiemy, że była to kradzież. Sprawca wobec 
ekspedientek nie zastosował żadnej przemo-
cy, wykorzystał ich zaskoczenie. Wbiegł do 
sklepu, zbił młotkiem szybę od lady, chwycił 
w ręce to co zdążył i uciekł. Całe zdarzenie, 
według relacji ekspedientek, trwało może 
z 10-15 sekund. Ekspedientki w żaden spo-
sób nie przestraszyły się sprawcy, wręcz 
przeciwnie – broniły się jak lwice. Potrak-
towały sprawcę gazem pieprzowym”.

Do zdarzenia doszło w ciągu dnia, był 
już delikatny półmrok. Gdy policja zajechała 
na miejsce, to na Placu Przemysława prze-
chodziły pojedyncze osoby. Dopiero, gdy 
zaczęły pojawiać się kolejne radiowozy, to 
zaczęli pokazywać się ludzie. Jak wygląda 
sprawca? Z poczynionych ustaleń – wysoki, 
szczupły, wiadomo jak był ubrany.

Nagroda za wskazanie sprawcy
Nagrodę wyznaczył Komendant Miejski 

Policji w Poznaniu. Wysokość nagrody będzie 
zależała od tego, na ile dana informacja przy-
czyni się do ustalenia i zatrzymania sprawcy. 
Na podstawie przekazanej informacji policja 

ustali jej wiarygodność. Jeśli okaże się po-
mocna, Komenda Miejska podejmie decyzję 
o wysokości nagrody.

W okolicy słyszy się o włamaniach do 
domów – czy rzeczywiście takie włamania 
w naszej gminie są, a jeżeli tak to jak się 
przed nimi ustrzec?

W tym roku w naszej gminie na chwilę 
obecną zgłoszono jedno takie zdarzenie. 
W całym powiecie poznańskim i mieście 
Poznaniu dochodzi do włamań i to prze-
ważnie w trakcie godzin popołudniowych, 
między godziną 15 a 19.

„Ustrzec? Jedynie czujność sąsiadów 
i mieszkańców. Informowanie, że coś się 
dzieje, np. jeżeli pojawi się obcy samochód, 

gdy ktoś obcy będzie obserwował domy, pod-
chodził do furtek, sprawdzał czy są otwarte. 
Sprawcy też dzwonią i sprawdzają czy ktoś 
wyjdzie. Prosimy, żeby dzwonić na komi-
sariat, informować, spisywać numery reje-
stracyjne samochodów. Tylko w taki sposób 
można pomóc” – radzi Hubert Spychała. Jak 
dodaje, w naszej gminie mieszkańcy są do-
syć czujni i przywołuje sytuację z ostatniej 
interwencji. Jeden z mieszkańców zgłosił, że 
pojawił się obcy samochód, ludzie roznoszą 
ulotki i sprawdzają czy furtki są otwarte. Na 
miejscu okazało się, że było to stowarzysze-
nie, które zbiera jakieś rzeczy i rozdaje ulot-
ki dot. prowadzonej przez siebie akcji. „Ta 
sytuacja pokazała, że mieszkańcy reagują. 
I bardzo dobrze! Lepiej zgłosić i zadzwonić. 
Dzięki temu, że podano nam markę i numer 
rejestracyjny samochodu, byliśmy w stanie 
szybko namierzyć pojazd i zareagować” – 
podsumowuje komendant.

Monika Błaszczak
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Znakowanie rowerów w kwietniu

Przed nami kolejne znakowanie rowerów 
w ramach programu „Poznański Rower 
– Bezpieczny Rower”. Zgodnie z harmo-

nogramem kolejne znakowanie w Komisa-
riacie Policji w Buku (ul. kpt. Wegnera 14) 
odbędzie się w następujących terminach:

 » 04 kwietnia 2019 r., godz. 10:00 – 13:00,
 » 11 kwietni 2019 r., godz. 10:00 – 13:00,
 » 30 kwietnia 2019 r., godz. 15:00 – 18:00.

Hubert Spychała, komendant Komisaria-
tu Policji w Buku, prosi, aby osoby zaintere-
sowane skontaktowały się dzień wcześniej 
pod nr tel. 572 904 428.

Kilka słów o programie 
prewencyjnym „Poznański 
rower – bezpieczny rower”

Policjanci oznakują rower nie uszka-
dzając lakieru i zarejestrują go przypisując 
mu indywidualny numer. Na ramie roweru 

zostanie umieszczona naklejka. Po oznako-
waniu właściciel roweru otrzyma plastikową 
kartę formatu dowodu osobistego, która jest 
potwierdzeniem przystąpienia do programu. 
Kto może przystąpić do programu?

Osoba pełnoletnia, mieszkająca na te-
renie Poznania i powiatu poznańskiego. Co 
w przypadku osób niepełnoletnich? Jest taka 
możliwość, ale pod warunkiem uczestnicze-
nia w tej czynności jej rodziców, opiekuna 
prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której 
tożsamość zostanie stwierdzona na podsta-
wie dowodu osobistego. W takim przypadku 
rower zostanie zarejestrowany na osobę 
pełnoletnią, a osoba nieletnia zostanie wska-
zana jako użytkownik roweru.
Jakie wymagania musi spełniać rower?
 » jedno światło pozycyjne barwy białej lub 

żółtej selektywnej –
 » dopuszcza się, aby światła roweru były 

zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest 

zobowiązany do ich używania podczas 
jazdy,

 » co najmniej jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej, kształtu innego niż trój-
kąt oraz co najmniej jedno światło barwy 
czerwonej, które może być migające,

 » co najmniej jeden działający skutecznie 
hamulec,

 » dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

Zachęcamy do znakowania rowerów, 
udział w programie jest bezpłatny.

Źródło: poznan.policja.gov.pl
Monika Błaszczak

Misie Ratownisie  
przekazane  
dla OSP w Buku

23 lutego 2019 r. odbyło się spotka-
nie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Buku, podczas 

którego pan Paweł Mankiewicz przekazał 
jednostce 50 Misiów Ratownisiów, a wła-
ściwie uśmiechniętych żabek, które będą 
jeździć z naszymi strażakami na akcje.

Miś Ratowniś – o co chodzi?
Misie Ratownisie to maskotki, które są 

przekazywane dzieciom poszkodowanym 
w wypadkach drogowych, pożarach czy 
innych zdarzeniach. 

„Jest to dla dziecka ogromne wsparcie 
psychologiczne. Ma bardzo duży wpływ 

dla poszkodowanego dziecka. Zaczyna się 
uśmiechać, problem zdarzenia odchodzi 
gdzieś na bok, a na pierwszym planie jest 
maskotka. Dla małego dziecka jest to coś 
fajnego, a do tego jest to prezent od stra-
żaka – co, jak powiedział pan Mankiewicz 
z własnego doświadczenia, zostaje w pamię-
ci dziecka” – mówi Rafał Ratajczak, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku.

Wozy strażackie uzbrojone 
w Misie Ratownisie

Jak zaznacza prezes OSP w Buku w każ-
dym samochodzie jeździ kilka Misiów Ra-
townisiów, niezależnie do jakich działań 
zostają zadysponowani strażacy, bo nie za-
wsze jedzie ten sam samochód. Natomiast 
w każdym samochodzie taka maskotka jest, 
żeby w razie czego zrobić mały prezent po-
szkodowanemu dziecku. Jak często zabawki 
wkraczają do akcji? „Zdarzają się takie ak-

cje, że faktycznie spotykamy się z dziećmi. 
Nie należą one do najłatwiejszych. Teraz 
mamy 50 maskotek i oby leżały jak najdłużej 
w samochodach. Fajna inicjatywa i bardzo, 
bardzo wspierająca poszkodowane dzieci” 
– podsumowuje Rafał Ratajczak. 

Monika Błaszczak

Nowe dowody 
osobiste 

Od 04 marca br. będą nowe dowody 
osobiste. E-dowód to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną. Nie zmie-

niają się dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego – nadal potwierdza tożsamość 
i obywatelstwo oraz uprawnia do prze-
kraczania granic niektórych państw, które 
uznają go za dokument podróży. Dodatko-
wo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, 
które ma umożliwiać: uwierzytelnianie się 

w e-usługach, podpisywanie dokumentów 
elektronicznych (podpis osobisty), korzysta-
nie z automatycznych bramek granicznych 
(np. na lotniskach) oraz komunikację oby-

watela z: administracją publiczną, służbą 
zdrowia, podmiotami komercyjnymi. 

Wnioski o wydanie e-dowodu można 
składać od 4 marca 2019 r. Wydawanie no-
wych dokumentów rozpocznie się w marcu 
2019 r. Proces wymiany dowodów będzie 
rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.  Nie 
ma konieczności wymiany dotychczas posia-
danych dokumentów, ponieważ zachowują 
one ważność do upływów terminów w nich 
określonych. Wymiana dotychczasowego 
dowodu osobistego na e-dowód będzie 
bezpłatna.

Kamila Huchwajda
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE POZNAŃSKIM
Kto może skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 
każdej osobie, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej składa 
pisemne oświadczenie, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Oświadczenie składa się oso-
bie udzielającej nieodpłatnej pomocy 
prawnej.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się 
osobie uprawnionej osobiście w Punkcie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
odbywa się według kolejności zgłoszeń, 
po wcześniejszym umówieniu terminu 
wizyty. Informacje o sposobie dokony-
wania zgłoszeń zostały zamieszczone 
w zakładce „Rejestracja na wizytę”. 

5. Osobom ze znaczną niepełnospraw-
nością ruchową (obowiązkowe posia-
danie orzeczenia o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym z symbolem 
R), które nie mogą stawić się w punkcie 
osobiście, oraz osobom doświadcza-
jącym trudności w komunikowaniu 
się, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się 
(Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być 
udzielana nieodpłatna pomoc prawna 
także poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na 
odległość. Informacje o sposobie doko-
nywania zgłoszeń zostały zamieszczone 
w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Lokalizacja i harmonogram 
pracy punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłat-
nym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.). 
Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej polegające 
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2019 roku na terenie powiatu po-
znańskiego funkcjonuje 15 punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej, w których 
nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
osobom uprawnionym przez 5 dni w tygo-
dniu, w wymiarze co najmniej 4 godziny 

dziennie zgodnie z określonym harmono-
gramem. Nieodpłatna pomoc prawna udzie-
lana jest przez profesjonalnych prawników 
wyznaczonych przez samorządy prawnicze 
i organizacje pozarządowe.

Adres punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Kino „Wielkopolanin”
ul. Plac Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
w godz. od 10.00 do 14.00
wtorek: w godz. od 13.00 do 17.00

Zasady  i zakres udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej 

dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązu-
jącym stanie prawnym oraz przysługu-
jących jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowa-
niem przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w spra-
wach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłą-
czeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Dziedziny prawa,  
których dotyczy nieodpłatna 
pomoc prawna:

 » prawo rodzinne,
 » prawo pracy,
 » sprawa z zakresu rozpoczęcia działal-

ności gospodarczej,
 » prawo cywilne,
 » prawo ubezpieczeń społecznych,

 » prawo administracyjne,
 » prawo podatkowe,
 » prawo karne,
 » inne.

Kategorie spraw z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Lokal mieszkalny
2. Przestępstwa i wykroczenia
3. Rodzina
4. Dziedziczenie
5. Opieka i kształcenie
6. Własność rzeczy ruchomych i nieru-

chomych 
7. Świadczenia i zasiłki
8. Zadłużenia
9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
10. Zatrudnienie
11. Zdrowie
12. Urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy 
prawnej prawnik przekazuje osobie upraw-
nionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii 
o udzielonej pomocy prawnej. Część B karty 
pomocy przekazywana do wypełnienia oso-
bie uprawnionej powinna być wypełniona 
przez prawnika w zakresie danych zawar-
tych w pkt 1, a także opatrzona pieczątką 
Wydziału Spraw społecznych i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wy-
pełnienie części B karty pomocy, obejmującej 
opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. 
W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi 
zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, 
zapewnia się jej miejsce i warunki do anoni-
mowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona 
osobiście umieszcza wypełnioną część B kar-
ty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu 
przeznaczonym dla osób oczekujących na 
udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzie-
lająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu 
do zawartości tej urny. 

Rejestracja na wizytę
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Aby umówić wizytę w punkcie nieod-
płatnej pomocy prawnej można:
1. dokonać rezerwacji telefonicznej pod 

numerem telefonu: 61 8410-797.
Terminy i godziny, w których przyjmo-

wane są rezerwacje telefoniczne:
Poniedziałek: 12.00 – 17.00
Środa: 8.00 – 11.00
Piątek: 12.00 – 15.30
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albo
2. dokonać rezerwacji drogą elektronicz-

ną na adres e-mail: pomocprawna@
powiat.poznan.pl .

W treści e-maila należy podać lokalizację 
punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać 
nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i na-
zwisko osoby rezerwującej wizytę.

Odpowiedź zwrotna w sprawie wyzna-
czonego terminu wpłynie na adres e-mailowy,  
z którego wpłynęła prośba o rezerwacje 
wizyty.

Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest 
godziną orientacyjną i może ulec przesu-
nięciu, przy czym kolejność obsługi osób 
umówionych zostanie zachowana.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się 
poza kolejnością.

RODO – obowiązek 
informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym 
dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych zawartych w oświadcze-
niu, o którym mowa w ustawie z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 
jest Starosta Poznański, z siedzibą przy 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana 
danymi osobowymi proszę o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu:

4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2030 ze zm.);

5. wypełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO);

6. wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powie-
rzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO).
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobo-

wych będą podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na pod-
stawie przepisów prawa.

8.  Pani/Pana dane osobowe przechowywa-
ne będą w czasie określonym przepisami 
prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryj-
ną, jednolitym rzeczowym wykazem akt 
i instrukcją archiwalną oraz w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez 
administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
swoich danych osobowych oraz prawo 
do ich sprostowania, ograniczenia prze-
twarzania.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych oso-
bowych jest wymogiem ustawowym. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/y do ich poda-
nia a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie odmowa udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Warto zobaczyć 
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości 

dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl .

Buk bliżej PLOT

Ta wiadomość powinna ucieszyć wszyst-
kich pasjonatów turystyki. Na marco-
wym posiedzeniu połączonych komisji 

Rady Miasta i Gminy Buk, zaprezentowała się 
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 
Reprezentowana przez Wojciecha Manię 
i Piotra Basińskiego organizacja przedsta-
wiła się bliżej bukowskim radnym, prezen-
tując przykłady swoich działań, w tym akcje 
„Poznań za pół ceny” i „Przekrocz Granice 
Poznania”. W proponowanych turystom 
wspomnianych produktach turystycznych 
ważna rola spoczywa na lokalnych przed-
siębiorcach i instytucjach kultury. Korzyści 
z tak szerokiej współpracy odnoszą wszyscy. 
Zrzeszający 15 samorządów aglomeracji 
poznańskiej PLOT od lat rozwija i promuje 
szeroką ofertę turystyczną stolicy Wielko-
polski oraz jej okolic. Przedstawiając modele 
współpracy z Luboniem, gdzie udało się wy-
promować produkt turystyczny dotyczący 
architektury przemysłowej oraz budowanej 
oferty Swarzędza opartej o przemysł meblar-
ski, PLOT zaproponował także swoją pomoc 
naszej gminie. Oferta organizacji turystycz-

nej jest nader ciekawa, a półroczne bezpłatne 
członkostwo dla Buku jest szansą na lepsze 
poznanie się partnerów i wypracowanie 
najkorzystniejszego modelu współpracy. 
Wśród przedstawionych propozycji poja-
wiło się opracowanie szlaku turystycznego 
zadedykowanego sanktuariom maryjnym 
aglomeracji poznańskiej, stworzenie te-
matycznych questów (gier turystycznych) 
skłaniających do przyjazdu do Buku, czy też 
promowania Buku jako miasta kilku kultur. 
Wartością dodaną członkostwa w PLOT jest 
dostęp do punktów informacji turystycznej 
na poznańskim Starym Rynku i na dworcu 
PKP. Członkowie organizacji korzystają ze 
wsparcia marketingowego i szerszego kana-
łu przepływu informacji do mediów i koń-
cowych odbiorców projektów. Przewodni-
czący Komisji Tomasz Plewa zaproponował, 
żeby symboliczny okres próbny członkostwa 

Buku w PLOT rozpocząć od 1 kwietnia, tak 
aby przed sezonem letnim móc wypraco-
wać konkretne działania. Burmistrz Paweł 
Adam skierował do organizacji stosowne 
pismo, w myśl którego formalna współpraca 
rozpocznie się we wspomnianym czasie. 
W ostatnich latach w Buku zrobiono wie-
le dla zabytków i zachowania dziedzictwa 
kulturalnego. W pojedynkę jednak gmina 
nie będzie mogła przebić się z tą ofertą na 
szerszym rynku aglomeracji poznańskiej. 
Rynku, który z uwagi na rozwój kolei metro-
politalnej oraz rozbudowę sieci dróg, bardzo 
się do Buku przybliżył. Oferta członkostwa 
w PLOT wychodzi więc naprzeciw potrze-
bom gminy. Działając w ramach większego, 
wyspecjalizowanego podmiotu gmina stwo-
rzy zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju 
krótkookresowej turystyki w naszej gminie.

 Hubert Wejmann
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Biesiada 
Karnawałowa

W ostatnią sobotę karnawału 
w bukowskiej hali odbyła się po 
raz kolejny biesiada zorganizowa-

na przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Buku.

 Tym razem była to Biesiada Karnawa-
łowa. Licznie przybyłych gości zachęcali 
do zabawy Karol Hołod i Piotr Goroński. 
O oprawę muzyczną zadbał „The Friends 
Tones Trio” tym razem „Plus Plus”, gdyż do 
podstawowego składu dołączyli przyjaciele 
– zespół znany i przez bukowian lubiany. 
Niespodzianką był występ Pawła Kuleszewi-
cza: gawędziarza nie tylko kapelowego, ale 
i radiowego, aktora teatru lalkowego, który 

swoimi skeczami i grą aktorską rozbawiał 
biesiadników.

Dziękujemy wszystkim gościom za 

wspólnie spędzony czas i zapraszamy na 
kolejne imprezy.

Ewa Szurkowska
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Wizyta ks. biskupa Grzegorza Balcerka

19 lutego 2019 r. Dom Dziennego Po-
bytu „Pogodna Jesień” miał zaszczyt 
gościć ks. biskupa Grzegorza Balcer-

ka. Wyjątkowego gościa oraz księdza prałata 
Andrzeja Szczepaniaka, proboszcza parafii, 
przywitała Alicja Króliczak reprezentująca 
Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, 
która podziękowała księdzu biskupowi za 
obecność i przybliżyła działalność domu. 
Następnie głos zabrał nasz gość ks. biskup, 
który podkreślił rolę seniorów w życiu spo-
łeczeństwa. Seniorzy wręczyli pamiątkę – 
obrazek Matki Bożej oraz własnoręcznie 
wykonaną różę. Na zakończenie ks. biskup 
dokonał wpisu do kroniki i udzielił swojego 
pasterskiego błogosławieństwa. Następnie 
gość zwiedził dom, podziwiając prace senio-
rów. Ta radosna i serdeczna wizyta na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

DDP „Pogodna Jesień”
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Ikonopisarze 
z Buku

Grupa Ikonopisarzy powstała w Buku 
3 lipca 2015 r. jako filia działającej 
od 5 maja 2014 roku Pracowni Ikon 

Serca Jezusowego w Tarnowie Podgórnym, 
przy parafii Wszystkich Świętych. Jesteśmy 
wspólnotą ludzi chcących poszukiwać Bożego 
oblicza i odkrywać tradycję świętego Kościoła. 

W 2016 r. pracownia założyła swoją 
drugą zamiejscową filę w Lusówku, a od 
2017 w Poznaniu. Dodatkowo pracownia 
jest organizatorem warsztatów zamiejsco-
wych jak np. w Ełku (Mazury) czy Grajewie 
(Podlasie) oraz rekolekcji ikonopisarskich 
w Karbowskich. Pracownia Ikon co roku or-
ganizuje wystawy oraz aukcje charytatywne, 
podczas których ikonopisarze swoją sztuką 
mogą pomagać potrzebującym. W tym roku 
Pracownia ikon włącza się w zbiórkę pie-
niędzy na pierwsze na Litwie hospicjum dla 
dzieci - mostdonieba.pl prowadzone przez 
polską siostrę Michaelę Rak. 

Pracownia nasza została 15 sierpnia 
2017 r. zawierzona Sercu Jezusa przez ręce 
Maryi według traktatu św. Ludwika Marii 
Grinion de Montforda. 

Jesteśmy przekonani, że droga tej pra-
cowni dopiero się tworzy i każdy z nas ma 
wpływ na jej obecny kształt, dlatego prócz 
zajęć technicznych w naszej pracowni stara-
my się pogłębiać wiarę przez kontemplację, 
rekolekcje oraz dzielenie się swoim świa-
dectwem.

Jak mówi Benedykt XVI „Sztuka[…] zakła-
da przede wszystkim dar nowego spojrzenia. 
Warto zatem dołożyć wszelkich wysiłków, 
aby ponownie dotrzeć do wiary widzącej. 
Tam gdzie ona zaistnieje, tam i sztuka znaj-
dzie swój właściwy wyraz.” 

Pracownia ikon, jak mówi modlitwa iko-
nopisarzy, działa ku chwale, radości i upięk-
szeniu świętego Kościoła. My tworzymy to, 
co widzimy sercem. Każda kreska to słowo, 
wszystkie kreski to nasza modlitwa, to nasza 
miłość, ale to też nasza wolna wola. Tworzy-
my siłę ikony przez detale, symbole, światło, 
kolor, harmonię jak w mikrokosmosie. Stara-
my się tchnąć w ikonę miłość i odczuwamy 
radość z pracy przy pisaniu Ikony. Zaprasza-
my wszystkich do naszej wspólnoty. 

I Ty zostań ikonopisarzem!
Grażyna Kowalska

Wystawa ikon 
bukowskich 
ikonopisarzy

W dniu 17 lutego 2019 r. w sali miej-
skiej w Buku (budynek dawnej 
synagogi) odbyła się wystawa 

ikonopisarzy bukowskiej Pracowni Ikon 
Serca Jezusowego. Na wystawie mogliśmy 
obejrzeć 56 ikon, przedstawiających między 
innymi Chrystusa Pantokratora, Matkę Bożą 
Fatimską, Matkę Bożą Ostrobramską, Matkę 
Bożą Częstochowską, Świętego Piotra czy 
też Michała Archanioła i Ojca Pio. Podczas 

wystawy ikonopisarze podzielili się z oglą-
dającymi swoim świadectwem powstałym 
podczas pisania danej ikony, gdyż jak wia-

domo „ikony powstają z modlitwy i służą 
do modlitwy”.   

Aleksandra Siekierska
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„Kocie opowieści z biblioteką”

28 lutego br. Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży bukowskiej biblioteki 
odwiedziły dzieci z Przedszkola 

Pluszak w Buku. Grupa „Misiaki”, „Uszatki” 
i „Niedźwiadki” wraz z opiekunkami. 

Wizyta związana była z Międzynarodo-
wym Dniem Kota obchodzonym 21 lutego. 
Podczas spotkania przedszkolaki dowiedzia-
ły się o pochodzeniu kota, poznały kocie 
zwyczaje, rasy kotów oraz różne ciekawostki 
związane z miłymi mruczkami. Znakomicie 

poradziły sobie z odpowiedziami na pytania 
pani bibliotekarki. Mali czytelnicy zapoznali 
się również z „kocią” literaturą dostępną 
w naszej bibliotece. 

Na zakończenie spotkania pani biblio-
tekarka wręczyła dzieciom „kocie” puzzle, 
które dzieci miały ułożyć i pokolorować 
w przedszkolu. Panie przedszkolanki wy-
pożyczyły zaś kilka książeczek, by móc je 
czytać w przedszkolu.

Anna Bogacz

Pierwsza 
wizyta uczniów 
podstawówki 
w Bibliotece

25 lutego br. dzieci z klasy 1 Szkoły 
Podstawowej w Buku wraz z pa-
nią, odwiedziły Bibliotekę i Kino 

Miasta i Gminy Buk.
Pierwszoklasiści z wielką radością 

zapoznali się z magicznym dla nich miej-
scem. Kilkoro z nich było wcześniej w bi-
bliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zde-
cydowanej większości była to pierwsza 

wizyta wśród tylu ksią-
żek. Tematem spotkania 
było zapoznanie uczniów 
z biblioteką. Pierwszokla-
siści zwiedzili placówkę, 
z wielkim zainteresowa-
niem przeglądali książki 
znajdujące się na półkach. 
Dzieci dowiedziały się, co 
należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki 
oraz jak należy się w niej 
zachowywać. Zobaczyły także jak wyglą-
da karta czytelnika oraz poznały zasady 
wypożyczania książek. W trakcie pobytu 
w bibliotece wychowawczyni przeczytała 
dzieciom fragment bajki Hansa Christiana 
Andersena pt.: „Calineczka”.

Każdy uczeń wyszedł z biblioteki 
z uśmiechem na twarzy, ale przede wszyst-
kim z obietnicą, że wróci do nas, aby móc 
się zapisać i korzystać z bogatej oferty 
dla dzieci.

Anna Bogacz

Wernisaż  „Magia 
lasu i wody”

„Magia lasu i wody” to wystawa 
zorganizowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opalenicy, 

którą mogliśmy obejrzeć od 9 do 11 marca br. 
w budynku Sali Miejskiej. Wernisaż otworzy-
ła Walentyna Śniegurska, która przywitała 
zebranych gości i przybliżyła temat wystawy. 

Autorkami zaprezentowanych prac 
plastycznych są uczestniczki zajęć z Domu 
Dziennego Pobytu dla Seniorów. Mogliśmy 
podziwiać piękne obrazy, na których znala-
zły się nie tylko jeziora, strumyki i lasy, ale 
także zwierzęta. A nie jest to łatwa sztuka! 

Świetne pejzaże, znakomity dobór kolo-
rów i sympatyczni seniorzy, którzy z pasją 
opowiedzieli o nauce malarstwa i o tym jak 
stawiali pierwsze kroki. 

A już 30 marca 2019 r. zapraszamy do 
Sali Miejskiej na wernisaż prac malarskich 
w wykonaniu seniorów z bukowskiego 
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna jesień”.

Monika Błaszczak
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Paweł Anders 
gościem Biblioteki

14 lutego br. w Sali Miejskiej w daw-
nej synagodze w Buku, odbyło się 
spotkanie z Pawłem Andersem – 

regionalistą, autorem kilkuset publikacji 
o Wielkopolsce. Gościa powitał p.o. dyrektor 
Biblioteki i Kina Hubert Wejmann, który za 
współorganizację wydarzenia podziękował 
Ryszardowi Milerowi – prezesowi Oddziału 
PTTK w Buku. Wśród sporej publiczności 
zasiadł m.in. przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Piotr Goroński. 

Związany od lat z Biblioteką Wojewódz-
ką w Poznaniu, redaktor naczelny „Kroniki 
Wielkopolski” przybył do Buku z prelekcją 
„Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskie-
go”. Temat ten fascynuje autora od dłuższe-
go czasu, niezależnie od przypadającego 
właśnie jubileuszu stulecia zwycięskiego 
zrywu. By odkrywać związane z tą tema-
tyką miejsca nieoczywiste, Paweł Anders 
pokonuje wiele kilometrów i dociera do 
interesujących pomników, nagrobków, ta-
blic i innych artystycznych upamiętnień 
tryumfu Wielkopolan. Jego podróże tym 
szlakiem zostały uwiecznione w książce 
o tytule identycznym jak tytuł prelekcji. 

Paweł Anders wielokrotnie doceniany był 
za swoje dokonania. Otrzymał m.in. statu-
etkę „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. 
Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne 
działania zmierzające do podtrzymania toż-
samości narodowej i zachowania w pamięci 
społeczeństwa historii i znaczenia Powsta-
nia Wielkopolskiego. Paweł Anders zabrał 
wszystkich uczestników prelekcji w podróż 
upamiętniającą wielki, zwycięski zryw nie-
podległościowy. Mogliśmy wysłuchać wielu 
interesujących historii i anegdot o miej-
scach tych dalekich i tych bliskich. Znany 
krajoznawca wykonał bardzo trudną pra-
cę: udokumentował i sfotografował setki 
miejsc pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. 
Podczas multimedialnego pokazu zostały 
zaprezentowane pomniki oraz tablice, a tak-
że powstańcze murale z najodleglejszych 
miejsc. Mogliśmy obejrzeć m.in. mogiły 
i pomniki z takich miejscowości jak Bole-
wice, Głuszyna, Jabłowo Pałuckie, Kargowa, 
Granowo, Dopiewo, Duszniki i wielu innych. 
Podczas prezentacji Paweł Anders nie zapo-
mniał oczywiście o bukowskim pomniku 

Powstańców Wielkopolskich oraz o naszym 
pięknym powstańczym muralu uznawanym 
powszechnie za jeden z najlepszych w całej 
Wielkopolsce. 

Obecny na spotkaniu przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński podzię-
kował za tak wspaniałe przekazanie wiedzy 
historycznej i przytoczył zebranym historię 
z naszego lokalnego podwórka. Wspomniał 
o odnalezionej przed 10 laty, na strychu 
w szkoły podstawowej w Niepruszewie tabli-
cy, która miała zostać odsłonięta w grudniu 
1968 roku. Ufundowana przez Szczep Har-
cerski w Niepruszewie, z treścią: „Powstań-
com za odwagę poświęcenie i krew przelaną 
w obronie ziemi Piastów”, czekała na swoje 
zamontowanie i odsłonięcie kilkadziesiąt lat. 

Mający bogate tradycje patriotyczne Buk 
był doskonałym miejscem na prelekcję o tej 
tematyce – zwłaszcza, że obchody stulecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego były 
w naszym mieście bardzo bogate i obfitowa-
ły w wiele inicjatyw, które będą widoczne 
jeszcze przez długie lata. 

Katarzyna Duda

Zaplanuj wakacje z przewodnikiem Przewodnik „Włochy południowe” wy-
dawnictwa Lonley Planet, to dosko-
nała pomoc dla planujących podróż 

na własną rękę. To bardzo praktyczne wy-
danie zawierające to co najważniejsze dla 
planujących budżetowy wyjazd. Informacje 
o atrakcjach turystycznych, komunikacji pu-
blicznej, miejscach i cenach biletów wstępu 
oraz lokalnej kuchni. Przystępny język, przy-
jazny dla turysty format, duża ilość warto-
ściowych opisów oraz map i niewielka ilość 
zdjęć, zdecydowanie podnoszą wartość tego 
wydawnictwa. Przetestowałem osobiście 
zwiedzając Włochy śladami Stanisława Resz-
ki z Buku. Zdecydowanie polecam! 

Te i wiele innych przewodników, które 
pomogą Wam zaplanować wakacje w najpo-
pularniejszych europejskich destynacjach, 
już niebawem na półkach Biblioteki. Ser-
decznie zapraszamy!

Hubert Wejmann 
Biblioteka i Kino MiG Buk



16  l MARZEC 2019

Wiata biesiadna  
stanie przy jeziorze w Niepruszewie

Został rozstrzygnięty przetarg nie-
ograniczony na realizację zadania: 
„Zagospodarowanie rekreacyjne te-

renu w miejscowości Niepruszewo poprzez 

budowę wiaty biesiadnej”. 
Wpłynęło siedem ofert, z czego naj-

droższa na kwotę ponad 283 tys. zł. Kwota 
zabezpieczona w budżecie na to zadanie 

wynosiła 200 tys. zł. Komisja przetargowa 
wybrała najkorzystniejszą ofertę pod wzglę-
dem cenowym, ale również gwarancyjnym. 
Zwycięzcą okazała się firma P.R.B. MAL-MAX 
z Puszczykowa, z ceną ofertową: 199 tys. zł 
brutto oraz 60-miesięcznym okresem gwa-
rancji. Projekt ten realizowany jest w ra-
mach dofinansowania z programu rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach LGD Źródło, 
skąd będzie dofinansowanie w wysokości 
ponad 107 tys. zł.

Jak ma wyglądać wiata biesiadna?
Postawienie wiaty planuje się wzdłuż 

pasa zieleni, na skraju plaży. Obiekt będzie 
mieć powierzchnię 130,3 m2, ma pełnić funk-
cję biesiadną i być parkingiem dla rowerów. 
Drewniana konstrukcja o wysokości 5,40 m 
ma posiadać podwójny kominek grillowy 
z kominem. Podobna wiata została zreali-
zowana przez sąsiednią gminę Dopiewo 
i znajduje się w Żarnowcu. 

Wiata biesiadna nad jeziorem w Niepru-
szewie zostanie zrealizowana najpóźniej do 
dnia 15 maja 2019 r.

Monika Błaszczak

10 lat Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Źródło”

Dnia 26 lutego 2019 roku w Niepru-
szewie odbyło się walne zebranie 
członków Stowarzyszenia, na którym 

wybrano przedstawicieli organów decyzyj-
nych w związku z kończącą się kadencją. 
Dodatkowo podczas spotkania uczczono 
10-lecie istnienia LGD. 

Stowarzyszenie zostało powołane do 
życia w roku 2009 z inicjatywy gmin Buk, 
Dopiewo i Stęszew. Opracowana wówczas 
strategia zakładała, że jego funkcjonowanie 
przyczyni się do poprawy jakości życia na 
terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 
Na przestrzeni 10 lat LGD realizowała wiele 

inicjatyw własnych, takich jak: festyny, pik-
niki, rajdy. Ponadto Stowarzyszenie starało 
się aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach 
organizowanych przez urzędy gmin nale-
żących do LGD. Z budżetu Stowarzyszenia 
dofinansowano ponad 80 projektów. Były 
to inicjatywy samorządów, firm oraz lokal-
nych liderów. 

Obecnie LGD realizuje perspektywę 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 i dysponuje budżetem 
w wysokości 5 700 000,00 zł.

Stowarzyszenie postawiło sobie kilka 
celów, które z pomocą samorządów gmin 

oraz mieszkańców chce osiągnąć do roku 
2023. Należą do nich:

 » wykorzystanie walorów geograficz-
nych, środowiskowych i historycznych 
dla poprawy jakości życia i aktywizacji 
społeczności lokalnej,

 » wzrost tożsamości lokalnej i promocja 
terenów Lokalnej Grupy Działania,

 » rozwój gospodarczy obszaru.
 » inicjatywy wpisujące się w cele mają 

szansę na dofinansowanie w ramach 
ogłaszanych w poszczególnych latach 
naborów. 
Szczegółowe informacje są dostępne na 

stronie: www.lgdzrodlo.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Źródło”
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Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli

4 marca 2019 r. w sali miejskiej odbyły 
się warsztaty edukacyjne dla nauczy-
cieli, które zostały przeprowadzone 

przez Polski Alarm Smogowy. Poprzez tego 
typu szkolenia Miasto i Gmina Buk wychodzi 
z apelem do pedagogów, aby poprzez dzieci 
i młodzież dotrzeć do starszego pokolenia 
i zwrócić uwagę na problem, który dotyczy 
nas wszystkich.

Jak zauważyli prowadzący, mamy szczę-
ście, że w tym roku zima jest dość wietrzna. 
Gdyby nie to, zamontowane czujniki wska-
zywałyby większe wartości. 

Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskie-
go Alarmu Smogowego, zwrócił uwagę na 
problem palenia w kominkach. Niepowta-
rzalny klimat, ciepło, trzaskające w ko-
minku drewno. Kominki, które pojawiają 
się w większości nowych domów. Kominki, 
które są jednocześnie jednym z głównych 
źródeł zanieczyszczeń powietrza!

Mamy dwa rodzaje smogu – zimowy, to 
są pyły zawieszone, które zabijają rocznie 
46.000 ludzi (tj. miasto wielkości Kołobrze-
gu!) oraz letni, do którego należą gazy takie 
jak tlenki azotu czy ozon, który odbiera życie 
1.500 osobom rocznie. 

Czy transport ma wpływ na smog? Tak, 
ale największe stężenie zanieczyszczeń i ra-
kotwórczych substancji jest w okresie od 
listopada do marca, czyli w sezonie grzew-
czym. Czym ogrzewać w takim razie dom? 
Najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie 
gazowe lub pompa ciepła. 

Jaka jest emisja pyłów z domowych 
urządzeń grzewczych według Polskiej Izby 
Ekologii?

 » kominek 1350 mg3,
 » kocioł ręcznie zasilany (drewno) 800 mg3,
 » niskosprawny kocioł węglowy 770 mg3,
 » kocioł węglowy klasy 5-40 mg3,
 » kocioł na pelet drzewny klasy 5-20 mg3,
 » kocioł gazowy 0,008 mg3,
 » pompa ciepła 0 mg3.

Co robić podczas wysokich stężeń za-
nieczyszczeń? Nie wychodzić na spacer i nie 
brać na spacery dziecka. Nie uprawiać sportu 
na zewnątrz oraz nie wietrzyć mieszkania. 
Zaleca się zainwestować w odpylacz po-
wietrza, a jeśli cierpią Państwo na choroby 
układu krążenia lub układu oddechowego 
to warto skontaktować się z lekarzem.

Niepokojące są również statystyki GUS, 
który podaje, że w styczniu 2017 r. zmarło 
o 11.100 więcej osób jak w styczniu w latach 
ubiegłych! Przypomnijmy, że w tym okresie 
było słonecznie i bezwietrznie. „Możemy 
mówić o epidemii, a właściwie pandemii! Jest 
to katastrofa, która czeka na swoje warunki 
pogodowe” – podsumowuje Piotr Siergiej. 
W tym samym czasie, w styczniu 2017 r. do 
warszawskiego szpitala trafiło o 1/3 więcej 
osób z zaburzeniami oddychania – w po-
równaniu do stycznia w latach ubiegłych. 
Kolejne statystyki mówią, że w wypadkach 
samochodowych rocznie ginie 3.300 Pola-
ków, a z powodu złej jakości powietrza aż 
43.000 osób! Dane te są alarmujące.

Warto zwrócić uwagę, że uchwała anty-
smogowa dla Wielkopolski obowiązuje od 
1 maja 2018 r. Co się z tym wiąże? Do końca 
2023 r. należy wymienić piece pozaklasowe, 
a do końca 2027 r. piece 3 i 4 klasy.

Druga część szkolenia była poświęcona 
edukacji. Uczestnikom warsztatów zostały 
przekazane materiały przygotowane w ra-
mach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogo-
wa (ESA), w których znajdują się m. in. karty 
pracy dla ucznia na różnym etapie edukacji.

Monika Błaszczak

BRANŻOWA 
SZKOŁA 
I STOPNIA  
W BUKU

ul. Dworcowa 44, tel. 61 830 10 01,

www.zspgbuk.pl

prowadzi nabór 
na rok szkolny 
2019/2020 
do:
klas pierwszych 
(oddziałów 
wielozawodowych)
ZALETY SZKOŁY:  

 » Komfortowe warunki nauki i pracy;
 » Wysoka jakość kształcenia = wyso-

ka zdawalność egzaminów zawo-
dowych;

 » Pomoc w znalezieniu praktyk za-
wodowych;

 » Dobrze wykształcona, profesjonalna 
i energiczna kadra pedagogiczna;

 » Dodatkowe przygotowanie do eg-
zaminu zawodowego;

 » Praktyki w rzeczywistych warun-
kach na podstawie umowy o pracę;

 » Pierwsze doświadczenie zawodowe 
i wynagrodzenie za pracę;

 » Bezpieczna, przyjazna i życzliwa 
atmosfera.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH:

 » Różnorodne projekty: zawodowe, 
ekologiczne, prozdrowotne, kultu-
ralne;

 » Dodatkowe zajęcia z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego;

 » Rozgrywki sportowe i projekty tu-
rystyczno-krajoznawcze;

 » Projekty ze szkołami zagranicznymi 
(wymiana młodzieży);

 » Wirtualne podróże po świecie – 
nauka języka obcego zawodowego;

 » Edukacja regionalna i patriotyczna.

Czekamy na Ciebie!
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Baliki Karnawałowe w Przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Buku

Jak co roku w karnawale, w naszym 
Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo odbyły się długo 

oczekiwane przez dzieci Baliki.  Każda gru-
pa miała swój osobny balik w dniach 8 i 9 

lutego br. Tym razem przenieśliśmy się do 
WIELKIEJ KRAINY BAJEK. Wspaniałe za-
bawy, tj. przenoszenie ryżu, przechodzenie 
przez bajkowy tunel oraz tańce, poprowadził 
Klub Małego Muzyka. Co do tegorocznych 

strojów, to pomysłowość rodziców nie miała 
granic. Przygotowali oni dla swoich pociech 
oraz dla siebie ciekawe stroje karnawałowe. 
Na balu obok księżniczek, rycerzy, musz-
kieterów, piratów czy żołnierzy, pojawiły 
się postaci z ulubionych bajek Czerwony 
Kapturek, Śnieżka, Myszka Miki... Oczywiście 
znalazła się chwila odpoczynku od tańca 
i konkursów przy wspólnym poczęstunku, 
przygotowanym przy współpracy rodziców.  
Wszyscy świetnie się bawili!

Siostry Miłosierdzia
Fotografie robiła p. Beata Kortus

Spotkanie ze świecką misjonarką Barbarą Dawidowską

Mimo zimowej aury dzieci z Przedszko-
la Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo i Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Bukowskich oraz panie z Cało-
dobowego Domu Opieki w Buku poczuły kli-
mat tropikalnej Afryki. Wszystko za sprawą 
świeckiej misjonarki, Barbary Dawidowskiej, 
która podzieliła się swoim doświadczeniem 
z pracy na misji w Rwandzie i Kongo. 

Podczas spotkania misjonarka przybli-

żyła nam historię sanktuarium w Kibeho 
oraz przesłania, które Maryja skierowała do 
uczennic tamtejszej szkoły. Mimo upływu 
lat jest ono nadal aktualne. Maryja prosiła 
o odmawianie różańca, o pojednanie, o ży-
cie bez zatargów, kłótni, trzymania urazów. 

Mimo pięknego krajobrazu, bogactwa 
kultury, Rwanda i Kibeho, są to miasta 
dotknięte ogromnym ubóstwem. Rwanda 
jest jednocześnie krainą tysiąca wzgórz jak 

i „ tysiąca problemów”. Ludzie nieustannie 
cierpiący na ogromne braki wody, podsta-
wowych produktów do jedzenia, finansów 
na edukację, opiekę medyczną. Niewątpliwie 
ciężka praca dzieci m.in. w polu, wyrabianie 
ogromnych koszy wiklinowych czy nosze-
nie wody i innych ciężkich przedmiotów na 
głowie dały nam dużo do myślenia. 

Mimo, krzywd, których nieustannie do-
świadczają dzieci w Afryce, możemy brać 
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przykład z ich ufności i miłości do Boga, za-
wierzenia w modlitwie, której poświęcają 
bardzo dużo czasu i uwagi. Wdzięczności 
za okazane dobro, nawet najmniejszy dro-
biazg, które starają się natychmiast okazać 
tak jak umieją, najczęściej tańcem, śpiewem 
i uśmiechem. 

Uczestnicy spotkania z misjonarką mogli 
podziwiać różne ozdoby, przedmioty, któ-
re Afrykańczycy wykonali własnoręcznie. 
Dzieci mogły poprzebierać się w piękne ko-
lorowe sukienki, peruki, bransoletki, naszyj-
niki, torebki, chusty oraz strój wojownika, 
co wywołało wiele radości. 

Z okazji przyjazdu misjonarki został 
zorganizowany w Przedszkolu Sióstr Mi-
łosierdzia Dzień Misyjny. Dzieci, siostry oraz 
panie poprzebierały się w charakterystyczne 

stroje dla konkretnego kontynentu: najmłod-
sze dzieci z Afryki, średniaki z Ameryki, a naj-

starsze z Azji. Misjonarka była zachwycona, 
gdy zobaczyła dzieci, tak pięknie i kolorowo 
poprzebierane za Indian, Chińczyków, Japoń-
czyków, murzynków… Rodzice całym sercem 
zaangażowali się w przygotowanie strojów. 

Oby nigdy nie zabrakło ludzi, którzy 
właśnie w ten sposób zaangażują się na 
rzecz potrzebujących i cierpiących. Pani 
Basi życzymy, aby nadal z tak ogromną 
pasją, radością i miłością realizowała 
swoje marzenia.

W tym dniu szczególnie razem z dziećmi 
modliliśmy się za wszystkie biedne dzieci 
z krajów misyjnych. I zachęcaliśmy dzie-
ci do jeszcze większego zaangażowania 
w zbieranie eko-śmieci oraz Dobrych Monet 
z projektu szkolazmisja.pl, z których środki 
przeznaczamy na misje w Filipinach.

Siostry Miłosierdzia 

„Człowiek”  
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały

W lutym w grupie „Krasnale” z Przed-
szkola im. Krasnala Hałabały re-
alizowany był projekt „Człowiek” 

w ramach innowacyjnego programu Tablit. 
Dzieci przez okres trwania projektu miały 
okazję w niezwykły sposób wzbogacić wiedzę 
o budowie i funkcjach wybranych części ciała 
oraz kształtować wiedzę prozdrowotną. W ra-
mach projektu stworzyliśmy w sali centrum 

badawcze, gabinet lekarski, odwiedziliśmy 
aptekę Lekabel, by obserwować pracę farma-
ceuty. Była też okazja, by zwiedzić i poznać 
wyposażenie gabinetów lekarskich w przy-
chodni Vilax. Niesamowitą przygodą było 
samodzielne wykonanie zdrowych kanapek 
z przewagą warzyw. Projekt cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci.

Agata Krasowska
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Powracający fortepian
Na przestrzeni wieków ludzie otaczali się pięknymi rzeczami. Wiele z nich możemy 
podziwiać po dziś dzień, dzięki pasjonatom historii. Zapewne większość z nas posiada 
w swoim domu, w swoich kolekcjach takie przedmioty, które są dla nas szczególnie 
ważne. Darzymy je sentymentem – często utożsamiamy je z pewną emocją, z miłym 
wspomnieniem np. dzieciństwem, pierwszą zabawką, pierwszym mieszkaniem. 
Często budzą w nas uczucia, które towarzyszyły nam w tamtym czasie. 

Pani Magdalena Kluj, nauczycielka ryt-
miki, prowadząca zajęcia w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury i Domu 

Seniora Pogodna Jesień, sopranistka Amici 
Canti, opowie nam, jak stała się posiadaczką 
pewnego starego instrumentu. Okazało się, 
że to niezwykły fortepian z historią. 

Jak rozpoczęła się pani przygoda z mu-
zyką?

Gdy miałam około 5 lat, rodzice zauważy-
li, że wykazuję zdolności muzyczne i zapisali 
mnie na zajęcia taneczne do zespołu „Haj-
ka”, który działał przy szkole podstawowej 
w Niedalinie. Mąż pani dyrektor tej szkoły 
uczył gry na fortepianie, więc szybko poja-
wił się pomysł, aby i tego spróbować. Tak 
trafiłam do pana Andrzeja Januszkiewicza.

Pamiętam pierwsze lekcje w jego 
domu, kiedy grałam pierwszy raz w życiu, 
właśnie na tym fortepianie. Mam bardzo 
przyjemne skojarzenia z tamtego okresu, 
również z tego powodu, że pan Andrzej ma 
syna o rok starszego ode mnie, z którym 
się zaprzyjaźniliśmy. Z Szymonem też 
grywaliśmy na cztery ręce. Nasza znajo-
mość trwa do dziś, wiec już prawie 35 lat.  
Mam w pamięci również takie obrazki, jak na 
tym fortepianie stoją stroiki świąteczne albo 
instalacje z klocków lego. Lekcje w domu 
pana Andrzeja trwały jakiś czas, później 
przybrały bardziej charakter formalny i zo-
stały przeniesione do miejscowego ogniska 
muzycznego. Pan Andrzej miał z resztą wię-
cej uczniów, z których wielu związało swoje 
życie z muzyką.

Dlaczego fortepian który pani posiada jest 
wyjątkowy? Jak trafił do Buku? Proszę opo-
wiedzieć jego historię. 

Dla mnie na pewno historia zatoczyła 

jakieś koło. Od pierwszego spotkania z tym 
instrumentem do czasu, kiedy go kupiłam 
minęły 33 lata. Od tego fortepianu rozpoczę-
ła się moja przygoda z muzyką. Trafił tutaj 
w sposób niezaplanowany. Budowaliśmy 
z mężem dom z założeniem, że będę dzia-
łała tu zawodowo i prowadziła zajęcia ryt-
miczne. Potrzebne więc było odpowiednio 
duże pomieszczenie, w którym miało stać 
moje pianino, żeby zajęciom towarzyszyła 
żywa muzyka. W trakcie budowy syn pana 
Andrzeja umieścił informację o sprzedaży 
fortepianu na Allegro.

Gdy zobaczyłam to ogłoszenie, poczułam, 
że po prostu muszę mieć ten instrument, nie 
może trafić w obce ręce. Od niego przecież 
wszystko się zaczęło. Ta myśl tak mnie na-
pędziła, że robiłam wszystko, żeby go zdo-
być. O licytacji dowiedziałam się w dzień jej 

rozpoczęcia, a miała trwać długi tydzień. Za-
dzwoniłam od razu do Szymona i powiedzia-
łam, że jestem zdecydowana na kupno, ale 
nie można było przerwać sprzedaży. Oprócz 
mnie był jeden poważny potencjalny kupiec. 
Na szczęście chyba nie obserwował strony 
z fortepianem i nie zareagował, kiedy podbi-
łam cenę na kilka minut przed zakończeniem 
aukcji. Dzięki temu wygrałam. 

Ogromnym przedsięwzięciem było też 
przetransportowanie instrumentu do Buku. 
Szczęśliwym zrządzeniem losu ostatecznie 
zajął się tym przewoźnik, który obsługuje 
salony Steinwaya w Europie. Był luty. For-
tepian drogę 230 km przebył w specjalnym 
ocieplanym samochodzie, w dedykowanym 
mu futerale, opatulony piankowymi mate-
racami i zabezpieczony pasami.

Co to za fortepian ?
To GROTRIAN-STEINWEG, przodek firmy 

Steinway & Sons, która do dzisiaj jest bar-
dzo znanym amerykańskim producentem 
fortepianów klasy premium. Heinrich Ste-
inweg zaczął budować fortepiany w 1835 
roku w Niemczech. Zamerykanizował swoje 
nazwisko po emigracji do USA. Firmę zosta-
wił bratu - Theodorowi, który w 1856 roku 
zawiązał spółkę z Friedrichem Grotrianem. 
Dziewięć lat później rodzina Grotrianów wy-
kupiła udziały Steinwega wraz z prawem do 
posługiwania się jego nazwiskiem.

Fortepian, który kupiłam, został wy-
produkowany w 1882 roku, jak rozpo-
znajemy po numerze seryjnym na ramie. 
Każdy fortepian i pianino ma taki numer. 
Po drodze firma przechodziła różne za-
wirowania. Kryzys gospodarczy i wojna 
sprawiły, że jej pozycja zaczęła spadać.  
W 1940 roku fabryka została totalnie zburzo-
na przez działania wojenne. Rodzina odbu-
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dowała ją i wznowiła swoją prace. Obecnie 
przedsiębiorstwo jest w rękach piątego i szó-
stego pokolenia jego założycieli. Do dziś in-
strumenty GROTRIAN-STEINWEG uznawane 
są za jedne z najlepszych na świecie. Z obawy 
przed utratą ewentualnych nabywców swo-
ich instrumentów, w latach sześćdziesiątych 
Steinway wytoczył proces Grotrianom, chcąc 
zmusić ich do zaprzestania używania członu 
„Steinweg”. Wyrok zapadł w 1975 roku. Na 
jego mocy wyprodukowane w Niemczech 
fortepiany sprzedawane są w Ameryce pod 
nazwą GROTRIAN.

Ze względu na różną długość fortepia-
nów wyróżniamy cztery ich rodzaje: for-
tepiany gabinetowe, fortepiany salonowe, 
fortepiany półkoncertowe, fortepiany kon-
certowe.

Wymiary mojego fortepianu wskazu-
ją na to, że jest to fortepian gabinetowy. 
Długość skrzydła to 175 cm. Jest to stary 
instrument, wymaga remontu. Renowacja 
pewnie będzie kosztowna. Nie wiem, czy się 
zdecyduję na remont. Instrument z historią 
nie powinien wyglądać jak produkcja z Chin 
- każda taka sama. Te ślady historii, które są 
na nim widoczne, te zadrapania mają właśnie 
największe dla mnie znaczenie. Historyczne 
i sentymentalne.

Czy zna Pani historię tego fortepianu? 
Ten instrument stał w jednostce woj-

skowej w Koszalinie. Należy przypuszczać, 
że Niemcy przywieźli go tutaj ze sobą 
jeszcze przed pierwszą wojną światową. 
Fortepian służył tam najprawdopodobniej 
na dancingach w kasynie wojskowym. Nie-
mieccy żołnierze opuścili Koszalin w 1945 
roku z końcem wojny, a fortepian został. 
Na początku lat osiemdziesiątych pan Ja-
nuszkiewicz współpracował z koszalińską 
orkiestrą wojskową. Pewnego dnia fortepian 
został wystawiony na korytarz, po prostu 
nie był już potrzebny. Pan Andrzej zobaczył 
go i zaczął się nim interesować. Chciano go 
wyrzucić lub zniszczyć, więc stwierdził że 
go weźmie. I tak uratował fortepian przed 
destrukcją.

Jak zmotywować młode osoby do nauki 
gry na pianinie? Jak reagować na pierwsze 
„oznaki” zniechęcenia? 

Na pewno nie wolno im ulegać, każdy 
może mieć kryzys. Trzeba obserwować 
dziecko zanim rozpocznie naukę i nabrać 
pewności, że będzie w stanie zmotywować 
się do systematycznej pracy, bo jest niezbęd-
na, żeby robić postępy. Jeżeli widzimy, że 
dziecko szybko zmienia zainteresowania, 
dużo rzeczy go interesuje, to myślę, że jesz-
cze jest za wcześnie, aby zacząć naukę. 

Jaki jest najlepszy wiek na rozpoczęcie 
nauki? 

Myślę, że najlepszy wiek, aby rozpocząć 
naukę to sześć, siedem lat. Choć tak napraw-
dę to jest kwestia indywidualna. Z mały-
mi dziećmi lepiej potraktować naukę jako 
zabawę. Nauczyciel powinien podążać za 
tempem nauki dziecka, obserwować proces 
opanowywania nowych umiejętności i do-
pasowywać stopień trudności repertuaru 
do możliwości ucznia. Wtedy gra staje się 
prawdziwą przyjemnością. Mój znajomy 
kompozytor ukuł powiedzenie, że zdolność 
gry na instrumencie, to taki miły dodatek 
do życia.

Czy osoba dorosła może się nauczyć gry 
na instrumencie? Wiadomo, że z wiekiem 
nauka przychodzi trudniej.

Tak, na pewno, chociaż wszyscy wiemy, 
że dorosłe życie jest obarczone wieloma 
obowiązkami i nie pozostaje wiele wolne-
go czasu. Jeżeli czujemy, że go mamy, aby 
ćwiczyć systematycznie, to jak najbardziej. 
Jeżeli nie – na efekty będzie trzeba po pro-
stu poczekać nieco dłużej. Oczywiście nie 
ma co się łudzić, że zaczynając naukę np. 
po trzydziestce zostaniemy koncertujący-
mi wirtuozami, ale z pewnością będziemy 
w stanie zagrać ulubioną melodię lub po-
pularne „Sto lat”, a wykonanie kilku kolęd 
przyniesie ogromną satysfakcję.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu pięk-
nych chwil z muzyką.

Przez całe życie otaczamy się różnymi 
przedmiotami. Niektóre wybieramy szybko, 
bo jest taka potrzeba. Ale są też takie, które 
wybieramy ze szczególną uwagą. Są takie, 
które przekazywane są z pokolenia na po-
kolenie i takie z którymi trudno się rozstać, 
bo wiążą się z nimi szczególne wspomnienia. 
Pani Magda odnalazła w fortepianie piękne 
wspomnienia z dzieciństwa i to jest w nim 
najcenniejsze. 

 Dominika Ziemek 
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Postawiłam wszystko na jedną kartę – wydaję 
każdą zarobioną złotówkę na szkolenia i to 
przyniesie w przyszłości jakiś efekt albo się poddaję

Kim by była, gdyby nie została fryzjerką? Księgową! Porzuciła liceum dla szkoły 
zawodowej i dzisiaj jest właścicielką największego salonu fryzjerskiego w naszej 
gminie, stylistką marki Kemon i instruktorem fryzjerstwa. Poznajcie Angelikę Sworek, 
która stworzyła pracownię fryzjerską w Buku na światowym poziomie!

Jak zaczęła się Twoja przygoda z fryzjerstwem?
Moja przygoda z fryzjerstwem zaczęła 

się gdy zmieniłam szkołę. Zacznę od tego, że 
zawsze marzyłam o tym, żeby zostać nauczy-
cielką języka polskiego. Fascynowałam się 
tym, w dzieciństwie uczyłam moje siostry, 
które siadały za ławą w naszym pokoju i ka-
załam im czytać książki. Jednak wybierając 
szkołę trafiłam do liceum ekonomiczno-ad-
ministracyjnego w Poznaniu i miałam być… 
księgową! 

Tak się zaczęło, ale zmieniłam tę szkołę 
po roku. Stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. 
Chciałam mieć takie praktyki jak mają fryzje-
rzy, w salonie fryzjerskim. Dostałam się na 
praktyki tam, gdzie chodziłam z moją mamą. 

Z perspektywy czasu wiem, że zmuszanie 
dziecka do marzeń rodziców jest bez sensu. 
Moi rodzice zawsze uważali, że jak dziecko 
dobrze się uczy, to nie może zostać fryzjerem. 
Kiedyś fryzjerstwo było uznawane za taki 
bardzo rzemieślniczy zawód. Teraz fryzjerzy 
mają trochę inną pozycję w Polsce niż kiedyś, 
dużo lepszą. I tak to się zaczęło – zmiana 
szkoły, praktyki, popracowałam też trochę 
w tym salonie. Później stwierdziłam, że mu-
szę zmienić fryzjerstwo w naszej okolicy.

Zaczęłaś od szkoły zawodowej?
Tak, od szkoły zawodowej. Później skoń-

czyłam też liceum i zdałam maturę, bo to 
było takie marzenie mojej mamy. Jestem 
zdania, że to się przydaje. Miałam taki plan 
żeby pójść na studia psychologiczne, bo 
uważam, że we fryzjerstwie to jest element 
nieodłączny – praca z ludźmi. 

Jak wyglądały Twoje początki jeśli chodzi o własną 
działalność?

O, to ciekawa historia! To był skok na 
głęboką wodę, do tego z niewielkim do-
świadczeniem. Przyznam się szczerze, że 
mało wtedy potrafiłam. Otworzyłam salon, 
początki były trudne. Pracowałam sama, ale 
postawiłam wszystko na jedną kartę – wy-
szłam z założenia, że „wydaję każdą zaro-
bioną złotówkę na szkolenia i to przyniesie 
w przyszłości jakiś efekt albo się poddaję”. 
Wybrałam tę pierwszą drogę i się udało!

Współpracujesz z marką Kemon.
Tak, z marką Kemon zaczęłam współpra-

cować około 5 lat temu i od razu zgłosiłam 
się na instruktora fryzjerstwa. Uważam, że 
to jest rozwój osobisty dla fryzjera – jeśli 
nie pracuje tylko z klientami w salonie, ale 
też współpracuje z innymi fryzjerami. To 
zupełnie zmienia pole widzenia – jest dużo 
szersze. Człowiek jest nawet bardziej otwar-
ty na fryzjerów w swojej okolicy. 

Jesteś stylistką marki Kemon, instruktorem, pro-
wadzisz szkolenia. Sama również się szkolisz i to 
niekoniecznie w zakresie fryzjerstwa.

Dokładnie, bo tak jak mówiłam wcze-
śniej, psychologia jest nieodłącznym elemen-
tem w salonie fryzjerskim. Mamy szkolenia 
z psychologiem, np. z zarządzania ludźmi, bo 
jeśli współpracuje się kilka godzin dziennie 
z człowiekiem, gdzie tworzy się zespół, to 
jest to bardzo, bardzo ważne. Chciałabym, 
kiedyś w przyszłości, prowadzić szkolenia 
dla fryzjerów z obsługi klienta, z psycholo-
gii. To jest bardzo ważne, a często nieporo-
zumienia z klientami wynikają po prostu 
z niedogadania się z nim.

Kiedyś uczestniczyliście w szkoleniu z prowadzenia 
mediów społecznościowych?

Tak, dokładnie! To wszystko jest dla mnie 
tak ciekawe, że nie chciałabym skupiać się 
tylko na „fryzjerstwie”, ale też na tym co 
dzieje się dookoła tego fryzjerstwa. 

Często szukacie modeli i modelek na szkolenia.
Uważam, że praca na żywej głowie jest 

zupełnie innym przeżyciem niż praca na 
główkach. Chcemy też dać możliwość in-
nym osobom, których nie stać na usługę fry-
zjerską albo nie mogą skorzystać z naszych 
usług, żeby po prostu przyszli na szkolenie. 
Wtedy cena usługi jest dużo niższa, jest to 
kwota symboliczna. Wiadomo, poświęcają 
swój czas, ale wychodzą zawsze zadowoleni. 
Ta praca nie wygląda tak jak na co dzień 
w salonie. Ta usługa trwa dłużej, ale efekty 
są spektakularne. 

Nigdy nie brakuje Wam chętnych?
Nigdy. Powiem szczerze, że zawsze mu-

szę odmawiać. Za każdym razem sprawdzam 
zdjęcia, patrzę czy dana struktura włosów 
nam odpowiada, czy to jest ten przypadek, 
którego szukamy. Często jest tak, że odpi-

suję wieczorem, chociaż część obowiązków 
zrzucam na moją siostrę, która obecnie pra-
cuje na recepcji, zajmuje się naszą stroną na 
portalu facebook, czyli sprawami ważnymi 
i trudnymi.

W ostatnim czasie poszerzyliście też swoją dzia-
łalność, do szkoleń szukaliście mężczyzn z brodą.

Dokładnie! Myślę, że temat mężczyzn 
jest bardzo zaniedbany. Kiedyś to wyglądało 
tak, że mężczyźni przychodzili na usługę 
strzyżenia na 15 minut. Teraz przebywają 
w salonie fryzjerskim minimum pół godziny. 
To nie są tylko włosy, ale właśnie też bro-
da, zarost, czyli cały wygląd, który dotyczy 
mężczyzny.

Jest duże zainteresowanie?
Ogromne. Ja nawet myślę o tym, aby po-

szerzyć jeszcze bardziej nasz salon – chociaż, 
na razie to też jest gdzieś w planach – żeby 
strefa męska była osobno w naszym salonie.

Miałaś zwykły salon fryzjerski, jakich w Buku jest 
wiele. Co sprawiło, że zdecydowałaś się pójść krok 
dalej? Ceny też poszły w górę – nie było obaw, że 
w Buku się to nie przyjmie?

Wiadomo, na początku zawsze są oba-
wy. Zdecydowałam się jednak, że skieruje 
swoje usługi do ludzi, którzy są wymagający, 
szukają usługi na najwyższym poziomie. I to 
gwarantują szkolenia, które przechodzimy. 
Nie tylko takie fryzjerskie, ale też z obsługi 
klienta – to żeby klienci czuli się u nas dobrze, 
żeby ta usługa była na jak najwyższym po-
ziomie. I też sobie myślę, że klient wybierze 
sobie fryzjera, salon fryzjerski, który naj-
bardziej mu odpowiada. My skierowaliśmy 
swoje usługi do pewnej grupy ludzi. 

Ile osób liczy Twój zespół?
Siedem osób. 

I jak zaczyna się przygoda nowego pracownika?
Przygoda zaczyna się tak, że jest wpro-

wadzany stopniowo. Ja też kwalifikuję taką 
osobę do wykonywania pewnych usług. Na 
początku przechodzą mnóstwo szkoleń, to 



KOSYNIER BUKOWSKI l 23

jest praktycznie w każdy weekend. I jeśli 
uznam, jako szkoleniowiec, że ta osoba sobie 
poradzi w każdym przypadku, zaczyna pracę 
z każdą usługą.

Czyli najpierw szkolenie, a dopiero potem działanie?
Dokładnie, nawet jeśli to jest fryzjer z do-

świadczeniem. Klienci obawiają się, że jak 
trafią do nowej osoby, to ona nie jest na takim 
poziomie jak reszta zespołu. Staram się, żeby 
te osoby były na takim samym poziomie.

Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?
W tej chwili to jest około dwóch tygo-

dni. Chociaż czasem jest tak, że wstawiamy 
nowe terminy na naszym facebooku, gdzie 
klient może skorzystać z takiej usługi jak 
„last”, czyli w ostatniej chwili, np. na drugi 
dzień. Ten czas wydłuża się, np. wtedy, gdy 
brakuje nam jednej osoby w zespole. Czas 
oczekiwania to jest wtedy miesiąc. 

Facebook pomaga w prowadzeniu działalności?
Ogromnie, bo ludzie chcą wiedzieć do 

kogo trafiają. Oglądają nasze zdjęcia. Czę-
sto nawet wybierając się do nas przychodzą 
z konkretnym zdjęciem, konkretnym marze-
niem. Ja myślę, że to jest nawet ważniejsze 
jak strona internetowa, bo w tej chwili ludzie 
mają szybszy dostęp do facebooka niż do 
strony internetowej.

Salon rekomendowany przez „Fale, loki, koki”. Jak 
taką rekomendację otrzymać?

Taką rekomendację można otrzymać je-
śli się spełnia odpowiednie standardy. My 
jesteśmy także salonem firmowym VIP, czyli 
salonem, który spełnia ustalone z góry przez 
firmę wymagania, wykonuje pewne zakupy 
i przechodzi też odpowiednią ilość szkoleń. 
Wtedy można otrzymać taki status jako salon 
rekomendowany, ale też salon VIP - czyli te 
usługi muszą być na odpowiednim poziomie. 

Jakie plany na przyszłość i co jeszcze chciałabyś 
osiągnąć w tej dziedzinie?

Właśnie przed naszym spotkaniem zasta-
nawiałam się nad tym. Na pewno chciałabym 
dalej się szkolić i rozwijać we fryzjerstwie, 
ale też bardziej skupić się na szkoleniach. 
To jest teraz pożądane w Polsce. Ludzie co 
raz więcej się szkolą, te szkolenia są na co 
raz większym poziomie. Oczywiście chcia-
łabym przynajmniej raz w roku wylecieć za 
granicę, aby tam podnosić swoje kwalifika-
cje. Moim marzeniem jest też pisanie bloga 
do fryzjerów - to jest taki temat, który jest 
zaniedbany. Często słyszę od uczestników 
na szkoleniach, że chcieliby żebym pisała. 

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Kontakt z ludźmi. Za każdym razem 

spotykam zupełnie inną osobę. Za każdym 

razem robię coś zupełnie innego na włosach. 
Nie da się powtórzyć tego w 100%. Możli-
wość rozwoju - to są wyjazdy, zagraniczne 
szkolenia i spotkania z fryzjerami. To jest 
najważniejsze.

To teraz trudne pytanie – byli trudni klienci?
Oczywiście, że tak. Każdy fryzjer w swojej 

karierze przechodzi takie przypadki. I to 
nie jest fajne dla fryzjera, kiedy musi się 
borykać z takimi sytuacjami, gdzie jest np. 
obrażany w salonie fryzjerskim. Zazwyczaj 
jest tak, że jeśli ktoś jest niezadowolony to 
pisze o tym. My z chęcią korygujemy ten 
kolor, jeśli klientka się w nim nie czuje do-
brze. To jest normalna sprawa. Ale też była 
taka sytuacja, gdzie pani przyszła z panem 
i szantażowali nas, żeby oddać pieniądze, 
bo pani nie jest zadowolona z koloru choć 
i tak wykonałyśmy już drugą usługę, która 
była za darmo. Chcieli ewidentnie wyłudzić 
pieniądze. I takie sytuacje też się zdarzają 
i o tym też chce pisać i mówić, bo to jest 
bardzo ważne. Ludzie myślą, że naoglądają 
się programów fryzjerskich i są ekspertami 
w każdej dziedzinie. 

Miałam właśnie o to zapytać. Czy programy te-
lewizyjne zmieniają świadomość klientów i ich 
oczekiwania?

Tak i myślę, że te programy są bardzo 
potrzebne. Dzięki nim ludzie doceniają usłu-
gi na najwyższym poziomie, wiedzą jak one 
powinny wyglądać. Ale działa to też w drugą 
stronę - często wydaje im się, że mogą po 
prostu wymusić na fryzjerze każdą usługę 
i poprawić ją za darmo. Wiadomo, że każdy 
fryzjer chce swoją pracę wykonać jak naj-
lepiej, ale niestety niektórzy wykorzystują 
takie sytuacje. 

Jaką drogę byś doradziła osobom, którym marzy 
się fryzjerstwo?

Myślę, że fryzjerstwo można zacząć 
w każdym wieku. Mam wśród znajomych 
wielu takich fryzjerów, którzy zaczynali fry-
zjerstwo po 30 roku życia i teraz pracują 

z ogromnymi sukcesami! Mam koleżankę, 
która zaczęła pracę w Urzędzie Skarbowym, 
a teraz jest bardzo cenionym i sławnym fry-
zjerem. Tak też można zacząć! Doradzałabym 
to w ten sposób, aby zacząć od szkoleń na 
najwyższym poziomie. Nie szukać najtań-
szych szkoleń, ale u stylistów, którzy mają 
już jakąś renomę.

Nawet jak ktoś nie ma żadnego doświadczenia?
Dokładnie. Takie szkolenia i staże są 

również dla osób bez doświadczenia. 

Szkoła zawodowa nie jest obowiązkowa?
Nie jest obowiązkowa. W zasadzie każdy 

może otworzyć salon fryzjerski i jeśli ma do 
tego serce, ma talent, ja nie widzę żadnego 
problemu. 

U Ciebie w salonie można też oddać włosy na fun-
dację „Rak’n’Roll”.

Tak, z tych włosów są wykonywane pe-
ruki dla kobiet po chemioterapii. Koszt takiej 
peruki jest ogromny, bo to jest kilka tysięcy 
złotych, a dzięki fundacji taka osoba dostaje 
perukę za darmo. To jest szczytny cel. My nie 
jesteśmy salonem partnerskim fundacji, ale 
można u nas oddać włosy i wysyłamy je do 
fundacji. Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś zde-
cyduje się oddać swoje włosy to obniżamy 
koszt usługi strzyżenia.

Jaka jest minimalna długość włosów, które można 
oddać?

25 cm, włosy nie mogą być zniszczone. 
Innych wymagań nie ma.

Dużo osób oddaje?
Co raz więcej!

Fryzjerstwo to dla niej coś więcej. 
To praca z ludźmi, spełnianie własnych 
marzeń i chęć ciągłego rozwoju. Angelice 
dziękuję za rozmowę i życzę niesłabnącej 
pasji do tego co robi!  

Monika Błaszczak
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Braterska pasja i sporty walki w Buku

24 lutego 2019 r. w Poznaniu odby-
ła się trzecia edycja Gali Boxing 
Production RCP (Ring Club Profes-

sional), której organizatorem jest Fundacja 
Wielkopolski Boks. Wydarzenie to jest połą-
czeniem dwóch dyscyplin: boksu zawodowe-
go i K-1 zawodowego, czyli pewnej odmiany 
kick-boxingu. Ten temat z pewnością zain-
teresuje naszych czytelników z racji udzia-
łu w zawodach dwóch bukowian. Hubert 
i Gracjan Rutkowscy walczą w kategorii K-1. 
Hubert, starszy z braci, bije się zawodowo, 
a Gracjan amatorsko. Obaj zwyciężyli swoje 
pojedynki w ramach wspomnianej gali. Z tej 
okazji publikujemy dziś wywiad z zawod-
nikami sportów walki z Buku.

Zapytacie co to znaczy zawodowo? Bez 
ochraniaczy – są tylko rękawice i ochraniacz 
na szczękę. Zawodowe są również zasady 
– trzy rundy po trzy minuty, w walkach 
mistrzowskich pięć rund po trzy minuty. 
Nasuwa się pytanie o urazy. Jak mówi Hubert, 
te są do dzisiaj po ostatniej walce - obolałe 
plecy, żebra, poobijane nogi, ale nic poważ-
niejszego się nie stało.

Jak to się zaczęło?
Przygoda Huberta rozpoczęła się przy-

padkowo - przez kolegę, który zachęcił go 
do pierwszego treningu. Jak sam mówi, raz 
pojechał i jeździ do dzisiaj. 

Chłopacy na co dzień trenują w Mosinie. 
W Buku do niedawna funkcjonował klub 
Junek Boks, do którego też uczęszczali bra-
cia. To właśnie tutaj pierwsze kroki stawiał 
Gracjan, młodszy z braci. „Podobna historia 
jak u brata. Hubert powiedział, że rozma-
wiał z trenerem Tomaszem i mam przyjść 
na zajęcia boksu. Tak się zaczęło. Poszedłem, 
wkręciłem się i tak zostałem do dzisiaj” – 
wspomina. Podziwiał brata, kibicował mu 
i już wtedy wiedział, że też chciałby robić 

to co on i osiągać cele. 
Jak jego możliwości ocenia trener? 

„Chłopak ma zadatki na to, żeby zaistnieć 
w sportach walki. Ma talent, ale to tylko 50% 
sukcesu. Pomimo swojego młodego wieku 
jest naprawdę ułożony. Wie czego chce i nie 
boi się ciężko pracować. Myślę, że jeżeli dalej 
pójdzie tą ścieżką to będzie o nim głośno” 
– Tomasz Szaj, trener w klubie Junek Boks, 
gdzie zaczynał Gracjan.

Hubert zaczął w wieku 16 lat. Wydawa-
łoby się, że to dość późno, ale za to dość in-
tensywnie. Wziął się do pracy i efekty dzisiaj 
są widoczne. „Brat też ma szansę się wybić 
w miarę wcześnie. Cieszę się, że poszedł 
w tym kierunku, bo jego rówieśnicy nie mają 
takich zainteresowań. Można powiedzieć, 
że to zainteresowanie jest dość specyficzne 
i ktoś kto się na tym nie zna, stoi z boku, to 
czasami odbiera to negatywnie, bo się bijemy. 
Jak Gracjan zaczął jeździć na treningi to też 
zmieniło się jego zachowanie. Nauczył się 
dyscypliny, cierpliwości i zrobił się uparty 
w dążeniu do celu. Chce tego po prostu i nikt 

nie musi go do tego zmuszać. Sam wstaje 
i jedzie na trening” – opowiada Hubert.

Co widzą inni w sportach walki?
Odbiór społeczeństwa na pasję chło-

paków jest różny. „Niektórzy negatywnie 
do tego podchodzą ponieważ jest to sport 
uderzany, jest przemoc. Co się stanie jak zła-
miemy sobie nos, rękę czy nogę? Nie każdy 
wspiera, ale większość jest pełna podziwu, 
że wybraliśmy akurat to, bo nikt by się nie 
spodziewał kiedyś po mnie, że akurat to będę 
robił” – zauważa starszy z braci. „Co będzie 
jak będziesz starszy? Ciągle poobijany? Czę-
sto to słyszymy” – dodaje Gracjan. 

A jak wygląda wsparcie najbliższych, 
znajomych? Wspierają i bardzo kibicują. 
Jak zaznaczają zawodnicy to wsparcie wiele 
dla nich znaczy. Choć pamiętają jeszcze, jak 
na samym początku niektórzy nie wierzyli, 
śmiali się, ale w końcu sytuacja się odmieniła.

Możliwość rozwoju w Buku?
„Nie było tutaj w okolicy żadnego klubu, 

gdzie można było jeździć na trening i zawo-
dy. Jak pierwszy raz pojechałem do Mosi-
ny to byłem w szoku – zobaczyłem poziom 
sportowy! Profesjonalne podejście do tego 
sportu. To jest inna bajka. Jeden z pierwszych 
klubów, które też coś takiego wprowadzał 
w Buku to był właśnie Junek Boks. W okolicy 
nie było nic innego, co by temu dorównywa-
ło. Lubiliśmy tam chodzić, uczęszczaliśmy 
co czwartek na zajęcia. Tomek jest bardzo 
dobrym bokserem i na pewno to jest wielka 
strata dla Buku, ale też dla chłopaków, któ-
rzy się angażowali, chodzili systematycznie, 
a teraz zostali sami, bo nikt ich nie popro-
wadzi w okolicy. Był okres, że na treningi 
przychodziło dużo osób, niestety obecnie 
klub Junek Boks, ze względu na brak chęt-
nych zawiesił swoją działalność” – ocenia 
Hubert. Czy Junek Boks wróci jeszcze do 
Buku? – „Życzę mu tego z całego serca. Na 
pewno bym w tym pomógł”.
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Czy ten sport może być 
sposobem na życie?

Jeżeli robi się to naprawdę zawodowo to 
tak. Treningi dwa razy dziennie, dostaje się 
kontrakt na walkę w organizacji - to moż-
na z tego żyć. Jednak tak jak robią to nasi 
zawodnicy, w walkach w okolicy, to jest to 
tylko hobby. Hubert zauważa, że „kick bokser 
w Polsce ma ciężko. Bokser i zawodnik MMA, 
który jest już na jakimś poziomie, ma lepsze 
warunki finansowe za walki. Kick-boxing nie 
jest tak docenianym sportem w Polsce i nie-
stety nie idzie z tego żyć. Zapomniany i niedo-
ceniany. Jeśli chodzi o poziom kick-boxingu 
na świecie to Polska jest w czołówce. Mało 
osób o tym wie, że mieliśmy kiedyś w kadrze 

samych najlepszych zawodników na skalę 
światową! Wydaje mi się, że wszystko wraca 
do normy. Otworzyła się duża organizacja 
DSF i robią dobrą robotę”.

Fundacja Wielkopolski Boks
To organizator Gali Boxing Production 

RCP. Jej właścicielem jest Włodzimierz Rzad-
kiewicz, który ma swój zespół zawodników 
Boks Poznań Profi Team. Fundacja organi-
zuje różne eventy i jest menadżerem tych 
zawodników, w tym również Huberta Rut-
kowskiego.

Treningi – jak często?
Trenują 5-6 razy w tygodniu. „To jest jak 

choroba, jak już się zacznie na to chodzić, to 
nie idzie przestać. To idzie systematycznie. 
Moi koledzy jadą na imprezę, a ja wolę iść 
na trening. Tak zostało i tak wydaje mi się 
już będzie” – śmieje się Hubert.

Osiągnięcia i sportowe marzenia
Gracjan, choć jest młodym zawodnikiem, 

to w ubiegłym roku wziął udział w czterech 
imprezach bokserskich i wszystkie wygrał!

Marzeniem Huberta jest pas, o który 

będę się bił 8 czerwca w Buku – „To nawet 
nigdy nie było moim marzeniem, żeby się bić 
o pas. A walczenie o pas tutaj w Buku, przed 
swoją publicznością, to jest teraz marzenie 
numer jeden! I na razie nie wybiegam dalej, 
skupiam się na tym”.

Gala RCP4 w Buku!
Kolejna Gala RCP4 już 8 czerwca 2019 r. 

w Buku! To właśnie w swojej rodzinnej miej-
scowości Hubert Rutkowski będzie bił się 
w walce wieczoru o pas zawodowego mię-
dzynarodowego mistrza Polski w kategorii 
wagowej 67 kg. Jego przeciwnik będzie zza 
granicy. Z niecierpliwością czekamy na tę 
międzynarodową imprezę i trzymamy kciuki, 
żeby pas trafił w ręce naszego mieszkańca! 

Jak zapewniają bracia Rutkowscy „cze-
goś takiego jeszcze w Buku nie było. Ludzie, 
którzy nigdy się tym nie interesowali, przyj-
dą, zobaczą i zmienią zdanie”. Serdecznie 
zapraszamy!

Monika Błaszczak
Foto: Marek Surdyk i Hubert Wejmann

Zapraszamy na Galę 
Boksu w Buku,  

która odbdzie się 
8 czerwca 2019 r.
Szczegóły wkrótce.
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Halowy turniej 
piłki nożnej

23 marca br. odbył się kolejny halowy 
turniej piłki nożnej w kat. OPEN 
organizowany przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Buku. Do sobotniej 
rywalizacji przystąpiło 7 zespołów, m.in. 
z Nowego Tomyśla, Poznania, Opalenicy, 
Michorzewa czy Swarzędza. Turniej był 
rozgrywany systemem każdy z każdym, czyli 

niezależnie od wyników każdy z zespołów 
rozegrał po sześć 10-minutowych spotkań. 
Tabela końcowa:

1. PGR Michorzewo 14 pkt 17:5
2. Dzinksy 14 pkt 16:6
3. Halo 13 pkt 12:7
4. Extaler Logistic 7 pkt 6:7
5. Viviamo 5 pkt 4:8
6. LA Sonia 5 pkt 3:9
7. FA Swarzędz 0 pkt 3:19

 » Najlepszy strzelec - Remigiusz Spychała 
(PGR Michorzewo)

 » Najlepszy bramkarz - Maciej Kaczmarek 
(Extaler Logistic)

 » Najlepszy zawodnik - Dawid Kaczmarek 
(Dzinksy)

Paweł Prugar

Turniej Siatkarski 
VolleyBuk

W niedzielę 24 lutego odbył się jubile-
uszowy 10. Turniej Siatkarski Volley-
Buk organizowany cyklicznie przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku. Tego dnia 
osiem zgłoszonych zespołów zafundowało ki-
bicom zgromadzonym w bukowskiej hali iście 
maratońską dawkę siatkówki, ponieważ cały 

turniej trwał blisko 7 godzin. Z każdymi zawo-
dami poziom turnieju wzrasta, a większość 
drużyn to świetne zorganizowane teamy na 
boisku i poza nim. Ta zacięta rywalizacja, do 
której doszło podczas X VolleyBuk, przyniosła 
wiele pojedynków zakończonych tie-breaka-
mi, gdzie każdy punkt znaczył bardzo wiele. 
Drużyny z miejsc 1 i 2 z obu grup awansowały 
do fazy play-off. 
W półfinałach padły następujące wyniki:

 » Mecz o miejsce 3: Kwestia Iloma Gu-
bin - Luta Team 2:1 (20:22, 21:18, 11:6)

 » Finał: AZS Malina - Cicho ciemni 2:1 
(21:15, 15:21, 11:9)

MVP Turnieju - Aleksander Poznański - AZS 
Malina.

Paweł Prugar
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Rozebrani biegli przez pola, błoto 
i przeszkody, a na końcu skończyli w wodzie
W Niepruszewie odbył się 2 Bukowski Bieg Morsa FACH-BRUK 2019

W niedzielę 3 lutego na plaży w Nie-
pruszewie i jej okolicach odbył się 
2 Bukowski Bieg Morsa FACH- 

BRUK 2019. Po zeszłorocznym sukcesie 
organizacyjnym, w tym roku członkowie 
Bukowskiego Klubu Biegacza starali się zor-
ganizować imprezę na podobnym poziomie 
i chyba im się to udało, co można wywnio-
skować z komentarzy podczas imprezy i po 
niej. Limit zawodników określony był na 70 
osób i wyczerpał się już po 15 godzinach od 
momentu rozpoczęcia zapisów, które ruszyły 
o północy 2 stycznia 2019 roku. Ciekawost-
ką i wesołym akcentem była, podobnie jak 
w roku ubiegłym, klasyfikacja „Ucieczka z Al-
catraz”, w której pary zawodników pokony-
wały prawie 2,5 kilometrową trasę połączeni 
50 centymetrowym sznurkiem. Ostatecznie 
w biegu wystartowało 71 osób, w tym aż 14 
par. Trasa zawodów, choć krótka, to była 
jednak wymagająca, bowiem prowadziła po 
błotnistej plaży, błotnistych łąkach wzdłuż 
jeziora, a dodatkowo zawodnicy mieli do 
pokonania przygotowane przeszkody. Finisz 
biegu i meta znajdowały się w wodzie. Żeby 
było ciekawiej, zawodnicy musieli startować 
w strojach morsowych, czyli raczej w wersji 
odkrytej. Dozwolone były przebrania, z cze-
go wiele osób skorzystało. Na podstawie 
werdyktu jury wyłonionego wśród kibiców 
została nagrodzona najciekawiej przebrana 
osoba. Kino Wielkopolanin w Buku ufundo-
wało również nagrody za najbardziej filmo-
we stroje. Podczas imprezy zawodnicy i inni 
obecni na imprezie konsumowali prowiant 
przygotowany przez organizatorów i przy-
wieziony przez uczestników.

Pierwsze trójki zawodów  
wyglądały następująco:
Mężczyźni:

 » Dawid Dąbrowski

 » Sławomir Kubiak
 » Bartosz Boiński

Kobiety:
 » Honorata Janowicz
 » Weronika Cichowlas
 » Wiesława Karkowska

Ucieczka z Alcatraz:
 » Jakub Krych/ Arkadiusz Święcicki
 » Dawid Mądroszyk/ Paweł Cichowlas
 » Natalia Bartosiewicz/ Andrzej Kolasiń-

ski.
W czasie całej imprezy odbywały się ką-

piele morsów z Bukowskiego Klubu Morsa 
oraz z innych klubów, których członkowie 
odwiedzili Niepruszewo. Na imprezie poja-
wił się również Burmistrz Miasta i Gminy 
Buk Paweł Adam.

2 Bukowski Bieg Morsa FACH-BRUK 
2019 przeszedł do historii, ale już dziś wielu 
zawodników, wyrażając się bardzo przychyl-
nie o organizacji i atmosferze zapowiedziało 
swój udział za rok. Cieszą słowa uczestni-
ków imprez bukowskich morsów, bowiem 
opinia idzie w świat i w kręgu sportowo/ 
morsowym jest ona bardzo pozytywna, 
a co ciekawsze – nasze działania znajdują 
naśladowców.

Podziękowania:
Serdeczne podziękowania dla dziewczyn, 

które stanowiły ze mną trzon organizacyj-
ny: Weronika Cichowlas, Honorata Janowicz 
i Magda Piotrowska.

Podziękowania również dla klubowi-
czów Bukowskiego Klubu Morsa za pomoc 
w organizacji imprezy. Dziękuję również 
wszystkim, którzy pomogli podczas jej 
trwania i po imprezie.

Dziękujemy również sponsorowi głów-
nemu imprezy, firmie FACH-BRUK z Nie-
pruszewa.

Podziękowania dla pozostałych 
sponsorów i darczyńców:

 » Browaru Domowego Anteks z Opalenicy,
 » restauracji „Parkowa” z Buku,
 » Henryka Rogozińskiego,
 » Firmy Budowlano Handlowo Transpor-

towej Piotrowski Jarosław z Buku,
 » firmie „Dan-Bo” Damian Boiński z Kalw,
 » firmie ATH Agro-TransHandel z Szewc,
 » Bukowskiego Klubu Biegacza za współ-

pracę w organizacji imprezy,
 » członków Bukowskiego Klubu Morsa, 

którzy dziś pomogli oraz wzięli udział 
w imprezie jako zawodnicy i uczestnicy 
spotkania.
Wielkie podziękowania dla strażaków 

z OSP Niepruszewo, którzy nigdy nie od-
mawiają pomocy i współpracy. To oni dziś 
czuwali nad Waszym bezpieczeństwem.

W końcu podziękowania dla uczestników 
biegu i spotkania, bowiem bez Was by nie 
było zabawy. Mamy nadzieję, że wywieźliście 
dobre wspomnienia i do nas wrócicie.

Kontakt z Bukowskim Klubem Morsa:
Tomasz Giełda: 796064410 
email: morsybuk@wp.pl 
fb: Bukowski Klub Morsa.

Tomasz Giełda
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Kolorowo i wesoło  
na 5 Paradzie Mody Morsowej

W niedzielę 3 marca tuż po godzi-
nie 10 na plaży w Niepruszewie 
odbyła się 5 edycja imprezy pod 

nazwą „5 Parada Mody Morsowej”. Trady-
cyjnie już członkowie Bukowskiego Klubu 
Morsa stworzyli niesamowite kreacje, które 
wywoływały śmiech i uśmiech. 

Całość rozpoczęła się od podziękowań, 

które z rąk przedstawiciela klubu Tomasza 
Giełdy otrzymał Mariusz Pluskota z restaura-
cji Parkowa za 5 lat współpracy, a następnie 
przez plażę przeszła kolorowa parada, by 
skończyć swą drogę w wodzie na wspólnej 
kąpieli. Nagrodzono najciekawsze zdaniem 
jury stroje oraz dodatkowo wszystkie prze-
brane dzieci otrzymały nagrody specjalne 

w postaci poduszek z logo klubu i sponsora 
Restauracji Parkowa w Buku.

Po kąpieli odbyło się spotkanie przy 
ognisku i konsumpcja prowiantu przynie-
sionego przez klubowiczów. 

Gośćmi naszego klubu był klub morsa ze 
Stęszewa, którego członkowie podkreślali, 
że udział w imprezie był niesamowitym 
przeżyciem. 

Kontakt z Bukowskim Klubem Morsa: 
Tomasz Giełda: 796064410 

email: morsybuk@wp.pl 
fb: Bukowski Klub Morsa.
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Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze naszej siostry i cioci

V Śp. Teresy Laskowskiej

Dziękujemy za okazane współczucie, modlitwy,  
ofiarowaną komunię świętą, zamówione  

Msze Święte oraz złożone kwiaty.

Rodzina

Zaproszenia
10.03 – XXII Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Hufca Poznań
-Rejon (kat. PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, ŻEŃSKA, OPEN) - ZHP 
BUK - hala OSiR w Buku

22-24.03 – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - UKS 
BUKOWIA BUK - hala OSiR w Buku

31.03 – Zuchowe Harce - ZHP BUK - hala OSiR w Buku.

W związku z nieustannym rozwojem firmy  
poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
EKSPORTOWEJ
Lokalizacja: Niepruszewo k/Buku

Zakres obowiązków:
 » realizacja zamówień  klientów Cash&Carry zagranicznych,
 » koordynowanie i przygotowywanie wysyłek,
 » budowanie i utrzymanie stałych relacji z klientami,
 » sporządzanie ofert handlowych, paszportów jakościowych, 

wszelkich wymaganych zestawień
 » prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, monitoring płat-

ności,
 » dbanie o wysoką jakość obsługi klienta oraz dobry wize-

runek firmy.
Wymagania:

 » wykształcenie średnie (mile widziane wyższe po kierunku 
Towaroznawstwo, Opakowalnictwo),

 » umiejętność  prowadzenia rozmów handlowych, 
 » znajomość narzędzi telekomunikacyjnych i biurowych (ar-

kusze kalkulacyjne),
 » znajomość języka angielskiego 
 » bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność szybkiego 

rozwiązywania problemów
 » umiejętność pracy pod presją czasu, przewidywania i po-

dejmowania decyzji
 » komunikatywność, otwartość, empatia, energia i inicjatywa.

Oferujemy:
 » zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 » merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji,
 » zapewniamy system szkoleń i możliwość rozwoju umiejęt-

ności zawodowych,
 » ciekawą i pełną wyzwań pracę w doświadczonym i zgranym 

zespole,
 » praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 » opieka medyczna.

Oferty prosimy kierować na adres:  
mwolek@guillinpolska.pl
mnowak@guillinpolska.pl

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji przez Kreis Pack sp. z o.o. zgodnie z ustawą o Ochronie Da-
nych Osobowych z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm)”. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
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OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Firma „Ochrona Danych Osobowych – Wojciech 
Sobczak”, 62-060 Słupia, ul. Azaliowa 10, oferuje:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji dot. przetwarzania 
danych osobowych wynikającej z RODO (polityka, szacowa-
nie ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, 
klauzule zgody, umowa powierzenia przetwarzania, upoważ-
nienia, szkolenie personelu);
2. Outsorcing/przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
3. Opracowanie dokumentacji akredytacyjnej (SWB,PBE) dla 
stanowisk systemów niejawnych.

Kontakt:   tel.516 953 692
wsobczak72@gmail.com www.rodo-szkolenia.pl

Zatrudnię kierowcę z 
kat. C+E w transporcie 

międzynarodowym.
Więcej informacji pod 

numerem tel. 501 566 569

Sprzedam  
ogródek działkowy 

400m2  w Śliwnie  
(gm. Duszniki)

Tel. 722-307-614
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA



Dakowy Suche

Dobra-Sznyfin

Niepruszewo

Pawłówko-Wiktorowo

Wielka Wieś

Dobieżyn

Kalwy

Otusz

Szewce

Wysoczka-Żegowo-Wygoda

ZEBRANIA WIEJSKIE


