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Z obrad sesji
W dniu 28 stycznia 2020 r. w Sali Miejskiej 
w Buku odbyła się XV sesja Rady Miasta 
i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie 
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 17 grudnia 
2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 
Buk między sesjami.
2/ Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy 
Buk w 2019 roku:
a) Budżetu i Oświaty,
b) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,
c) Rewizyjnej.

d) Skarg, Wniosków i Petycji.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej – drodze 
gminnej do miejscowości Cieśle.
2/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku 
pomiędzy ul. Mury i ul. Poznańską. 
3/ Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Śro-
dowiska. 
4/ Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
5/ Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Buk 
na rok szkolny 2019/2020.
6/ Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.
7/ Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróż-
nień dla zawodników, trenerów oraz osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej.
8/ Zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Buk przysługiwać będzie 

dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
9/ Zmiana uchwały Nr XLIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy 
Buk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
10/ Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
i Gminy Buk na 2020 rok.
11/ Uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
12/ Wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia 
ośrodka rehabilitacji zwierząt.
13/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy 
Buk  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2020 rok.
14/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026 .

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

Wieża GSM
Burmistrz Paweł Adam poinformował, że 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wy-
rok uchylający wcześniejsze postępowanie 
w sprawie wieży GSM przy ul. Przemysłowej 
i skierował ją do ponownego rozpatrzenia 
przez burmistrza. Paweł Adam przypomniał, 
że w sprawie tej konkretnej lokalizacji zosta-
ła zamknięta procedura uchwalenia nowego 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego.

Dyrektorzy gminnych jednostek

Od 1 stycznia 2020 Biblioteką i Kinem Mia-
sta i Gminy Buk kieruje dyrektor Hubert Wej-
mann, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury 

p.o. dyrektor Agnieszka Skałecka. 

Konkurs na dofinansowanie organizacji 
pozarządowych

Burmistrz informował o rozpisaniu otwar-
tych konkursów ofert na dofinansowanie re-
alizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę 
o pożytku publicznym i o wolontariacie. Konkur-
sem objęte są zadania z zakresu kultury, kultury 
fizycznej i turystyki oraz ochrony i promocji 
zdrowia. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne 
konkursy.

Komunikacja gminna

Gmina przy pomocy ankiety bada potrzeby 
mieszkańców dotyczące organizacji komunikacji 

publicznej. Wstępnie proponowane są dwie 
trasy. Burmistrz zachęcił szczególnie radnych 
i sołtysów do zapoznania się z tym tematem. 
Żeby zapewnić szeroki udział mieszkańców 
w ankiecie, potrwa ona do 20 marca 2020 r. 
Przewodniczący rady Piotr Goroński i radny 
Tomasz Giełda zwracali uwagę na drobne nie-
doskonałości techniczne ankiety. 

Klasy sportowe

Podejmowane są starania o powołanie od-
działów sportowych w Szkole Podstawowej 
w Buku.

Zarządzenie burmistrza określa terminy 
rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Rekru-
tacja dotyczy uczniów klas trzecich, którzy 

Szanowni 
Państwo, 

Za nami czas 
pełen rodzinnej 
bliskości i do-
brych życzeń. Bardzo dziękuję za wszystkie 
spotkania opłatkowo-noworoczne - za ich 
organizację, ale przede wszystkim za udział 
mieszkańców w tych wydarzeniach. Dzię-
kuję również za tak liczny udział Państwa 
w Koncercie Noworocznym. Cieszy mnie 
fakt, że hala Ośrodka Sportu i Rekreacji była 
wypełniona po brzegi. Już drugi rok z rzędu 
zaproponowaliśmy coś innego od dotychcza-
sowych standardów. Staraliśmy się zaprosić 
ciekawych muzyków z atrakcyjnym, zróżnico-
wanym repertuarem. Mam nadzieję, że takie 
bogactwo oferty przypadło Państwu do gustu.

Od początku roku ruszyliśmy z tematem 
komunikacji gminnej. Zdajemy sobie sprawę, 
że jest to wielkie i kosztowne przedsięwzięcie. 
Razem z budową punktu przesiadkowego 
będą to największe wyzwania tej kadencji, 
dlatego wymagają starannych przygotowań. 

Pierwsze trasy przejazdów skonsultujemy 
z mieszkańcami. Ten projekt musi odpowia-
dać na Państwa potrzeby, dlatego zachęcam 
do wypełnienia stosownej ankiety. Dzięki 
niej poznamy Państwa opinie na temat za-
sadności wprowadzenia w naszej gminie ko-
munikacji publicznej. Ankieta jest całkowicie 
anonimowa i służyć będzie tylko i wyłącznie 
przygotowaniu koncepcji uruchomienia ta-
kiej komunikacji. Liczę na Państwa głos w tej 
sprawie.

W pierwszym miesiącu roku powiało 
optymizmem w gminnych inwestycjach. 
Widać już pozytywne zmiany wynikające 
z reorganizacji Urzędu i rozbudowy Refe-
ratu Inwestycji i Planowania, co zauważyli 
radni podczas ostatniej sesji. Zapowiada się 
również pierwszy znaczny sukces w pozy-
skiwaniu funduszy zewnętrznych. Z nadzieją 
oczekujemy na podpisanie umowy na do-
finansowanie inwestycji na terenie Daków 
Suchych i Wielkiej Wsi ze środków PROW 
2014-2020.

Nowa odsłona gminnej strony interne-
towej www.buk.gmina.pl stała się faktem. 
Jej bardzo dużym atutem jest wprowadze-

nie zapowiadanego wcześniej kalendarza 
wydarzeń, w którym znajdą się wszystkie 
imprezy odbywające się na terenie naszej 
gminy. Dzięki temu narzędziu dowiedzą się 
Państwo, co jest planowane w najbliższych 
miesiącach i to ze sporym wyprzedzeniem. 
Z kolei organizatorom tych wydarzeń pozwoli 
unikać terminowych kolizji, które w przeszło-
ści przysparzały wielu problemów. Kolejny 
raz serdecznie zapraszam organizacje poza-
rządowe do śmielszego korzystania z tego 
narzędzia. 

Świetnie rozpoczęły się także zmagania 
sportowe w tym roku. Podczas Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt 
BUKOWIA CUP 2020 dziewczęta z rocznika 
2008 zdobyły pierwsze miejsce! Ogromne 
gratulacje dla zawodniczek i ich trenera Da-
riusza Pańczaka. Brawa należą się także dla 
młodszej drużyny pod przewodnictwem tre-
nera Pawła Kempy, które walczyły na boisku 
do ostatniego gwizdka. Pozostaje mi życzyć 
kolejnych sukcesów!

Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk  
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w kolejnym roku mogli by rozwijać swoje za-
interesowania w klasach sportowych. O szcze-
góły rekrutacji dopytywał radny Tomasz Ple-
wa. Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że 
wstępny sondaż dotyczący zainteresowania 
wśród rodziców został już przeprowadzony 
przez dyrekcję szkoły. Planuje się uruchomienie 
klas w dyscyplinach zespołowych. Preferowa-
ne są: piłka ręczna i piłka nożna. - Nie sposób 
realizować sportów indywidualnych. Chcemy 
uruchomić jeden oddział, bo są trzy oddziały 
klas trzecich. Dotyczy to Szkoły Podstawowej 
w Buku - mówił burmistrz Paweł Adam. Po uru-
chomieniu klas gmina będzie ubiegała się o ich 
dofinansowanie - taka jest procedura.   

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla 
Niepruszewa

W wojewódzkiej Komendzie Straży Pożar-
nej burmistrz zgłosił zapotrzebowanie doty-
czące zakupu średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla jednostki w Niepruszewie. 
Inwestycja będzie wymagała zabezpieczenia 
300 tys. zł w budżecie gminy oraz pozyskania 
środków zewnętrznych z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
lub ze środków ministerstwa. Zakup wozu dla 
niepruszewskiej jednostki jest konieczny z uwa-
gi na jej planowane włączenie w bieżącym roku 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Radny Mirosław Adamczak zwrócił uwagę, że 
większość taboru gaśniczego w gminie pamięta 
lata 70. XX wieku i sprzęt ten jeszcze działa tylko 
dzięki staranności druhów strażaków. 

Nie będzie połączenia instytucji kultury

Krajowa Rada Biblioteczna wyraziła nega-
tywną opinię w sprawie połączenia Biblioteki 
i Kina z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Ta decyzja zamyka kwestię ewentualnego po-
łączenia obu jednostek.

Przejazdy kolejowe

Burmistrz Paweł Adam zwrócił się do Pol-
skich Linii Kolejowych w sprawie zwiększenia 
przepustowości przejazdów kolejowych na te-
renie gminy. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, 
że rozpoczęła się już modernizacja urządzeń 
stacji sterowania ruchem w Opalenicy, która 
obejmuje swoim zasięgiem gminę Buk.

Nowa strona internetowa gminy

Jedną z funkcjonalności na nowym portalu 
gminnym jest kalendarz imprez i wydarzeń. 
Jest on dostępny także dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. W założeniu ma 
on umożliwić koordynację terminów imprez 
organizacji z terenu całej gminy. 

„Senior Plus” w Dobieżynie

Gmina złożyła wniosek do wieloletniego 
programu „Senior Plus” dotyczący utworzenia 
„Klubu Senior” w Dobieżynie. Pozyskane środki 
w wysokości 125 tys. zł miałyby być przezna-
czone na adaptację pomieszczeń Domu Kultury 
w Dobieżynie, a kolejne 25 tys. na zakup wypo-

sażenia. Burmistrz zwrócił uwagę, że patronem 
przedsięwzięcia jest sołtys Dobieżyna Bartosz 
Budych. Zauważył także, że w ramach remontu 
WDK w Dobieżynie, po zaleceniach inspektora 
nadzoru zakres prac będzie rozszerzony. Po-
dziękował przy tym radnym z Dobieżyna oraz 
sołtysowi Bartoszowi Budychowi za zaangażo-
wanie w projekcie. Radny Mirosław Adamczak 
podziękował za właściwy nadzór inwestorski, 
który jego zdaniem jest dużo lepszy niż w po-
przedniej kadencji. 

Inwestycje w Wielkiej Wsi  
i Dakowych Suchych

Na posiedzeniu Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego została zatwierdzona lista in-
formująca o kolejności wsparcia projektów w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2014-2020. Znalazł się na niej projekt 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i prze-
budowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz 
przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania 
Wody w Dakowych Suchych”. – Nasz wniosek 
został objęty kwotą dofinansowania 2 mln zł. 
Mam z tego tytułu podwójną satysfakcję bo nie 
dość, że udało nam się uratować sam projekt, 
to jeszcze udało się otrzymać dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
mówił burmistrz Paweł Adam. Dodał przy tym, 
że gmina aktualnie czeka na podpisanie umowy 
na dofinansowanie i do tego czasu pozostanie 
ostrożnym optymistą. Radna Elżbieta Batura 
pytała jakich ulic będzie dotyczył projekt dla 
Wielkiej Wsi. Burmistrz tłumaczył, że jest to 
etap pierwszy całego założenia. W tym etapie 
ujęto te działania, które mieszczą się w zasadach 
PROW 2014-2020. Obejmuje on budowę kana-
lizacji na ulicach: Ogrodowej, Bocznej, Nowej 
i cz. ul. Smugi oraz wymianę sieci wodociągowej 
na ul. Rolnej. O kwestiach technicznych radni 
będą informowani na bieżąco w trakcie komisji. 
Burmistrz zauważył, że budowa kanalizacji na 
ul. Wielkowiejskiej w najbliższych latach jest 
niemożliwa. Radny Mirosław Adamczak zwrócił 
uwagę, że w poprzedniej kadencji wniosek był 
złożony i został odrzucony. Tegoroczny sukces 
jest znaczący, ponieważ w aktualnej puli roz-
dzielona została już resztka środków z bieżącej 
perspektywy finansowej. – Wygląda na to, że 
jakość wniosków się poprawiła. Chciałoby się 
powiedzieć „prosimy o więcej” – podsumował 
radny.

Gmina sprzedała dwie działki  
przy torach kolejowych

Radny Tomasz Plewa pytał kim są nabywcy 
gruntów komunalnych przy torach kolejowych. 
Burmistrz odpowiedział, że nabywcami są osoby 
fizyczne zainteresowane inwestycją w budow-
nictwo mieszkaniowe.

„Bukowskie talenty”

Radny Tomasz Plewa interesował się 
wnioskami złożonymi w ramach programu 
„Bukowskie talenty”. Burmistrz Paweł Adam 
odpowiedział, że w regulaminowym terminie 
do 31 grudnia 2019 r. wpłynęły cztery wnioski. 

Będą rozpatrzone tak jak mówi uchwała, czyli 
do końca marca 2020 r.  

Niesportowe emocje

Gorącą dyskusję wywołały uwagi radnego 
Tomasza Giełdy do projektu uchwały w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów 
oraz osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej.

Odpowiadając Tomaszowi Giełdzie radny 
Dariusz Pańczak stwierdził, że ten był chyba na 
innej komisji niż ta, na której omawiano pro-
jekt uchwały. Treści projektu uchwały bronił 
także burmistrz Paweł Adam. Podkreślił, że 
przedłożona uchwała honoruje dotychczasowe 
kryteria oraz otwiera się także na inne grupy 
mieszkańców poprawiających sport. Dysku-
sję starał się uspokoić radny Tomasz Plewa. 
Ostatecznie radni przyjęli projekt uchwały nie 
uwzględniający uwag radnego Tomasza Giełdy.

Zamówienie publiczne w placówkach 
oświatowych

Burmistrz Paweł Adam informował, że od-
były się wizytacje szkół pod katem rozeznania 
potrzeb inwestycyjnych. Wiceprzewodniczą-
cy Andrzej Jankowski pytał, czy przetargi na 
inwestycje w placówkach oświatowych będą 
organizowane nadal przez szkoły, czy przez 
urząd? Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, 
że zamierza odciążyć szkoły od prowadzenia 
postępowań przetargowych. Dyrektorzy pla-
cówek mają do realizacji zadania oświatowe. 
Przewodniczący Piotr Goroński podziękował za 
to pytanie. Przypomniał, że sam w przeszłości 
jako dyrektor placówki borykał się z tematem 
przetargów i inwestycji w szkole. 

Imprezy i wydarzenia

Burmistrz Paweł Adam podsumował Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Poinformował 
o rekordowej kwocie zbiórki i podziękował 
całemu sztabowi za organizację tego udanego 
wydarzenia. Ponadto złożył gratulacje radnemu 
Dariuszowi Pańczakowi i zawodniczkom UKS 
Bukowia z rocznika 2008 za zdobycie I miejsca 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziew-
cząt. - Sukces goni sukces - dodał. Przewodni-
czący Piotr Goroński stwierdził, że rozgrywkom 
towarzyszyły prawdziwie sportowe emocje, 
a szczególną pochwałę zasługuje postawa 
rodziców naszych dziewcząt. Radna Elżbieta 
Batura podziękowała za piękne XX Powiatowe 
Kolędowanie w Buku. 

Czyste powietrze

Radna Elżbieta Batura poruszyła temat dy-
żurów doradcy ds. czystego powietrza w gminie. 
Zwróciła uwagę, że częstotliwość jego przyjaz-
dów do Buku jest niewystarczająca. Burmistrz Pa-
weł Adam powiedział, że w ubiegłym roku gmina 
dwukrotnie ogłaszała rekrutację na stanowisko 
ds. ochrony powietrza, ale nie było kandydatów 
do pracy. Z tego powodu burmistrz cieszy się ze 
współpracy z Metropolią Poznań, która delego-
wała na dyżury do Buku swojego pracownika.



KOSYNIER BUKOWSKI  5

Ściąga 
„Przydomowa 
oczyszczalnia”  
Mity i fakty
Zgłoszenie budowy PSOŚ

Prawo budowlane mówi, że pozwolenia na 
budowę nie wymaga budowa indywidualnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydaj-
ności do 7,5 m3 na dobę. Jednak wymaga ona 
zgłoszenia właściwemu organowi. „Zgłosze-
nie” budowlane w myśl Prawa Budowlanego 
art. 30. ust. 1. polega na podaniu informacji 
właściwemu organowi faktu budowy. W przy-
padku zgłoszenia takiej instalacji (w trybie 
Prawa Budowlanego) właściwym organem do 
przyjęcia zgłoszenia jest Starosta. Zgłoszenia 
należy dokonać przed zamierzonym terminem 
rozpoczęcia robót budowlanych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, 
zakres i sposób wykonywania robót bu-
dowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do 
zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, o posia-
danym prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane. W zależności od 
potrzeb, należy dołączyć odpowiednie szkice 
lub rysunki, a także pozwolenia wymagane 
odrębnymi przepisami. 

Do wykonania robót budowlanych można 
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie 
wniesie sprzeciwu.

Wymagane zgłoszenie powinno zawierać:
 » Treść „Zgłoszenia” na ogół wg wzoru pu-

blikowanego na stronach www powiatu.
 » Załączniki zawierające:

• oznaczenie prowadzącego (właściciela, 
dzierżawcy, użytkownika) instalację, 
jego adres zamieszkania lub siedziby; 

• w przypadku podmiotu prawnego adres 
zakładu, na którego terenie prowadzona 
jest eksploatacja instalacji;

• rodzaj i zakres prowadzonej działal-

ności, w tym wielkość produkcji lub 
wielkość świadczonych usług;

• czas funkcjonowania instalacji (dni 
tygodnia i godziny);

• wielkość i rodzaj emisji czyli wyliczona 
ilość ścieków  w m3 / dobę;

• opis technologii lub najlepiej dołączaną 
do systemu dokumentację techniczno 
rozruchową [DTR] wraz z DWU;

• informację, czy stopień ograniczania 
wielkości emisji jest zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami wraz z protokołami 
badań z jednostki notyfikowanej;

• protokół z dokonania testu perkolacyj-
nego lub wyniki badań geologicznych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, za-
kres i sposób wykonywania robót budowla-
nych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgło-
szenia należy dołączyć oświadczenie, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, o posia-
danym prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane, oraz, odpowiednie 
rysunki zagospodarowania terenu działki na 
mapie zasadniczej.

Całość postępowania administracyjne-
go musi być zgodna z art. 30 ustawy prawo 
budowlane.

Budowa PSOŚ jako całego systemu zgod-
nie z art. 395 pkt 7) Ustawy pr.wodne nie wy-
maga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji 

Wykonana instalacja PSOŚ, w myśl Art. 
152. ust 1 Prawa Ochrony Środowiska  wy-
maga zgłoszenia eksploatacji miejscowemu 
organowi ochrony środowiska, którym jest 
burmistrz. 

Instalację, objętą obowiązkiem zgłosze-
nia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, 
prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w ter-
minie 6 miesięcy od dnia, w którym została 
ona objęta tym obowiązkiem. Wzór zgłosze-
nia eksploatacji powinien być dostępny na 
stronach www Urzędu Gminy. Gmina winna 
wyznaczyć zgłaszającemu terminy wywozu 
osadu nadmiernego z instalacji. Częstotliwość 
ta jest oznaczona w DTR. Na ogół jest to jeden 
lub dwa razy w roku. Kopię protokołu należy 
przedłożyć burmistrzowi raz do roku.

Do obowiązków użytkownika należy rów-
nież przedkładanie burmistrzowi raz do roku 
kopi sprawozdań badań skuteczności oczysz-
czania ścieków. Górna granica dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń określa Rozporządze-
nie MGMiŻŚ poz 1311 z dnia 15 lipca 2019 
załącznik nr 2, kolumna oczyszczalnie do 2000 
RLM.  Po wykonaniu instalacji takich badań 
należy wykonać czterokrotnie w ciągu roku, 
a przy prawidłowych wynikach, w kolejnych 
latach już tylko dwa badania w roku. Badania 
wykonuje się w laboratorium akredytowanym. 
Niestety są to dla użytkownika stałe koszty 
eksploatacyjne.

Ostatnim obowiązkiem użytkownika PSOŚ 
jest przeprowadzanie co roku (tak jak w przy-
padku samochodu) serwisu technicznego na 
koszt użytkownika. Należy posiadać umowę 
na prowadzenie serwisu, a kopię przeprowa-
dzonych czynności należy również przedkła-
dać burmistrzowi.

Mit eksploatacji

Wiele osób może pokusić się o wysunię-
cie tezy, że PSOŚ jest wobec tego droższy od 
„szamba”. Nic bardziej mylnego. Dla czterech 
osób w okresie tzw. 30 letniej amortyzacji 
koszty korzystania z kanalizacji (budowa 
przyłącza i opłaty za ścieki) wynoszą ok 
26.000 zł. Dla PSOŚ jest to koszt ok 28.000 zł 
a wywóz tej samej ilości ścieków (czyli 4 osoby 
x tylko 80 litrów x 365 dni x 30 lat x koszty 
odbioru ścieków przekraczają 54. 000 zł.

Proszę zwrócić uwagę, że w roku ta czte-
roosobowa rodzina wytwarza nie mniej niż 
116,8 m3 ścieków. Niestety dwa kwitki po 
5 m3 nie załatwiają sprawy. Na tą wielkość 
właściciel winien przedłożyć Urzędowi po-
twierdzenia odbioru. Inaczej Burmistrz może 
powziąć wiedzę, że dany właściciel szamba 
popełnia przestępstwo w postaci zatruwania 
środowiska i może kierować sprawę do orga-
nów ścigania. Co poddaję uwadze.

Zenon Świgoń - Konsultant PGW Wody 
Polskie KPOŚK, Ekspert Ministra  

Środowiska ds. ocen wniosków  
o dofinansowanie, Rzeczoznawca PZITS 

nr 2032/2006

Pytania i interpelacje radnych
-Radna Daniela Kalemba w sprawie dalszego 

funkcjonowania filii Przychodni Lekarza Rodzin-
nego Vigilax w Niepruszewie;

-Radny Tomasz Giełda w sprawie przywró-
cenia przystanku autobusowego w Szewcach, 
w sprawie podjęcia działań mających na celu 
remont odcinka drogi/ ulicy Otuskiej u zbiegu 
z drogą wojewódzką 306 - ulica Stęszewska, 
w sprawie możliwości wytyczenia szlaków/tras 
turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Buk 
i w jej okolicach; w sprawie podjęcia działań na 
rzecz ochrony Jeziora Niepruszewskiego przed 
degradacją - z grudnia 2019r.;

-Radny Wojciech Dudkiewicz w sprawie strat 
wody w sieci wodociągowej, awarii wodnej przy 
ul. Otuskiej/Szkolnej, utwardzenia nawierzchni 
przy ulicy Grobelnego;

-Radni: Tomasz Giełda, Wojciech Dudkiewicz 
i Michał Korbas w sprawie dofinansowania do 
wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy 
Buk;  

-Radny Tomasz Plewa w sprawie zwiększe-
nia bezpieczeństwa mieszkańców i przeniesie-
nie w inne miejsce słupa ogłoszeniowego przy 
przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej w Buku 
- przy banku PKO oraz: - do opracowania jakich 
miejscowych planów zamierzamy przystąpić 

w 2020 roku w naszej gminie w celu poprawienia 
tego stanu posiadania? - kiedy zaprzestaniemy 
praktyk wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy dla zespołów budynków czy wręcz osiedli 
mieszkaniowych?

-Radny Mirosław Adamczak w sprawie stanu 
technicznego Orlik 2012 w Dobieżynie;

-Radny Paweł Cieślak postawienia wiaty 
odpoczynkowej wraz z samoobsługowym ser-
wisem dla rowerów na nowopowstałej drodze 
rowerowej - trasa Szewce – Buk.

Pełne treści zapytań i interpelacji oraz od-
powiedzi znajdują się na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej: bip.buk.gmina.pl
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Weź udział w ankiecie na temat 
uruchomienia komunikacji gminnej!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam na przygotowanie 
optymalnego systemu komunikacji publicznej w Mieście i Gminie Buk – na miarę 
Państwa oczekiwań i potrzeb oraz możliwości finansowych gminy.

Ankieta – w jakim celu?

Ankieta prowadzona jest przez Urząd 
Miasta i Gminy w Buku w celu uzyskania Pań-
stwa opinii na temat zasadności wprowadze-
nia w naszej gminie komunikacji publicznej. 
Ankieta jest całkowicie anonimowa i służyć 
będzie tylko i wyłącznie przygotowaniu 
koncepcji uruchomienia takiej komunikacji.

O co m. in. pytamy?
W jaki sposób najczęściej poruszają się 

Państwo po terenie gminy Buk? Jakie korzy-
ści widzą w organizacji komunikacji publicz-
nej? Co jest dla Was ważne w komunikacji 
publicznej? W jaki sposób można usprawnić 
obsługę transportową? Jaki jest Wasz cel 
codziennych podróży i najdogodniejsze 
godziny przyjazdów/odjazdów autobusów 
gminnych? Z jaką częstotliwością powinny 
zostać zaplanowane kursy komunikacji? 
W ankiecie zaprezentowaliśmy również 
proponowany przebieg połączeń i pytamy 
o Wasze zdanie!

Gdzie jest dostępna ankieta?
Ankieta dostępna jest pod linkiem 

https://ankietaplus.pl/s/85838JJS udo-
stępnionym na stronie internetowej gminy 
oraz na profilu FB. Dostępna jest również 
w formie papierowej do pobrania w holu 
urzędu. 

Do kiedy  
i gdzie trzeba ją złożyć?

Ostateczny termin wypełniania ankiet 
upływa 20 marca br. Wypełnione ankiety 
można zostawić w urnie znajdującej się 
w holu urzędu lub w pokoju 3b znajdującym 
się na parterze budynku u p. Roberta Kłosa.

Liczymy na Wasz głos w tej sprawie!

Poniższy opis (przebieg według ulic) 
oraz mapa ilustrują projekt dwóch linii 
komunikacji miejskiej.

Linia A: 
Kierunek: Żegowo

Dobra – Sznyfin – Dakowy Suche/Szny-
fińska – Dakowy Suche/Bukowska – Szewce/
Bukowska – Zgoda/Bukowska – Dobieżyn/
Podgórna – Dobieżyn/Powstańców Wlkp. 
– Dobieżyn/Bukowska – Buk/Kolejowa 
(Stacja) – Buk/Dworcowa – Buk/Poznań-
ska – Buk/Pl. Przemysława –Buk/Pl. Reszki 

– Wielka Wieś/Św. Rocha (Liliowa) – Wy-
soczka – Żegowo
Kierunek: Dobra

Żegowo – Wysoczka – Wielka Wieś/Św. 
Rocha (Liliowa) – Buk/Wielkowiejska – Buk/
Bohaterów Bukowskich – Buk/Pl. Przemy-
sława – Buk/Zenktelera – Buk/Grodziska 
– Buk/Przykop – Buk/Dworcowa – Buk/
Kolejowa (Stacja) – Dobieżyn/Bukowska 
– Dobieżyn/Powstańców Wlkp. – Dobieżyn/
Podgórna – Zgoda/Bukowska – Szewce/
Bukowska – Dakowy Suche/Bukowska – 
Dakowy Suche/Sznyfińska – Sznyfin – Dobra

Linia B: 
Kierunek: Buk

Kalwy – Niepruszewo/Poznańska – Nie-
pruszewo/Jodłowa – Niepruszewo/Cisowa 

– Niepruszewo/Świerkowa – Niepruszewo/
Starowiejska – Otusz/Stacja – Otusz – Wiel-
ka Wieś/Otuska – Buk/Otuska – Buk/Pl. 
Reszki – Buk/Św. Rocha – Buk/Wielkowiej-
ska – Buk/Bohaterów Bukowskich – Buk/
Pl. Przemysława 
Kierunek: Kalwy

Buk/Pl. Przemysława – Buk/Poznańska 
– Buk/Pl. Reszki – Buk/Otuska – Wielka Wieś/
Otuska – Otusz – Otusz/Stacja – Nieprusze-
wo/Starowiejska – Niepruszewo/Świerko-
wa – Niepruszewo/Cisowa – Niepruszewo/
Jodłowa – Niepruszewo/Poznańska – Kalwy.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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OBWIESZCZENIE
Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Buk

Realizując Uchwałę Rady Miasta 
i Gminy Buk Nr XXXVII/259/2017 
z dnia 26 września 2017 r. w spra-
wie udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany źródeł 
ogrzewania węglowego na ekolo-
giczne źródła ciepła, która została 
opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopol-
skiego w dniu 2 października 2017 
r., poz. 6136 (z późn. zm.) uprzej-
mie Państwa zawiadamiam, że 
również w br. zaistniała możliwość 
dofinansowania z budżetu Miasta 
i Gminy Buk wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania 
lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły 
centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub 
energią elektryczną. 

Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu 
kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym 
lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 5 000,00 zł. Jednym 
z warunków przyznania dotacji jest m. in. zdemontowanie w sposób 
trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel) w lokalu 
mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich po-
nowne podłączenie. Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych 
urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych i instalacyjnych 
oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 

W związku z powyższym od 
dnia 14 stycznia br. wnioski (wg 
ustalonego wzoru) o przyznanie 
dotacji należy złożyć do Burmi-
strza Miasta i Gminy Buk (ul. Ra-
tuszowa 1, 64-320 Buk) przed 
zakupem nowego kotła w ter-
minie do dnia 30 października 
2020 r. Dotacje przyznawane są 
w kolejności składania wniosków 
– decyduje data i godzina wpły-
wu wniosku do Urzędu Miasta 
i Gminy w Buku. W przypadku 
wyczerpania środków w roku 
2020 przyjmowanie i rozpatry-
wanie wniosków zostaje wstrzy-
mane. Nierozpatrzone wnioski 
w celu ubiegania się o dotację 
należy złożyć ponownie w roku 
następnym. 

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków w br. powinno 
dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku 
bieżącym. 

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie 
sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 618884442; 
e-mail: konrad.wozniak@buk.gmina.pl).

Wnioski można pobrać z holu tut. Urzędu Miasta i Gminy, w po-
koju nr 21 lub ze strony internetowej adres: www.buk.gmina.pl 
(zakładka: Mieszkaniec - Urząd Miasta i Gminy w Buku – Druki do 
pobrania - Ochrona środowiska). 

Z poważaniem,  
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Zebrania wiejskie

Uprzejmie informujemy mieszkańców 
wszystkich wsi z terenu naszej Gmi-
ny, że zaplanowane zostały zebrania 

wiejskie poszczególnych sołectw. Poniższa 
tabela przedstawia harmonogram zebrań:

O zebraniach wiejskich będą informować 
szczegółowo sołtysi na minimum 7 dni przed 
planowanym terminem spotkania. Zachęca-
my wszystkich mieszkańców naszych wsi 
do udziału w spotkaniach dotyczących ich 
sołectw.

Michał Migdałek

Sołectwo Data Godzina Miejsce

Wielka Wieś 12.02.2020 r. 17.00 Sala Miejska w Buku
Dobieżyn 12.02.2020 r. 19.00 Aula Szkoły Podst. w Dobieżynie
Dobra – Sznyfin 13.02.2020 r. 17.00 Wiejski Dom Kultury w Dobrej 
Dakowy Suche 13.02.2020 r. 19.00 Wiejska Dom Kultury w Dakowach Suchych
Cieśle 17.02.2020 r. 17.00 Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie
Pawłówko – 
Wiktorowo 17.02.2020 r. 19.00 Sala Miejska w Buku

Niepruszewo 19.02.2020 r. 17.00 Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie
Kalwy 19.02.2020 r. 19.00 Wiejski Dom Kultury w Kalwach
Wysoczka – 
Żegowo – Wygoda 20.02.2020 r. 17.00 Wiejski Dom Kultury w Żegowie

Otusz 20.02.2020 r. 19.00 Wiejski Dom Kultury w Otuszu
Szewce 21.02.2020 r. 18.00 Strażnica OSP w Szewcach

II Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych Cześć, Europo!

Stowarzyszenia Młodzi dla Europy oraz 
Yes YOUth Can we współpracy z Mia-
stem i Gminą Buk zapraszają uczniów 

klas 6-8 szkół podstawowych do udziału w II 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, 
Europo!”. Zadanie konkursowe polega na 
zorganizowaniu akcji, która w szeroko rozu-
miany sposób promowałaby wiedzę o Euro-

pie wśród swojego najbliższego otoczenia. 
Na najlepsze zespoły czekają atrakcyjne 

nagrody rzeczowe oraz kilkudniowy wyjazd 
do siedziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli na zaproszenie jednego z euro-
posłów. Partnerami tegorocznej edycji Kon-
kursu są m.in. Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce, Fundacja im. Roberta 

Schumana, Powiat Poznański, a także posło-
wie do Parlamentu Europejskiego: Andrzej 
Halicki, Radosław Sikorski, Robert Biedroń, 
Danuta Hübner oraz Janina Ochojska. Szcze-
góły wraz z Regulaminem Konkursu znajdują 
się na stronie internetowej www.czesceu-
ropo.eu. Zachęcamy do udziału!
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Wóz strażacki 
przekazany nowemu 
właścicielowi

Stało się! Wóz strażacki wylicytowany 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy został przekazany nowemu 

właścicielowi. 22 stycznia 2020 r. wycofany 
z podziału bojowego samochód pożarniczy 
STAR 266 stanowiący do tej pory wyposa-
żenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Buku wyruszył z panem Pawłem i jego 
ekipą do Wieliczki.

Skąd pomysł na tak nietypowy zakup?
Paweł Buchaniec jak sam mówi zawsze 

pasjonował się techniką i różnymi maszyna-
mi. Od dziecka składał urządzenia elektro-
niczne, lutował, bawił się kabelkami. „Jednak 
tej elektroniki i techniki mamy dzisiaj za 
dużo, za bardzo się to rozprzestrzeniło - stąd 
wziął się u mnie sentyment na bardziej, po-
wiedzmy analogowe, stare maszyny. Jak zna-
lazłem go na aukcji to okazało się, że to jest 
rocznik ’79, czyli tak samo jak ja. Będziemy 

mieć razem urodziny! Jak tylko to zobaczy-
łem to od razu miałem kolejny argument, 
żeby go kupić” – śmieje się nowy właściciel 
i dodaje „drugi powód jest taki, że zawsze 
starałem się jakoś charytatywnie udzielać. 
We wcześniejszych latach też licytowałem 
różne rzeczy z WOŚP tylko, że nie były aż 
tak duże i spektakularne”. 

To były dwa główne powody, ale pomy-
słów jest więcej! Jako, że pan Paweł zajmuje 
się modelarstwem i ma firmę MojeHobby.pl, 
która sprzedaje modele do sklejania to wóz 
strażacki stanie się jej wizytówką! Samochód 
dumnie będzie prezentował ekspozycję skle-
pu, w ramach promocji pojawi się również 
na wystawach i targach.

Ostatni, równie ważny argument, który 
zdecydował o nietypowym zakupie jest plan, 

aby samochód w przyszłym roku wrócił na 
licytację WOŚP w formie przejażdżki.

Z Buku do Wieliczki
Samochód wyruszył w podróż do Wie-

liczki k. Krakowa na własnych kołach, a wła-
ściwie do miejscowości Koźmice Wielkie, 
gdzie będzie stacjonował. „Muszę jeszcze 
wymyślić jakiś pomysł na garaż. Jak on przez 
tyle lat zachował się w takim stanie, to szko-
da, żeby teraz podupadł. Jak znalazłem go 
na aukcji to zacząłem się przez chwilę zasta-
nawiać. Gdzie go trzymać? Czy to nie będzie 
dużych podatków? Czy on jest jezdny? Jak 
go tu przywieźć? Pytań i wątpliwości było 
wiele, ale sobie pomyślałem, że jak zacznę 
wymyślać różne przeszkody to nic z tego 
nie wyjdzie. Stwierdziłem, że szkoda by mi 
potem było, gdyby to przepadło” – wspomina 
Paweł Buchaniec.

Niezmiernie cieszymy się, że samochód 
pożarniczy, który przez wiele lat służył 
bukowskiej jednostce trafił w dobre ręce 
i będzie służył dalej, choć tym razem w nieco 
innej formie. Dziękujemy za wsparcie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Monika Błaszczak-Mańkowska

Wielkopolska Karta 
Rodziny dla mieszkańców 
gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł 
Adam w dniu 8 stycznia 2020 r. podpisał 
z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu Grzegorzem 
Grygielem porozumienie partnerskie w spra-
wie podjęcia współdziałania, którego ce-
lem jest realizacja Programu „Wielkopolska 
Karta Rodziny”. Tym samym Miasto i Gmi-
na Buk stała się partnerem w/w programu 
a mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać 
się o przyznanie Wielkopolskiej Karty Ro-
dziny. Program „Wielkopolska Karta 
Rodziny” został przyjęty przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 29 maja 
2014 r., Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Progra-
mem działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
z województwa wielkopolskiego. Adresatem 
działań w ramach Programu „Wielkopolska 
Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+. Program 
jest instrumentem  aktywizacji społecznej 
realnie wpływającym na funkcjonowanie 

rodziny i czyniące je łatwiejszym. Program 
stał się istotnym elementem polityki sa-
morządu, ułatwiającym rodzinom wielo-
dzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług 
pozostawiając w ich rodzinnych budżetach 
więcej pieniędzy. Wielkopolska Karta Ro-
dziny zapewnia rodzinom wielodzietnym 
korzystanie na preferencyjnych warunkach 
z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, 
rekreacyjnej i transportowej poprzez sys-
tem zniżek wprowadzony przez Podmioty 
przystępujące do Programu „Wielkopolska 
Karta Rodziny”. Katalog partnerów można 
sprawdzić na stronie www.rops.poznan.pl. 
Aby uzyskać Wielkopolską Kartę Rodziny 
należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Buku. Zachęcamy mieszkańców 
do skorzystania z oferty programu.

Robert Kłos

Strona na nowo

Nowa odsłona strony internetowej 
gminy to czytelniejszy układ treści, 
zmiana szaty graficznej i kalendarz 

wydarzeń, w którym znajdą Państwo wie-
le wydarzeń ze sporym wyprzedzeniem! 

Co więcej, sami również możecie zgłaszać 
wydarzenia, których jesteście organizato-
rem i które mają miejsce na terenie naszej 
gminy za pomocą przycisku „Zgłoś imprezę” 
lub wchodząc bezpośrednio na stronę buk.
gmina.pl/zglos-impreze.html. Przycisk o któ-
rym mowa znajduje się na stronie głównej 
pod sliderem wyświetlającym najważniejsze 
aktualności. Wystarczy wypełnić formularz 
podając niezbędne informacje i zgłosić wy-
darzenie. Wszystkie wydarzenia na terenie 
gminy w jednym miejscu! Zachęcamy do 
odwiedzin – www.buk.gmina.pl.

Monika Błaszczak-Mańkowska

NABÓR UCZNIÓW KLAS III 
DO KLASY SPORTOWEJ

NA ROK SZKOLNY
2020/2021

 

Harmonogram
i zasady rekrutacji
dostępne na stronie
www.spbuk.pl w zakładce
'Rekrutacja do oddziału sportowego' 

 Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Bukowskich w Buku
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W siedem dni dookoła świata
Fileas Fogg, bohater słynnej powieści Juliusza Verne’a, potrzebował 80 dni, by okrążyć 
świat. A gdyby tak udało się to w tydzień, w dodatku nie ruszając się z Wielkopolski? 
Niemożliwe? A jednak! Po sąsiedzku, na wyciągnięcie ręki mamy tu wiele atrakcji, które 
przy odrobinie wyobraźni pozwolą przenieść się do mniej lub bardziej odległych zakątków 
kuli ziemskiej. Pozostaje więc ruszyć w drogę wokół Poznania – dookoła świata!

Na skraju rezydencji w Rogalinie stoi 
kościół św. Marcelina, znany jako 
mauzoleum rodu Raczyńskich. Nie 

wszyscy wiedzą, że budynek stanowi kopię 
rzymskiej świątyni z francuskiego Nîmes. Do 
jeszcze wcześniejszych, greckich wzorców 
nawiązuje kościół św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Buku, choć jego plany po-
wstały w… Berlinie. Pocysterską świątynię 
w Owińskach zdobią spiralne kolumny, 
inspirowane grobowcem świętego Piotra 
w bazylice watykańskiej, a w ołtarzu kościo-
ła w Kicinie znalazła się kopia rzymskiego 
obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. 

Świat w Puszczy Zielonce
By zobaczyć spektakularne widowiska 

historyczne nie trzeba jeździć do Francji. Od 
kilku lat plenerowe spektakle wzorowane 
na słynnym parku Puy du Fou są znakiem 
rozpoznawczym Parku Dzieje w Murowanej 
Goślinie. W Puszczy Zielonce można też 
spotkać się z myśliwymi (Traperska Osada 
w Bolechówku) i rdzennymi mieszkańcami 
(Wioska Indiańska w Łopuchówku) legen-
darnego Dzikiego Zachodu. Zamiast podróży 
w dalekie strony wystarczy wizyta w arbore-
tum w Zielonce lub Kórniku, gdzie zebrano 
bogate kolekcje roślin świata.

Architektura krajów niemieckich
Wybitny niemiecki projektant Hans Poel-

zig pozostawił swój ślad również w Luboniu. 
Zaprojektowaną przez niego imponującą 
halę magazynową można zwiedzać w czasie 
wycieczek Lubońskim Szlakiem Architek-
tury Przemysłowej. Równie efektownie 
prezentuje się kolejowa przeprawa przez 
Wartę w Stobnicy. Most powstał w konstruk-
cji systemu Gerbera, rzadkiej na ziemiach 
polskich, a wykorzystywanej w Bawarii 
albo w szkockim Forth Bridge. Niemieckie 
korzenie ma również Pałac Jankowice, któ-
rego pierwotna bryła łudząco przypominała 
berlińską Starą Mennicę. Alpejski styl uzdro-
wiskowy reprezentują budynki dworców 
kolejowych Puszczykowo i Puszczykówko 
oraz zabudowania pobliskiego Ludwikowa.

Szczypta egzotyki
Przedsmakiem egzotyki może być Sala 

Mauretańska na zamku w Kórniku, wzo-
rowana na architekturze pałacu Alhambra 
w hiszpańskiej Grenadzie. Kórnickie zbiory 
obejmują też pamiątki z dalekich Antypod-

ów: od bumerangów po wypchanego dzio-
baka. Nieco inne trofea myśliwskie (m.in. 
Wielką Piątkę Afryki) prezentuje Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Wo-
kół Poznania nie brak też miejsc z żywymi 
egzotycznymi zwierzętami. Ara araurana 
i kakadu mieszkają w Papugarni Ara w Trze-
bawiu, lemury i alpaki – po sąsiedzku w Deli 
Parku, a emu i kangury – w Śremskim Zoo.

Śladami podróżników
Odwiedzając muzeum im. Ojca Mariana 

Żelazka w Chludowie można zawędrować 
w dwa odmienne zakątki świata. W części 
indyjskiej znalazły się tradycyjne stroje, 
przedmioty liturgiczne, a nawet rekonstruk-
cja klasy szkolnej. Obok nich prezentowane 
są zbiory z Ameryki Południowej. Bajecznie 
kolorowe motyle, murzyńskie maski i tam-
-tamy zobaczymy też w Muzeum Arkade-
go Fiedlera w Puszczykowie. Na zewnątrz 
ustawiono kopie słynnych rzeźb – od Bramy 
Słońca z Boliwii po egipskiego Sfinksa. Na 
zakończenie zwiedzania warto wsiąść na po-
kład Santa Marii – repliki statku Krzysztofa 
Kolumba, zamknąć oczy i wyruszyć w „rejs”.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Niniejszy tekst inauguruje cykl „Turystyczne 
PLOTki”. Wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT) będziemy przybliżać 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by za-
chęcić do samodzielnego poznawania mniej lub 
bardziej znanych turystycznych perełek okolic Po-
znania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorządowych 
12 gmin członkowskich PLOT.

Rozliczaj PIT 
zgodnie z miejscem 
zamieszkania!

Więcej środków dla gminy z po-
datków, to większe możliwości 
działania: modernizacja szkół, 

nowe place zabaw, rozbudowa dróg, ścież-
ki rowerowe, oświetlenie ulic, itd.

Aby wesprzeć swoją gminę, zgłoś 
w urzędzie skarbowym miejsce faktycz-
nego zamieszkania (nie zameldowania) 
poprzez:

 » wypełnienie formularzu ZAP3.
 » powiadomienie urzędu skarbowego 

w rocznym zeznaniu podatkowym 
o miejscu zamieszkania.

LEDY A EKOLOGIA

W Polsce jest 3,3 mln lamp ulicz-
nych. Rocznie zużywają nawet 
1500 GWh (gigawatogodzin) 

energii elektrycznej. Najwięcej, ok. 60-
65%, jest lamp sodowych. To stare i mało 
wydajne oświetlenie. Dla porównania no-
woczesne oprawy LED zużywają o 50% 
mniej prądu. W połączeniu z inteligent-
nym systemem sterowania oszczędności 
są jeszcze większe. Sięgają nawet 70%.

Oświetlenie LED zużywa mniej energii 
niż tradycyjne źródła światła, dzięki czemu 
spada emisja CO2, czas eksploatacji lamp 
jest dłuższy, co oznacza rzadsze wymiany 
i mniejszą ilość odpadów, nie zawiera rtęci 
i może być umieszczane w specjalnych 
obudowach ułatwiających demontaż 
i recykling. 

W 2019 roku dokonaliśmy kolejnych 
odbiorów wykonanego oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. Ul. Ogrodo-
wa w Dobieżynie oraz ul. Otuska w Buku 
zabłysła nowymi lampami. Przeprowadzi-
liśmy również modernizację oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Dakowy Suche 
z opraw sodowych na oprawy LED. Lampy 
LED to mniejsza awaryjność i co za tym 
idzie poprawa bezpieczeństwa. 

Ilona Dębska
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Mamy rekord – Buk wspiera WOŚP!

12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Na terenie gminy Buk 

wolontariusze kwestowali już od godzin 
porannych, wśród nich znalazł się również 
burmistrz Paweł Adam. Całość wydarzenia 
skupiła się w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Buku, gdzie od godziny 14:00 zebrały się 
tłumy. Na scenie wystąpiły dzieci z gmin-
nych placówek, Bukowska Orkiestra Dęta, 
grupy działające na terenie gminy, kapela 
Junki z Buku oraz Michael Allen Iluzjonista. 
W programie imprezy nie zabrakło licznych 
atrakcji dla dzieci, pokazów strażackich i po-
kazów pierwszej pomocy i przede wszystkim 
licytacji!

Co było można wylicytować? Koszulkę 
i rękawice bokserskie bukowskiego zawod-
nika K-1 Huberta Rutkowskiego, voucher na 
pokaz iluzji scenicznej w wykonaniu półfina-
listy ostatniej edycji programu „Mam Talent!” 
Michaela Allena Iluzjonisty, drewnianą ławkę 
z wyrzeźbionym orłem wykonaną podczas 
Jarmarku Świątecznego w Buku przez firmę 
STIHL Mankiewicz, dwie piłki z autografami 
piłkarzy Lecha Poznań, piłkę z autografami 
piłkarek ręcznych Zagłębia Lublin, voucher 
na wspólne spędzenie czasu z zespołem ka-
meralnym Amici Canti, kartę podarunkową 
do Teatru Muzycznego w Poznaniu, płytę 

Luxtorpedy z autografami członków zespołu, 
gadżety związane z WOŚP czy dwuosobowe 
wycieczki do sejmu.

Miasto i Gmina Buk przekazało na licyta-
cję również wycofany z podziału bojowego 
samochód pożarniczy STAR 266 stanowiący 
do tej pory wyposażenie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Buku. Wóz służył 
w bukowskiej jednostce od 2000 do 2018 r., 

brał udział w wielu akcjach ratowniczo-ga-
śniczych na terenie całej gminy, jak i całej 
Wielkopolski. Cena wywoławcza wynosi-
ła 10.000 zł. Ostatecznie do puszki WOŚP 
trafiło dodatkowo 14.200 zł, a samochód 
pojechał do Wieliczki!

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Buk zebrano 
108 407,78 zł i tym samym pobito kolejny 
rekord. Dziękujemy Wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili!

Monika Błaszczak-Mańkowska

Podziękowania

Trudno wyrazić słowami naszą wdzięcz-
ność po 28 Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Buku! Drodzy buko-
wianie bez Was i Waszych ogromnych serc 
nigdy by się nie udało pobić po raz kolejny 
rekordu zebranych pieniędzy. Jesteście po 
prostu niesamowici! 

Podziękowania należy są również 
wszystkim darczyńców, w szczególności: 
VENTS GROUP, Dalpo, Wavin Polska, Dora, 
Bednarek Transport, Lehmann Agrotech-
nika oraz pozostałym darczyńcom, któ-
rzy wsparli nas podczas Finału. Nie może 
zabraknąć podziękowań dla wszystkich 
wolontariuszy i dobrych ludzi wspierają-
cych finałowe przygotowania. Niezliczone 
godziny pracy, często do późnego wieczora 

przyniosły swój efekt! Składamy również 
gorące podziękowania Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi oraz 
Miastu i Gminie Buk za przekazany wóz 
strażacki i całokształt wsparcia, które otrzy-
maliśmy. Nie możemy również zapomnieć 
o wdzięczności dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Buku i Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku za współorganizowanie 
Finału. Dziękujemy również Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Buku za czuwanie nad 
naszym bezpieczeństwem, Bukowskiemu 
Klub Morsa oraz Bukowskiemu Klub Bie-
gacza za wspólne sportowe kwestowanie. 

Dobro powraca, dziękujemy że po raz 
kolejny gramy razem. Do końca świata i je-
den dzień dłużej! WSPÓLNIE ZEBRALIŚMY 
108 407,78 zł.

Sztab WOŚP Ośrodek ZHP Buk

Uzbieraliśmy 
108 407,78 zł!
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Koncert 
Noworoczny

Noworoczny koncert w Buku trady-
cyjnie otworzył gminny kalendarz 
imprez. Na podstawie liczby przyby-

łych gości, którzy wypełnili niemal po brze-
gi halę OSiR, śmiało można stwierdzić, że 
nie gaśnie popularność corocznej tradycji. 
Występ gwiazd poprzedziło przemówienie 
burmistrza Pawła Adama, w którym wyraził 
podziękowanie dla mieszkańców i lokalnych 
przedsiębiorców za wkład w budowanie 
pomyślnej przyszłości gminy. Głos zabrał 
także wicestarosta Tomasz Łubiński, pod-
kreślając również decydującą rolę lokalnej 
społeczności w tworzeniu samorządu. 

Jako pierwsze rozbrzmiały dźwięki mę-
skiego zespołu Affabre – The Chamber Sin-
gers. Dźwięki te pochodziły tylko z jednego 

źródła – ludzkiego głosu, który imitował 
brzmienia różnych instrumentów, stano-
wiących akompaniament do śpiewanych 
przez zespół piosenek. Z pełnym zapleczem 
instrumentalnym wystąpiła Aleksandra 
Szwed w towarzystwie The CzadMakers. 

Zaprezentowali publiczności dynamiczną 
mieszankę pop-rock-funk’ową pod postacią 
własnych aranżacji utworów znanych już ze 
światowych scen. Z niecierpliwością czeka-
my na przyszłoroczne gwiazdy!

Zuzanna Skibińska
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XX Jubileuszowe Powiatowe 
Kolędowanie w Buku

Od dwóch dekad Sanktuarium Matki 
Bożej Bukowskiej Literackiej gości 
artystów na corocznym kolędowaniu. 

Organizatorami koncertu, który odbył się 18 
stycznia, byli jak zawsze Powiat Poznański 
oraz Miasto i Gmina Buk, a honorowy pa-
tronat objął arcybiskup Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański, którego reprezento-
wał ksiądz prałat Jan Stanisławski. Licznie 
przybyłych gości powitali gospodarze wyda-
rzenia: burmistrz Paweł Adam, wicestarosta 
Tomasz Łubiński reprezentujący starostę 
poznańskiego Jana Grabkowskiego, a także 

ksiądz prałat Andrzej Szczepaniak.
Ideą koncertów jest prezentowanie ze-

społów z powiatu poznańskiego. W tego-
rocznej edycji udział wzięli: Chór Zespołu 
Pieśni i Tańca Chludowianie, Chór Męski przy 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich Akord oraz  
Zespół Kameralny Amici Canti z Buku. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy najpiękniejsze pa-
storałki i kolędy. W murach tak niezwykłego 
akustycznie obiektu muzyka chóralna wy-
brzmiewa z jeszcze większą głębią, tworząc 
podniosłą atmosferę. Każdego roku koncert 
chórów wieńczy występ gwiazdy  wieczoru. 

W tym roku zaproszenie przyjęła wokalistka 
Marta Podulka, znana publiczności z telewi-
zyjnych programów Mam Talent czy X Fac-
tor. Przy akompaniamencie gitary i pianina  
zaśpiewała polskie kolędy oraz najpopular-
niejsze piosenki świąteczne zagranicznych 
twórców. Powiatowe Kolędowanie to okazja 
do przeżywania świątecznego czasu. To także 
zachęta do wspólnego śpiewania, które za-
inicjował ksiądz prałat Andrzej Szczepaniak 
na zakończenie koncertu, intonując a capella 
„Bóg się rodzi”. W tradycję Powiatowego Ko-
lędowania wpisało się także wręczanie wy-
konawcom statuetek w postaci świątecznych 
stajenek, których autorem jest odznaczony 
medalem „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” 
Roman Czeski – artysta pochodzący z Buku.

Zuzanna Skibińska
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„Hej kolęda, kolęda, 
hej kolędy to czas,  
kto ogrzeje rączęta, 
kto schronienie  
Mu da”

14 stycznia odbyło się spotkanie opłat-
kowe Koła Senior PTTK w świetlicy 
oddziału. Zaproszenie przyjęło 23 

seniorów. W imieniu prezesa Oddziału PTTK 
przybyłych przywitała sekretarz oddziału 
życząc wszystkim zdrowia, optymizmu, 
radości życia, pozwalania sobie na drob-
ne przyjemności, spotkania ze znajomymi, 
wyjścia do kina, niemęczące wyjazdy, kupno 
drobiazgu sobie, bo dla innych: dzieci, wnu-
ków, pracodawców, krewnych seniorzy już 
żyli, czas żeby resztę, oby długiego jeszcze ży-
cia poświęcić sobie. Wielką radość sprawiły 
trzy dziewczyny grające na fletach i pięknie 

śpiewające, które postanowiły umilić spotka-
nie seniorom. Serdecznie dziękujemy. Przy 
akompaniamencie akordeonu (pani Basia) 
i harmonijki ustnej (pan Stanisław) ciepłe 
serca ogrzały rączęta i dały schronienie Ma-
łemu Dzieciątku wyśpiewując Mu piękne, 
polskie kolędy. Przepyszne ciasto domowego 

wypieku szybciutko znalazło amatorów a z 
aromatyczną kawę mile wpłynęło na odczu-
cia smakowe. Przy wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu życzono, by za rok nikogo na nim 
nie zabrakło a wręcz przeciwnie. Jeszcze 
raz – dobrego życia dla siebie.

PTTK aka

Święto Trzech Króli w Żegowie

Tak, jak Trzej Królowie podążali za 
gwiazdą, która wskazywała im drogę 
do nowo narodzonego, gdyż chcieli 

złożyć mu pokłon, tak i my przybyliśmy 
do naszej sali wiejskiej w to piękne Święto,  
aby się spotkać i wspólnie cieszyć z naro-
dzin Jezusa. Tymi słowami sołtys Tadeusz 
Łysiak przywitał wszystkich zebranych na 
spotkaniu opłatkowym w Żegowie. Na za-
proszenie sołtysa w spotkaniu uczestniczyli: 
Paweł Adam Burmistrz Miasta i Gminy Buk, 
Proboszcz Parafii Niepruszewskiej Kanonik 
Roman Janecki, Piotr Goroński Przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Buk, Marcelina 
Drzymała radna z tego okręgu, emerytki 
i emeryci z Sołectwa Wysoczka - Żegowo - 
Wygoda. Nie zabrakło również pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Żegowa oraz członków 
Rady Sołeckiej.

Spotkanie rozpoczęło się od przedsta-
wienia Jasełek przez dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobieżynie. Dzieci do występu 
przygotowały Anna Błaszak i Karolina Szaj-

stek. Przedstawione Jasełka miały głęboką 
wymowę odnoszącą się do dzisiejszych 
czasów. Oprawę muzyczną i nagłośnienie 
zapewnił Aleksander Florczak. Były życzenia 
i łamanie się opłatkiem, po czym wspólnie 
śpiewano kolędy. Po kolędach przyszedł czas 
na piosenki biesiadne oraz na wspólne tańce. 
Tradycyjnie była lampka wina, kawa i placki 
które przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Żegowie.

Dzień 6 stycznia w naszym sołectwie jest 
dniem szczególnym, gdyż na sali spotykają 
się przeważnie starsi mieszkańcy. Niektó-
rzy czekają z utęsknieniem na zaproszenie, 
ponieważ spotykają się ze swoimi dawno 
nie widzianymi rówieśnikami. Spotkanie to 
jest okazją do rozmów i wspomnień daw-
nych lat oraz do wspólnej zabawy. Po kilku 
godzinach spędzonych w miłej atmosferze 
wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do swoich domów.

Tadeusz Łysiak
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Radosne kolędowanie  
w Branżowej Szkole w Buku

W dniu 14 stycznia 2020 roku Bran-
żowa Szkoła I Stopnia w Buku 
zorganizowała VII Przegląd Kolęd 

i Pastorałek dla dzieci i młodzieży bukow-
skich placówek oświatowych. Zaproszenie 
na kolędowanie przyjęli goście: dyrektorzy 

gminnych szkół i przedszkoli, Przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Buk – p. Piotr 
Goroński, a także nauczyciele, rodzice i sami 
uczestnicy.

W koncercie wystąpiło ponad stu wy-
konawców, solistów i zespołów: dzieci 

z grupy „Róże” z Przedszkola Sióstr Miło-
sierdzia w Buku; Jan Wojnowski i Michalina 
Augustyniak z Przedszkola im. Krasnala Ha-
łabały w Buku; Natalia Nowak i chórek ze 
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie; zespół 
„Skrzydlate Nutki”, Piotr Wojtkowiak i Da-
ria Kańduła ze Szkoły Podstawowej w Nie-
pruszewie; Julia Mańczak, Olga Kasperska, 
uczniowie klasy III oraz grupa „0” ze Szkoły 
Podstawowej w Szewcach; Blanka Jarmużek, 
Wiktoria Niklewska, Gabriela Niespodzia-
na, Maria Matuszewska, Magdalena Samól, 
Wojciech Cieśla, Piotr Wojtyniak, Weronika 
Kubiak, Zuzanna Polak i grupa uczniów klasy 
IIIc ze Szkoły Podstawowej w Buku.

Kolejny raz mieliśmy okazję kultywować 
tę piękną, bożonarodzeniową tradycję i prze-
konać się, że wspólne kolędowanie łączy 
pokolenia. W zaprezentowanych utworach 
mogliśmy znaleźć czystą poezję, wzruszenie 
oraz dziecięcą radość. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie 
niespodzianki, natomiast statuetkę, będącą 
„Wyróżnieniem” w tegorocznym Przeglądzie 
odebrał Piotr Wojtkowiak ze Szkoły Podsta-
wowej w Niepruszewie. 

Karolina Wawrzyniak

Opłatek w Otuszu

6 stycznia w Święto Trzech Króli rozpoczęliśmy świę-
towanie Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza 
ks.Romana Janeckiego.Po Mszy Św. zebraliśmy się na 

sali wiejskiej na Spotkaniu Opłatkowym, by złożyć sobie 
życzenia świąteczno-noworoczne i przełamać się opłatkiem.

Sołtys Romuald Kubiak przywitał gości i zebranych 
mieszkańców. Wśród gości był m.in. proboszcz ks. Roman 
Janecki, sekretarz Miasta i Gminy BukAleksandra Waw-
rzyniak, przewodniczący Rady Miasta i Gminy BukPiotr 
Goroński i radnaMarcelina Drzymała.

Dzieci z Ogniska Muzycznego z Buku zaśpiewały piękne 
kolędy, a dzieci z Otusza pod kierownictwem Teresy Maj 
recytowały okolicznościowe wiersze. 

Wszyscy mogli skosztować przepysznego ciasta upie-
czonego przez panie z KGW i Koła Emerytów.

Było wspólne śpiewanie kolęd, a co odważniejsi pokazali 
swoje talenty wokalne.
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Spotkanie inne niż wszystkie 
– wigilia w Szkole Podstawowej w Szewcach 

Pomimo iż czas świąt już dobiegł końca, 
chcemy jeszcze wspomnieć, jak święta 
były obchodzone w Szkole Podstawo-

wej w Szewcach, gdzie oprócz świątecznych 
ozdób i atmosfery, dającej się odczuć już 
na kilka dni wcześniej uczniowie i uczen-
nice mogli wraz z nauczycielami zasiąść do 
wspólnej wigilii. Na wstępie wysłuchaliśmy 
fragmentu z Pisma Świętego opisującego 
narodziny Chrystusa, podzieliliśmy się trady-
cyjnym opłatkiem, składając sobie nawzajem 
życzenia Bożonarodzeniowe, a następnie 
spożyliśmy wspólnie taką małą szkolną wie-
czerzę, oczywiście odpowiadającą naszym 
szkolnym warunkom - bo choć brakowało 
ryby i pierogów, to była radość i życzliwość, 
które przejawiały się przez wspólne roz-
mowy, śpiew kolęd i prezenty jakie nasi 
uczniowie sobie wzajemnie przygotowali. 
Nasze świętowanie pomagające poczuć at-
mosferę Bożego Narodzenia dopełniły dwa 
przedstawienia przygotowane przez naszych 
uczniów: pierwsze pt. “The Shoemaker and 
his Guest”, które pokazało nam jak ważne 
jest niesienie dobra i pomocy, szczególnie 
w tym pełnym miłości czasie świąt Naro-
dzenia Pańskiego i drugie przedstawienie 
pt. “Jasełka”, w którym uczniowie 6 klasy 
poza przedstawieniem sceny narodzenia 
Chrystusa pomogli nam zobaczyć, jak mogły 
wyglądać okoliczności i samo Boże Narodze-
nie z perspektywy aniołów, które czuwały by 
Boży plan się zrealizował bez jakichkolwiek 
uchybień.  Kl. Mateusz Jauksz 

„Cuda, cuda  
ogłaszają” 

W całej Polsce przez większe 
i mniejsze miasta w Uro-
czystość Trzech Króli – 6 

stycznia 2020 r. przeszły orszaki 
Trzech Króli. Taki orszak ucieszył 
też oczy mieszkańców Buku, gdy 
po mszy świętej o godz. 12.00 wy-
szliśmy z naszego Bukowskiego 
sanktuarium by wszyscy mogli 
usłyszeć cuda, które kiedyś ogła-
szali pasterze i mędrcy, a dziś my 
ogłaszamy całemu światu, że przed 
ponad dwoma tysiącami lat temu 
w Betlejem narodził się Jezus – Me-
sjasz i Zbawiciel. Tegoroczne hasło 
„Orszaku Trzech Króli” we wszystkich mia-
stach Polski brzmiało: „cuda, cuda ogłasza-
ją”. Dlatego i my ubrani w korony, a dzieci 
przebrane za pasterzy i aniołów szliśmy, by 
ogłaszać cuda jakie dokonały się z przyjściem 
Chrystusa na ziemię. W naszym orszaku nie 
mogło zabraknąć też samych króli, którzy 
ubrani w królewskie szaty przyszli oddać 

hołd nowonarodzonemu. Każdy król sym-
bolizował inny kontynent, w imieniu którego 
przybywa do Chrystusa, dlatego pierwszy 
król przybywał z Europy, drugi z Azji, trzeci 
zaś z Afryki. Dla wielu uczestników Orszak 
Trzech Króli stał się dobrym momentem 
by wraz z rodziną wyjść i w Uroczystość 
Objawiania Pańskiego oddać hołd Panu, naj-

pierw podczas Eucharystii, a później już po 
symbolicznej drodze wraz z królami na placu 
Stanisława Reszki przy naszej Bukowskiej 
szopce Bożonarodzeniowej ogłaszając „cuda” 
jakie wydażyły się w Betlejem i jakie do dziś 
Bóg sprawia w naszym życiu. 

Kl. Mateusz Jauksz 
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Złote Kłosy – 
reaktywacja,  
czyli o ten skarb 
trzeba dbać

We współczesnym świecie cyfrowa 
rzeczywistość oferuje nam nie-
skończone możliwości działania. 

W świecie wirtualnym możemy zdobywać 
informacje, poszerzać kwalifikacje zawodo-
we, robić zakupy, planować wakacje, uczyć 
się gotować, dyskutować nad mniej i bardziej 
ważnymi rzeczami w mediach społeczno-
ściowych. Jest jednak coś, czego wirtualny 
świat nie może nam zaoferować, coś czego 
w sieci nigdy się nie nauczymy, a bez czego 
nasze życie jest puste i pozbawione sensu. 
Są to relacje z drugim człowiekiem.

Z potrzeby budowania, pielęgnowania 
i wzmacniania relacji, a także z potrzeby 
kultywowania tradycji ludowych przed 
z górą 50 laty narodził się zespół tańca 

ludowego „Złote Kłosy”. Ta sama potrzeba 
sprawiła, że po trudnym okresie nieco mniej 
intensywnej działalności, dawni członkowie 
ze Stanisławem Króliczakiem i Pawłem 
Króliczakiem na czele postanowili reak-
tywować zespół. Od wiosny 2019 roku do 
zespołu powróciło aż 14 par, a repertuar 
taneczny i wokalny wzbogaciło najmłodsze 

pokolenie, które z ogromnym zapałem wy-
konuje ludowe pieśni i przyśpiewki.  

Dla dzisiejszych tancerzy, których staż 
w zespole wynosi od 8 do 26 lat, „Złote 
Kłosy” to kawał życia. Zespół jest dla nich 
synonimem wspólnoty, przyjaźni na całe 
życie, dumy, radości, pięknych wspomnień, 
wielopokoleniowej tradycji wsi Dobieżyn, 
młodości i dorastania. Pytani o to, dlaczego 
tańczą, zwykle odpowiadają, że z miłości. 
Wojtka na pierwszą próbę przyprowadził 
ojciec, w zespole tańczyła babcia Marleny, 
rodzinnymi korzeniami wspólnego muzy-
kowania i ludowego tańca może pochwalić 
się jeszcze wielu innych członków „Złotych 
Kłosów”. Wielu z nich deklaruje, że moty-
wacją do ponownego zaangażowania jest 
dla nich postać Stanisława Króliczaka, który 
dla większości z nich jest po prostu wujem 
Stasiem. Adama tańcem zaraził właśnie 
wujek Stanisław. Paulina i Marzena tańczą, 
by okazać szacunek i wdzięczność wujowi 
Stanisławowi, a Agata przyznaje, że wuj to 
prawdziwe serce zespołu. Gdyby nie przy-
goda z zespołem, nigdy nie poznaliby tak 
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wielu wspaniałych ludzi, nie doświadczyliby, 
czym może być współpraca, nie zwiedziliby 
tylu wyjątkowych miejsc w Polsce i w Eu-
ropie. Niektórzy – jak deklaruje Agata – nie 
nauczyliby się jeździć na nartach, a innym 
– jak Ewelinie i Tomkowi – taniec w „Zło-
tych Kłosach” pozwolił odnaleźć swoją drugą 
połówkę i stanąć na ślubnym kobiercu.

O czym marzą? Jak widzą przyszłość 
zespołu? Chcieliby więcej i częściej wystę-
pować, dbać o coraz wyższy poziom prezen-
towanego programu w taki sposób, by móc 
uczestniczyć w prestiżowych wydarzeniach 
i międzynarodowych przeglądach. Najczę-
ściej jednak zarówno tancerze i muzycy, jak 
i kierownik zespołu mówią o potrzebie kon-
tynuowania tradycji w kolejnych poko-

leniach. „Chciałabym, aby moje dzieci też 
czerpały radość z tańca ludowego” – mówi 
Marzena. Roman dodaje, że marzy, aby ze-
spół trwał na wieki, co można osiągnąć za-
rażając pasją i ucząc tańca ludowego swoje 
dzieci. Takie same marzenia ma Stanisław 
Króliczak. Kiedyś pracował ze swoimi ró-
wieśnikami, dziś większość tancerzy jest 
w wieku jego dzieci i wnuków. Chciałby, 
aby współczesna młodzież, przyglądając 
się występom „Złotych Kłosów”, znalazła 
w sobie chęć kontynuacji tradycji ludowych 
i przystąpienia do zespołu. Agnieszka ma 
nadzieję na dalszy rozwój i godne repre-
zentowanie tradycji ludowych w kraju i za 
granicą, bo – jak podkreśla – o ten skarb 
trzeba dbać. 

Z okazji zaszczytnego jubileuszu zespołu 
przyjmijcie życzenia, aby pozytywna energia, 
uśmiech, radość  i młodość, która nie ma nic 
wspólnego z peselem, nigdy Was nie opusz-
czały. Dziękujemy, że jesteście!

Anna Krzemińska

KGW w Żegowie  
obchodzi 55-lecie

55 lat jubileuszu, to ogrom historii, 
wydarzeń, silnie zakorzeniona 
lokalna tradycja, a przede wszyst-

kim ludzie, którzy od ponad połowy wieku 
tworzą tę nieocenioną społeczność. Obecnie 
Koło Gospodyń w Żegowie liczy 17 osób pod 
przewodnictwem Marii Leśniczak.

Działalność jest bardzo różnorodna, po-
lega na współpracy z innymi organizacjami 
działającymi na terenie gminy, przekazywa-
niu tradycji i obyczajów młodszym pokole-
niom. Misją koła jest także kreowanie życia 
społeczno-kulturalnego wsi, w co wpisują 
się takie działania, jak: nauka prowadzenia 
gospodarstwa, urządzania ogródków, roz-
wijanie umiejętności w zakresie pieczenia, 
gotowania, rękodzielnictwo, poszerzanie 
wiedzy dotyczącej zdrowego trybu życia. 
Ciągły rozwój koła jest możliwy przede 
wszystkim dzięki remontowi budynku wiej-
skiego domu kultury, w którym panie mają 
swoją  siedzibę i mogą regularnie spotykać 
się, zacieśniając więzi społeczne. 

Gratulacje jubileuszu złożyli na ręce Ma-
rii Leśniczak Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Buk Piotr Goroński, a także Tadeusz 
Łysiak w imieniu Poznańskiego Okręgowe-
go Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Poznaniu, Renata Olejniczak 

w imieniu Gminnego Związku Rolników, 
Iwona Graf w imieniu Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Jacek Targosz w imieniu Kółka 
Rolniczego w Żegowie oraz Zarząd Koła 
Gospodyń Wiejskich w Otuszu. Poznański 
Okręgowy Związek Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Poznaniu na wniosek 
Prezydium Gminnego Związku Rolników Kó-
łek i Organizacji Rolniczych w Buku przyznał 
odznaczenia Zasłużonego Działacza Kółek 
Rolniczych Województwa Wielkopolskiego 
paniom: Teresie Paluszak, Reginie Rataj oraz 
Urszuli Tomikowskiej. 

Serdecznie gratulujemy i dołączamy się 
do życzeń autorstwa sołtysa wsi Tadeusza 
Łysiaka wraz z Radą Sołecką:

Dziś 55 lat kończy Wasze koło, bywało 

różnie, raz smutno raz wesoło. Bo życie na 
wsi płynie jednym torem, a Koło Gospodyń 
Wiejskich jest ich motorem. Więc je napędzaj-
my i w siłach razem trwajmy, oblicze naszej 
wioski w lepsze zmieniajmy.

Co zlikwidować, a co poprawić, by żyć 
wygodnie i mów się bawić. Byśmy wzajem-
nie się szanowali i działalnością gminę Buk 
wspierali.

Serdecznie za wszystko Paniom dziękuję 
i dalsze lata współpracy również obiecuję. 
Niech Wasze Koło młode członkinie przyj-
muje, co szybko nowe pomysły na działal-
ność gwarantuje. Życzę Wam, abyście były 
uśmiechnięte i zdrowe, a do pracy na rzecz 
drugich zawsze gotowe.

Zuzanna Skibińska
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Radiowy odczyt 
wodomierzy

Zakład Gospodarki Sp. z o.o. w Buku 
informuje mieszkańców gminy Buk, 
że w bieżącym roku na terenie dzia-

łalności prowadzonej przez spółkę rozpo-
częto proces wdrażania systemu radiowego 
odczytu wodomierzy. 

Proces ten z uwagi na ilość obsługiwa-
nych odbiorców oraz możliwości finansowe 
spółki, będzie rozłożony w czasie i realizo-
wany w ciągu kilku lat.

Sukcesywnie wodomierze główne będą 
wyposażane w nakładki służące do radiowe-

go odczytu wodomierzy. Równolegle w razie 
potrzeby dokonywane będą wymiany wo-
domierzy głównych na wodomierze kom-
patybilne z istniejącym w spółce systemem 
radiowego odczytu wodomierzy.

Koszty związane z wdrożeniem systemu 
,wymianą wodomierzy głównych oraz mon-
tażem nakładek radiowych na wodomier-
zach głównych pokrywa Spółka, natomiast 
koszty związane z wymianą wodomierzy 
stanowiących podliczniki oraz montaż 
nakładek na podlicznikach, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa ,pokrywają 
odbiorcy usług.

W spółce stosowane są moduły radiowe 
typu FLOWIS+ oraz Cyble AnyQuest Basic 
poprzez które odczytywane są następują-

ce parametry: (załącznik karty katalogo-
we, modułów radiowych jego funkcji, oraz 
wodomierzy).

Z uwagi na występujące przypadki inge-
rencji w wodomierze główne, przypomina-
my, iż zgodnie z art.28 „Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. 
karze grzywny podlega ten kto: „uszkadza 
wodomierz główny, zrywa lub uszkadza 
plomby umieszczone na wodomierzach, 
urządzeniach pomiarowych lub zaworze 
odcinającym, a także wpływa na zmianę, 
utrzymanie lub utratę właściwości lub funk-
cji metrologicznych wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego”.

ZGK Sp. z o.o.

Krzepkie 55-latki 
z Szewc

Od 55 lat wspólnie pracują, bawią się 
i edukują. Ciągle wierne misji swojej 
patronki Wandy Niegolewskiej, kul-

tywują najlepsze tradycje Kół Włościanek. 
Dzisiejsze Koło Gospodyń Wiejskich w Szew-
cach zrzesza 21 pań. Jego początki sięgają 
1964 roku, kiedy to zrodziło się z potrzeby 
kobiet. Jego pierwszą przewodniczącą była 
pani Maria Cicha. W tym czasie mężczyźni 
od dawna spotykali się w ramach Kółka Rol-
niczego, ale podobną potrzebę miały także 
gospodynie. Chciały one wyjść z domu, spo-
tkać się w miłej atmosferze, zrobić wspólnie 
coś pożytecznego dla swoich gospodarstw 
domowych, ale także dla całej wsi. Do lokal-
nych legend przeszło wspólne darcie pierza 
i wypieki. Z paniami spotkałem się z grud-
niu ur. kiedy to właśnie wspólnie wypiekały 
rogale z makiem i kruche ciastka, którymi 
później obdarowywały przyjaciół KGW. Spo-
tkanie było okazją do rozmów z członkiniami 
o historii i teraźniejszości Koła. – W latach 
świetności do Koła należało 40-45 pań. Koło 

od 1989 r. brało udział we współorganizacji 
wczasorekolekcji dla niepełnosprawnych. 
Cała wieś się zbierała by zorganizować dla 
nich jednodniową pielgrzymkę do gościn-
nych Szewc – wspomina Regina Rudowicz, 
mogąca się pochwalić 50-letnim stażem 
członkowskim. – Zabierali mnie na różne 
wyjazdy do kina, na Dzień Kobiet… w końcu 
koleżanka powiedziała „teraz, albo nigdy” 
i tak oto postanowiłam wstąpić do KGW. 
Dzięki temu można wyjść z domu, poznać 
nowe przepisy kulinarne i nauczyć się od 
koleżanek czegoś nowego – mówi Sylwia 
Odważna. Jubileusz 55-lecia KGW w Szew-
cach odbył się 23 listopada 
2019 r., wtedy jego aktual-
na przewodnicząca Maria 
Mądroszyk mówiła do za-
proszonych gości „KGW to 
organizacja, do której każdy 
może się zwrócić o pomoc, 
a na pewno ją otrzyma. 
W miarę naszych możliwo-
ści będziemy się starać na-
dal aktywnie uczestniczyć 
z życiu społecznym wsi”. 
Ten trud i gotowość do 
pracy na rzecz wspólnego 

dobra jest powszechnie dostrzegana, czego 
dowodem obecność na jubileuszu burmi-
strza Pawła Adama, prezesa Wojewódzkie-
go Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Ryszarda Napierały oraz przed-
stawicieli lokalnej społeczności. Wyrazem 
wdzięczności dla gospodarnych pań stała się 
przebojowa część artystyczna w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
im. Dr. Lecha Siudy w Szewcach oraz występ 
Kapeli Junki z Buku. Drogim Paniom na po-
czątku 2020 roku życzymy wiele zdrowia, 
chęci i dobrej atmosfery w społecznej pracy.  

Hubert Wejmann
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Fotografia 
na wagę złota!

Uczennice klasy 7c Szkoły Podstawowej 
w Buku wzięły udział w V Wojewódz-
kim Konkursie Fotograficznym „Przy-

roda wokół nas”, organizowanym przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Praca 
Mai Wechman z naszej szkoły zyskała naj-
większe uznanie jurorów, którzy postanowili 
przyznać naszej uczennicy pierwsze miejsce 
w kategorii szkół podstawowych. 20 stycz-
nia 2020r. podczas uroczystości w siedzibie 
organizatora Maja odebrała dyplom oraz 
nagrodę rzeczową. Serdecznie gratulujemy!

Halina Kryger, Anna Krzemińska

Z Kazikiem  
przez Afrykę, 
z Olkiem  
przez ocean

2 grudnia 2019 r. gościliśmy w Szkole 
Podstawowej w Dobieżynie pisarza 
i podróżnika Łukasza Wierzbickie-

go. Oczekiwaliśmy na niezwykłego gościa 
z radością, jak na kogoś bliskiego i znane-
go. Dlaczego? Większości z nas jest bowiem 
znana książka „Afryka Kazika”, która była 
pierwszą z książek opartych na autentycz-
nych wydarzeniach i osobach. Opowiada 
ona o niezwykłym człowieku, Kazimierzu 
Nowaku, który w latach trzydziestych XX 
wieku przemierzył Afrykę na rowerze.

Pisarz przybył z szerokim bagażem re-
kwizytów, które ubarwiły pogadankę o jego 
twórczości. W swojej opowieści najwięcej 
czasu poświęcił pierwszej książce „Afryka 
Kazika” i ostatniej „Ocean to pikuś”. Jest 
to historia Aleksandra Doby, który jako 
pierwszy człowiek na świecie przepłynął 
kajakiem Ocean Atlantycki. Pisarz przedsta-
wiając kolejnych bohaterów swoich książek 
zwrócił nam uwagę, że warto marzyć i dążyć 
do celu, bo nawet najbardziej niesamowite 
marzenia mogą się spełnić, jeśli tego chcemy. 
Pan Łukasz wypowiadał te słowa z wielkim 
przekonaniem, przedstawiając kolejnych 
marzycieli i ich prawdziwe historie. Sam jest 
dobrym przykładem jak iść   za marzeniami. 
Pisarz opowiedział nam jak będąc małym 
chłopcem tworzył pierwsze książki oraz jak 
po napisaniu „Afryki Kazika” szukał nowych 
tematów albo jak ciekawe historie szukały 
jego. To spotkanie podobało się młodszym 
i starszym uczniom. Pan Łukasz przyniósł ze 
sobą historie wielu wspaniałych ludzi oraz 
optymizm, że my też możemy pokonywać 
bariery i swój strach, aby realizować swoje 
pragnienia. Na koniec spotkania chętni za-
kupili książki, które przyciągały barwnymi 
ilustracjami. Książki powiększyły również 
księgozbiór biblioteki szkolnej. 

Ewa Wysocka, SP w Dobieżynie

Noc biologów

10 stycznia 2020r. uczniowie z klas 
2a i 3c, uczestniczący  w zajęciach 
pozalekcyjnych „Poznaję, doświad-

czam, wiem”, w ramach „Nocy biologów” 
w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Po-
znaniu  mieli możliwość zobaczenia swoje-
go DNA  w czasie warsztatów „W zdrowym 
ciele – zdrowy gen”. Najpierw jednak poznali 
budowę komórki i jej funkcje. Dowiedzieli 
się, jakie czynniki wpływają na prawidłowy 
rozwój komórek, a co powoduje, że ulega-
ją one uszkodzeniu. Poznali mechanizm 
powstania nowotworów i sposoby, dzięki 
którym zmniejszamy ryzyko zachorowania. 

Największe emocje wzbudziła u uczniów 
część warsztatowa. Najpierw pobrali sobie 
trochę komórek śluzówki. Później za pomocą 

płynu do zmywania usunęli błony obecne 
w komórce i uwolnili DNA do roztworu, 
dzięki czemu mogli zobaczyć „kłaczki” – 
wyizolowane swoje DNA.

Nie był to jednak koniec atrakcji. Dzięki 
pani dr Marzenie Skrzypczak – Zielińskiej 
uczniowie zwiedzili instytut. Dzieci miały 
okazję obejrzeć specjalne urządzenia, jak 
chłodnie, zamrażarki, lodziarnie, szafy lami-
narne, prysznice po poparzeniach. Później 
w laboratorium mieszały ciecze, a następ-
nie z wykorzystaniem wirówki rozdzielały 
mieszaniny. Wykrywały również skrobię 
w żywności przy pomocy płynu Lugola. Na 
koniec poznały właściwości suchego lodu. 

„Noc biologów” była cennym i ciekawym 
wydarzeniem, dzięki któremu uczniowie 
mogli wzbogacić wiedzę przyrodniczą, jak 
i rozwijać swoją pasję. Niewątpliwie była to 
„noc” niezapomnianych wrażeń.
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Magia w „Mam Talent!”
W 2017 r. po raz pierwszy pokazał magię w programie „Mam Talent!”, a jego występ 
castingowy został wyemitowany w telewizji. Po dwóch latach wraca i ma ochotę 
na więcej! Nie tylko usłyszał 3 x TAK od jury, ale również dostał się do półfinału, 
który widzieliśmy na antenie TVN na żywo 9 listopada. Iluzjonista Michael Allen to 
mieszkaniec gminy Buk i jesteśmy przekonani, że ON ma talent!

Jest pierwszym uczestnikiem, który przy-
szedł do „Mam Talent!” z kostką Rubika 
i żadnej nie ułożył! Casting zakończył 

się dla niego wynikiem 3 x TAK. „Myślę, że 
jest to pewne zaskoczenie i inne spojrzenie 
- co można zrobić z kostką Rubika? Ułożyć 
ją i to najlepiej jak najszybciej. Ja nie robi-
łem nic w tym kierunku, a też było fajnie” 
– wspomina Michał Buszczak. W odcinku 
półfinałowym iluzjonista najpierw zamienił 
banknot 20 zł w 200 zł, a następnie czarował 
swoją ulubioną zabawką - kostką Rubika. 
Tym razem również jej nie ułożył – zrobiła 
to Małgorzata Foremniak, trzymając ją za 
plecami! 

„Zadziwieniu nie było końca” – powie-
dział zaraz po występie Marcin Prokop. „Za-
wrócił kobiecinie w głowie” – dodał Szymon 
Hołownia. Agustin Egurrola przyznał, że naj-
bardziej w programie lubi występy iluzjoni-
stów, bo nigdy sobie z nimi intelektualnie nie 
radzi – „I znowu sobie nie poradziłem. Nie 
wiem jak to zrobiłeś, nie będę tego wiedział 
i to dobrze!” – podsumował. Agnieszka Chy-
lińska miała podobne odczucia – „Zupełnie 
nie ogarniam. Kiedy Małgosia tutaj do nas 
zbiegła, natychmiast zadałam jej pytanie 
czy nie miała takiego poczucia, że on jej coś 
tam wyrywa z tyłu i wkłada coś innego”. „Nic 
mi tam nie gmerał!” - słyszymy w odpowie-
dzi. Prowadzący wciąż nie mogli uwierzyć 
i dalej dopytują czy kostka rzeczywiście 
była ułożona w 100%? „Tak, rzeczywiście. 
Przysięgam, przysięgam! Dostałam kostkę 

z pomieszanymi kolorami. Nie wiem jak to 
się stało, jesteś niezwykły” – podsumowała 
Małgorzata Foremniak, oczarowana nie tylko 
magią, ale również Michałem i jego głosem. 
Jury jeszcze długo po jego występie dysku-
towało o tym jak on to zrobił!

Choć ostatecznie Michael Allen nie do-
stał się do finału programu, to jego występ 
jest pozytywnie oceniany i wciąż głośno ko-
mentowany. 14 listopada mieliśmy okazję 
ponownie zobaczyć jego magię na szklanym 
ekranie – tym razem w programie Dzień 
Dobry TVN, gdzie oczarował Darię Ładochę. 
Najpierw potasował karty, które odwrócił 
dodatkowo twarzami do siebie, a następnie 
przekazał je znanej blogerce. W jej rękach 
karty ułożyły się same, do tego pogrupowały 
kolorami! 

Czasem jak oglądamy magię w TV to 
mamy wrażenie, że czegoś nie pokazali. 
Jak się ogląda jego występy na żywo to one 
nieustannie zachwycają i to co wydaje się 
niemożliwe – dzieje się na naszych oczach. 
„To prawda, że czasem coś wytną. I muszą 
to zrobić, żeby lepiej się to oglądało. W TV 
nie wszystko widać, tak jak jest na żywo, ale 
z drugiej strony czasem też widać więcej, bo 
możemy to sobie obejrzeć dwa razy. Ja uwa-
żam, że magia powinna być prezentowana 
tylko na żywo. Wtedy jest najmocniejsza. 
Najlepszy efekt jest przez zaskoczenie. Nie 
ma przewiń, cofnij. Chciałbym tylko na żywo 
prezentować magię, ale trzeba jeszcze gdzieś 
się pokazać. Faktycznie - na żywo to jest zu-

pełnie coś innego!” – podsumowuje Michał. 
Co skłoniło go do powrotu do „Mam Ta-

lent!”? W 2017 r. zależało mu na tym, żeby 
występ został pokazany w TV, a teraz miał 
coś fajnego i chciał to pokazać. Jak sam pod-
kreśla - jest to jedyne miejsce, gdzie mógł 
to zrobić – nie ma innej alternatywy na tak 
dużą skalę.

Jak wrażenia po półfinale?
Dużo było planów tego co chcę zrobić. 

Plan A, do którego przygotowywałem się 3 
miesiące nie wypalił, bo z pewnych wzglę-
dów produkcja się na niego nie zgodziła. Plan 
B też miał nie wypalić, więc był plan C i D, 
ale żaden z nich nie mógł się spodobać. Osta-
tecznie wróciliśmy do planu B, dosłownie 
na 2-3 dni przed półfinałem – na szczęście 
miałem ten numer już ograny. Najważniej-
sza praca była nad skryptem, nad którym 
pracowałem do dnia, w którym był półfinał. 
I jeszcze podczas występu musiałem coś 
zmienić - Małgosia tak się rozgadała, że bym 
nie zdążył! W tle leciała muzyka - musiałem 
nadać tempa, wyciąć jedno zdanie, aby ten 
kulminacyjny moment, kiedy wyciąga kostkę, 
był w odpowiednim punkcie.

Stres przyszedł na 3 dni przed półfina-
łem, ale gdy oswoiłem się ze sceną w trak-
cie prób to minął. Były emocje, tuż przed 
wyjściem na scenę serce zaczęło mocno 
bić! Stanąłem na chwilę, wziąłem kilka 
oddechów i mówię – uspokój się, przecież 
idziesz robić swoje. Wszedłem na scenę. 
Widziałem, że mam duże wsparcie. Stoję, 
leci z tyłu wizytówka, a dookoła biegają, 
sprzątają po poprzednim występie. Tam 
każdy wie co ma robić. Wziąłem oddech, 
zamknąłem oczy i patrzę, że Agnieszka do 
mnie macha – jesteś tam? No tak, jestem. 
Odmachałem, wysłałem grupie wsparcia 
buziaki i leciałem z tematem. 
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Jak Małgosia do mnie szła to dla mnie 
trwało to wieki, ale dzięki temu miałem czas, 
żeby na wszystko zareagować. A był taki 
moment krytyczny, który magicy wyłapali, 
gdzie musiałem zareagować lingwistycznie, 
żeby nie wpaść na minę. 

Muzyka to był Twój wybór, a tło 
i ubiór?

To już była ich propozycja. Oni praktycz-
nie ubierają wszystkich uczestników.

Ocena jury – czego się spodziewałeś?
To był najgorszy moment. Wiedziałem, 

że to będzie mocny numer, ale bałem się 
go robić – czy nie będzie za mało? Ale nie 
miałem czasu na nic więcej. Udało mi się 
w tym czasie zbudować napięcie i efekt był 
na tyle mocny, że się udało. Z góry mówię – 
wszystko wyszło tak jak miało być.

Jaka była atmosfera pomiędzy uczest-
nikami?

To jest taki etap, gdzie nie ma już rywali-
zacji. Każdy skupia się na własnym zadaniu. 
Nie ma podcinania skrzydeł, wszyscy się 
wspierają i to jest mega fajne. Wynik jest 
niezależny od nas – najważniejsze to dobrze 
się pokazać.

W „Mam Talent!” było już wielu ilu-
zjonistów, ale żaden jeszcze nie wygrał 

programu.
Oj, mam wrażenie, że wszyscy już byli. 

Ludzie nie przepadają za magikami, wolą 
inne „talenty”, lepiej się je ogląda. Produkcja 
jak widzi magików pyta – „Co robisz, znowu 
karty? A może zrobisz coś innego?”. Dla nich 
bardzo liczy się oryginalność - coś czego 
nigdy nie było i co może zaskoczyć. Paradok-
salnie, z kostką Rubika przyszło mnóstwo 
osób i to też nie było za dobrze dla mnie. Jak 
jurorzy widzą dziesięć występów z kostką 
Rubika przede mną to widząc kolejną osobę 
mają znudzone spojrzenie. Wtedy trudniej 
jest ich odczarować i zaskoczyć. Cieszę się, 
że mi się to udało.

Na kim trenowałeś to co chciałeś po-
kazać w półfinale?

Staram się ćwiczyć sam przed lustrem. 
To jest ten paradoks – my iluzjoniści przez 
wiele godzin, miesięcy, latami ćwiczymy jakiś 
ruch, który trwa sekundę, a którego widz ma 
nigdy nie zobaczyć. Dzięki temu tworzymy 
moment magii.

Czy te momenty można wypatrzeć 
na filmach?

To jest dobre pytanie. Dużo osób oglą-
da w internecie magików, przewijają filmy 
i mówią – zobaczcie tutaj w zwolnionym 

tempie, 1:12 widać jak coś chowa. Wiadomo, 
że widać. To jest iluzja, musi to być jakoś 
zrobione – tak, żeby ludzie się nie domyślali 
za pierwszym razem. Dlatego magia na żywo 
jest zupełnie inna jak w TV. 

Każdy trik możesz zaprezentować? 
Czy te mają prawa autorskie?

To jest delikatny temat, bo trudno to 
zakwalifikować. Są przedmioty, które mają 
jakiś mechanizm, który wytwarza magię 
i można to sprzedawać albo… podrobić. Ale 
można mieć oryginał – twórcy należy się 
coś za wymyślenie tego i poświęcony czas. 
Są też techniki, czyli jakiś ruch, który ktoś 
wymyślił i może kogoś tego ruchu nauczyć. 
Trzeba do tych materiałów dotrzeć, co nie 
jest łatwe. Czasem trzeba dużo zapłacić, 
nie zawsze się to zwróci. Może się to nie 
spodoba, może będzie tak trudne, że nie da 
się tego wykonać. 

Czułeś wsparcie mieszkańców?
Tak. Bukowianie utożsamiają się – buko-

wianin „to nasz”. I przez to wspierają, co mnie 
bardzo cieszy. W większych miastach tego 
nie ma. W małych jest to lokalne wsparcie, 
co jest bardzo budujące, odczuwalne i miłe, 
za co dziękuję!

Monika Błaszczak-Mańkowska

Pierwszaki 
w krainie 
bajek

Dnia 14 stycznia 2020 r. 
odbył się w Szkole Pod-
stawowej im. Bohate-

rów Bukowskich w Buku Tur-
niej Międzyklasowy „W krainie 
bajek”. W zmaganiach wzięły 
udział cztery klasy pierwsze 
w następujących składach:

 » Klasa I a: Martyna Białas, 
Gabriela Świątek, Dominik 
Fagasik. 

 » Klasa I b: Kinga Koste-
ra, Stanisław Furmaniak, 
Maja Stefańska. 

 » Klasa I c: Antonina Tyl-
kowska,  Emilia Olejniczak, 
Gabriela Adamczewska. 

 » Klasa Id: Marcel Bajan, 
Alicja Dobrzyńska, Maria 
Mikołajewska
Drużyny miały do wyko-

nania osiem zadań. Musiały 
wykazać się znajomością 
wielu bajek, zręcznością, szyb-
kością podczas układania puzzli i talentem 
aktorskim.  

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono naj-

lepszych: 
 » I miejsce – Klasa I B; 
 » II miejsce – Klasa I C; 

 » III miejsce – Klasa I D; 
 » IV miejsce – Klasa I A.

Ewelina Skrzypczak-Kijak
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Prelekcja  
Pawła Andersa

23 stycznia w bukowskiej Sali 
Miejskiej wszyscy chętni mogli 
uczestniczyć w interesującym 

wydarzeniu kulturalnym organizowanym 
w ramach czwartkowych spotkań Biblio-
teki i Kina Miasta i Gminy Buk. Gościem 
wieczoru był Paweł Anders regionalista 
i krajoznawca, autor przewodników po 
często nietuzinkowych miejscach, twórca 
kilkuset publikacji o Wielkopolsce. Pisarz 
wyjątkowy, z pasją przedstawiający swoje 
historyczne zainteresowania szerszej publi-
ce. Było to już kolejne spotkanie z tą wybitną 
postacią zorganizowane przez bukowska 

bibliotekę oraz Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze Oddział w Buku. Tym 
razem tematem przewodnim była „Pamięć 
o Powstaniu Styczniowym w Wielkopolsce”. 
Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 
stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim 
i pomimo iż nie miało większych bitew ani 
też nie odniosło spektakularnych sukcesów, 
gdyż skończyło się klęską, to jednak zostało 
zaliczone do najchlubniejszych kart naszej 
historii. Podczas prezentacji multimedialnej 
zaprezentowane zostały miejsca w Wielko-
polsce upamiętniające ten wyjątkowy zryw 
niepodległościowy. Mogliśmy zapoznać się 
z tablicami pamiątkowymi i miejscami po-
chówku powstańców, które znajdują się m.in. 
w Pyzdrach, Szymanowicach, Krotoszynie, 
Opatówku, zobaczyliśmy grób powstań-
ców styczniowych w miejscowości Sadlno 

oraz w Sławoszewie. Spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej, podniosłej atmosferze i było 
z pewnością niezapomnianym przeżyciem 
nie tylko dla pasjonatów historii.

Katarzyna Duda

Z Domu  
Pogodnej Jesieni
Dzień Babci i Dziadka

Babcia i dziadek – „drudzy rodzice” – tak 
można z całą pewnością o nich powiedzieć. 
To dziadkowie zajmują się wnukami wtedy 
kiedy rodzice są w pracy. Od najmłodszych 
lat przekazują nam cenną wiedzę i dzielą 
się swoim doświadczeniem. Przytulają nas, 
często nawet rozpieszczają, a przede wszyst-
kim kochają. 

Są takie dwa dni w roku, w którym, wnu-
ki szczególnie dziękują swoim dziadkom za 
trud jaki wkładają w nasze wychowanie. Te 
dni, to Dzień Babci i Dzień Dziadka. W Polsce 
obchodzimy je 21 i 22 stycznia. W Pogodnej 
Jesieni także o nich pamiętamy. 

21 stycznia przypomnieliśmy sobie hi-
storię Dnia Babci i Dnia Dziadka. Posłuchali-
śmy i pośpiewaliśmy także piosenki o babci 
i dziadku. Chętni seniorzy zatańczyli w rytm 
muzyki. Bardzo miło spędziliśmy ten czas.

Zajęcia florystyczne

21 stycznia 2020 r. zakończyły się zaję-
cia florystyczne w Domu Pogodnej Jesieni 
przeprowadzone w ramach umowy z TEB 
Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 
al. Niepodległości 2. Dzięki tym warsztatom 
poznaliśmy czym jest radość płynąca z pracy 
z roślinami. Mieliśmy okazję stworzyć coś 
wyjątkowego dla siebie, dla domu lub dla bli-
skich. Stały się również wielkim odkryciem, 
siłą do robienia rzeczy, których wcześniej ni-
gdy nie robiliśmy i może pomysłem na życie. 
Seniorzy podziękowali prowadzącej zajęcia 

Róży Marciniak w dowód uznania dla jej 
zdolności i profesjonalizmu. Po warsztatach 
florystycznych jedno jest pewne, że świat 
roślin już nigdy nie będzie nam obojętny. 
To przyjaźń na zawsze.

„To co mam i to czego nie mam. 
Nawet, to czego nie mam 
komu dać, zawsze jest komuś 
potrzebne”

22 stycznia 2020 r. dziękowaliśmy 
seniorkom „Pogodnej Jesieni”: Henryce 
Pajchrowskiej, Kazimierze Łukanowskiej, 
Małgorzacie Jaroń, Danucie Sibilskiej za za-
angażowanie w akcję Redemptoris Missio 
„czapki dla Afganistanu”. Seniorki od wielu 
lat uczestniczą w tej akcji dzieląc się dobrem 
i sercem z innymi. Swoimi czynami szerzą 
piękno na świecie przynosząc niezmierną 
ilość radości wielu potrzebującym. Panie 
są dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, 
a dobro serca jest tym, czym ciepło Słońca: 
ono daje życie. Każdy z nas powinien coś 
zrobić co by od nas zależało zważywszy, że 
dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo.

Seniorzy z DDP Pogodna Jesień
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„Lekcje z ZUS” – jak świadomie wejść na rynek pracy

W dniu 8 stycznia 2020 roku w Bran-
żowej Szkole I Stopnia w Buku od-
była się druga część zajęć eduka-

cyjnych w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. 
Ten ogólnopolski projekt realizowany jest 
pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji 
Narodowej. Nadrzędnym celem podejmo-

wanych działań jest budowanie świado-
mości młodego pokolenia Polaków, w tak 
ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim 
są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” 
kształtują świadomość młodzieży, uczą przy 
tym by być wzajemnie odpowiedzialnym 
wobec osób, które przynależą do innych 
pokoleń, a ponadto dają praktyczną wiedzę 

przyszłym pracownikom i przedsiębiorcom. 
Dzięki zajęciom zorganizowanym z pracow-
nikiem poznańskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych uczniowie szkoły 
dowiedzieli się jak zaplanować bezpieczną 
przyszłość i podejmować świadome decyzje 
na rynku pracy.

Uroczysta msza św. z okazji  
Dnia Babci i Dziadka – 20.01.2020r. 

Wszystkie wnuki i wnuczki uczęsz-
czające do Przedszkola Sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincentego a Paulo 

w Buku 20 stycznia 2020 r. otoczyły swoją 
modlitwą każdą Babcie i każdego Dziad-
ka. Wspólnie modliliśmy się podczas uro-
czystej mszy świętej w Sanktuarium pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja 
Szczepaniaka. Dzieci z całego serca prosi-
ły Pana Boga o wszelkie potrzebne łaski 

i dary dla swoich ukochanych Dziadków. 
Dzieci z grupy „Margaretek” przygotowały 
Modlitwę Powszechną i wspólnie z dziećmi 
z „Róż” prowadziły śpiew. Po Eucharystii 
przedszkolaki złożyły serdeczne życzenia 
oraz zaśpiewały piosenkę. Po wspólnej mo-
dlitwie Dziadkowie wraz z wnukami udali 
się do przedszkola, gdzie dzieci wręczyły 
miłe upominki.

Siostry Miłosierdzia 

Czas karnawałowych szaleństw! Styczeń to czas karnawałowego szaleń-
stwa, które zawitało także do Szkoły 
Podstawowej w Buku. Uczniowie klas 1 

i 2 bawili się wraz ze swoimi wychowawcami 
podczas bali karnawałowych. Ulubione prze-
boje młodzieży, serwowane przez DJ Michała, 
inspirowały uczniów do szalonej zabawy. 
Pierwszaki z gwiazdorskim wdziękiem za-
prezentowały na wybiegu swoje pomysłowe 
stroje, nawiązujące do bohaterów kultowych 
filmów, bajek  i znanych zawodów. 

Anna Krzemińska
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Kolejne sukcesy 
bukowian w K-1

Bracia Rutkowscy stoczyli kolejne zwy-
cięskie walki – tym razem podczas 5 
edycji Gali Ring Club Professional, która 

odbyła się 1 lutego 2020 r. w Rokietnickim 
Ośrodku Sportu. 

W jednym z pojedynków karty wstęp-
nej w walce amatorskiej K-1 zmierzyli się 
Gracjan Rutkowski oraz Sebastian Modrze-
jewski. Młodszy z braci Rutkowskich od-
prawił przed czasem swojego przeciwnika, 
zdobywając tym samym kolejne zwycięstwo 
na swoim koncie.

Zwycięstwo zapewnił sobie również 
Hubert Rutkowski, który po kapitalnym fi-
niszu w trzeciej rundzie zdobył tytuł Mię-
dzynarodowego Mistrza Polski Organizacji 
ISKA! Przeciwnikiem Huberta był zawodnik 
pochodzący z Ukrainy Oleg Pavlyak. Pierwsze 
dwie rundy były niezwykle zacięte, a walka 
wyrównana. Nasz zawodnik zdobył prze-

wagę dopiero w trzeciej rundzie, kiedy to 
zdominował przeciwnika.

Gratulujemy i życzymy kolejnych spor-
towych sukcesów!

W trakcie Gali RCP 5 w Rokietnicy ogło-
szono również termin i miejsce kolejnego 

wydarzenia. Po raz drugi spotkamy się w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku. Ring 
Club Proffesional 6 Gala K-1 i MMA już 25 
kwietnia!

Monika Błaszczak-Mańkowska

Będą nowe stanowiska wędkarskie

Dzięki staraniom Zarządu Koła PZW Nr 2 Baszta w Buku 
realizowana jest budowa 30 pomostów nad Jeziorem 
Niepruszewskim w miejscowości Cieśle (na popularnych 

„wałach”). Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń (m.in. z zakresu 
wodno-prawnych, ochrony środowiska i innych), rozpoczęto 
montaż stanowisk, który ma mieć swój koniec w pierwszej po-
łowie lutego. Realizacja tego zadania umożliwi komfortowy wy-
poczynek dla wędkarzy korzystających z jeziora. Przedsięwzięcie 
finansowane jest ze środków okręgowych Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Poznaniu. Kolejnym krokiem poprawiającym 
komfort korzystania z jeziora, będą starania o utwardzenie do-
jazdu do nowopowstałych stanowisk wędkarskich.
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Patria Cup 2020

4 turnieje, 97 meczów, 161 goli, 970 min 
futbolu, ponad 400 zawodników i za-
wodniczek z 34 drużyn. Tak wygląda-

ła pierwsza odsłona corocznych halowych 
turniejów dla młodzieży. W dniach 18-19 
stycznia w bukowskiej hali OSiR rywalizo-
wały zespoły z roczników 2006, 2007, 2008 
oraz 2009.

Z tego miejsca zarząd MKS Patria Buk 
DZIĘKUJE wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację tego wydarzenia, 
a w szczególności RODZICOM wszystkich 
roczników biorących udział w turnieju za 
nieustający doping i pracę włożoną w wy-
konanie wypieków oraz obsługę kawiaren-
ki turniejowej, z której na DZIAŁALNOŚĆ 
GRUP MŁODZIEŻOWYCH udało się zebrać 
835, 77 zł.

Już dziś zapraszamy wszystkich kibiców 
na drugą część turniejów Patria Cup 2020 
w której w dniach 15-16 lutego będą ry-
walizować dzieci z roczników 2010, 2011, 
2012, 2013.
Poniżej podsumowanie turniejów:

Klasyfikacja Turnieju PATRIA CUP 
2020 – rocznik 2006 :
1. MKS Patria Buk I. 
2. Akademia Piłkarskie Talenty Poznań. 
3. MKS Przemysław Poznań.
Najlepszy Strzelec: Piotr Hoffmann – AS 
Wronki – 5 goli. 
Najlepszy Bramkarz: Zuzanna Darol – AP 
Talenty Poznań. 
Najlepszy Zawodnik – Filip Dolny – Prze-
mysław Poznań.

Klasyfikacja Turnieju PATRIA CUP 2020 – 
rocznik 2007:
1. Akademia Waldemara Przysiudy. 
2. Nowotomyska Akademia Piłkarska. 
3. NKS Niepruszewo.
Najlepszy Strzelec: Łukasz Kuster – NAP 
Nowy Tomyśl – 5 goli. 
Najlepszy Bramkarz: Milan Kryszak - 
Akademia W.P. 
Najlepszy Zawodnik: Bartosz Trzebiatow-
ski - Akademia W.P.
Klasyfikacja Turnieju PATRIA CUP 2020 – 
rocznik 2008 :
1. GKS Tarnovia. 
2. Warta Sieraków. 
3. Sokół Pniewy. 
4. UKS Śrem. 
5. MKS Patria Buk.
Najlepszy Strzelec: Konrad Golisz – Sokół 
Pniewy – 7 goli. 
Najlepszy Bramkarz: Mateusz Dubrowski 
– Warta Sieraków. 

Najlepszy Zawodnik: Olgierd Tadych (GKS 
Tarnovia).
Wyróżnienia w pozostałych drużynach: 
Patria Buk – Adam Wiśniewski. 
AS Wronki – Oskar Baranowski. 
Warta Międzychód – Mateusz Woś, Nikola 
Talarek. 
UKS Orzeł Granowo – Eliasz Lemański. 
UKS Śrem – Mikołaj Szymański.
Klasyfikacja Turnieju PATRIA CUP 2020 – 
rocznik 2009:
1. NAP Nowy Tomyśl. 
2. 1920 Mosina. 
3. Korona Zakrzewo. 
4. MKS Patria Buk.
Najlepszy Strzelec: Franciszek Nowak-
-Krzyżański – Wielkopolska Komorniki - 5 
goli.
Najlepszy Bramkarz: Adam Kałek – NAP 
Nowy Tomyśl.
Najlepszy Zawodnik: Jan Bogacz – MKS 
Patria Buk.

Stanisław Kluczyk 
na emeryturze

27 grudnia 2019 r. zakończył pracę 
i przeszedł na zasłużoną emery-
turę pan Stanisław Kluczyk. Przez 

ponad 23 lata był kierownikiem obiektów 
OSiR. Swą funkcję zaczął piastować w lipcu 
1996 r., czyli w roku powołania do życia in-
stytucji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku 
(maj 1996 r.). Początkowo zajmował się 
budynkiem hali sportowej, a wraz z poja-
wiającą się nową infrastrukturą zarządzał 
także stadionem w Buku i w Niepruszewie, 
kąpieliskiem w Niepruszewie oraz boiskami 
i orlikami w Otuszu, Szewcach, Dobieżynie 
i Niepruszewie. Pracę w OSiR łączył z pasją 
do futbolu. Jako zawodnik grał w miejsco-
wej Patrii Buk, a w 1986 r. wywalczył z tym 
klubem pierwszy w historii awans do kla-
sy okręgowej. W 1995 r. zawiesił buty na 
kołku. Pan Stanisław jest także trenerem 

piłki nożnej. Pierwsze szlify trenerskie 
wykonywał jeszcze jako czynny zawodnik, 
prowadząc grupy młodzieżowe MKS-u. Jest 
także obecnym trenerem drużyny Huragan 
Michorzewo. 

OSiR Buk składa serdeczne podzięko-

wania za pasję włożoną w codzienną pra-
cę, jednocześnie życząc panu Stanisławowi 
spokojnej i owocnej emerytury.

Nowym kierownikiem obiektów OSiR 
został pan Tomasz Knij, były menager sportu 
w GOSIR Dopiewo.
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XII PADEREWSKI CUP

Już od 12 lat w okresie przedświątecznym 
na Hali OSIR w Buku, rozgrywany jest 
turniej Paderewski Cup. XII edycja od-

była się pod patronatem Przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Buk Piotra Gorońskiego. 
Ideą turnieju jest pamięć o wydarzeniach 
z  26 grudnia 1918 roku, kiedy to wybitny 
pianista i kompozytor Ignacy Paderewski 
przybył do Poznania  w drodze do Warsza-
wy wygłaszając patriotyczne przemówienie 
pod Hotelem Bazar, rozpalając serca licznie 
zgromadzonych poznaniaków. 27 grudnia 
wybuchło Powstanie Wielkopolskie, jedno 
z nielicznych wygranych  w dziejach Polski, 
o którym organizator MKS Patria Buk czci 
pamięć poprzez sportową rywalizację.

Do boju  21 grudnia przystąpiło 8 dru-
żyn: NKS Niepruszewo, GKS Dopiewo, KS 
Promień Opalenica, Huragan Michorzewo, 
Grom Plewiska, LKS Sokół Duszniki , Orkan 
Konarzewo oraz Patria Buk.

Po przeprowadzonym losowaniu grup 
i otwarciu turnieju drużyny przystąpiły do 
rywalizacji w dwóch grupach. 

W grupie pierwszej rywalizacja była bar-

dzo zacięta, aż 3 drużyny uzyskały identycz-
ną ilość punktów i o awansie zadecydowały 
bezpośrednie pojedynki między drużynami. 

W grupie drugiej walka toczyła się głów-
nie między zespołami Patrii i GKS, w meczu 
tych drużyn padł remis i o  pierwszej loka-
cie zadecydowała korzystniejsza różnica 
bramek.

Rywalizacja była bardzo zacięta, stała 
na wysokim poziomie. W meczach fazy pu-
charowej decydowały detale, jednym z nich 
była szeroka ławka rezerwowych, o czym 
boleśnie przekonała się drużyna z Dusz-
nik, której po prostu zabrakło sił.  Drużyny 
prezentowały zbliżony do siebie poziom, 
oprócz GKS Dopiewo, które pokazało dlacze-
go będzie się bić o czołowe lokaty w V lidze. 
Ostatecznie w finale doszło do rywalizacji 

grupowych rywali MKS Patrii oraz Dopiewa, 
które mimo przewagi w posiadaniu  piłki 
nadziewało się na groźne kontry bukowian. 
Goście do ostatniej sekundy drżeli o wynik, 
lecz ostatecznie finał zakończył się zwycię-
stwem ligowych rywali  1-2.

Turniej odbywający się w patriotycz-
nej atmosferze, po wręczeniu nagród oraz 
przemowie Pana Przewodniczącego  dobiegł 
końca. Szczególne podziękowania od organi-
zatorów należą się Przewodniczącemu Rady 
Miasta i Gminy Buk Piotrowi Gorońskiemu, 
który objął patronat nad turniejem i sfinan-
sował nagrody dla drużyn oraz Restaura-
cji NOVA trattoria za przepyszne pizze dla 
wszystkich uczestników turnieju.

Marcin Tonder

BUKOWIA CUP 2020

Weekend 24-26 stycznia 2020 r. upły-
nął w bukowskiej hali sportowej 
pod znakiem dziewczęcej piłki 

ręcznej. Do Buku przyjechały zespoły z całej 
Polski, aby rywalizować w Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt Rocznika 
2008 BUKOWIA CUP 2020. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
Paweł Adam.

Nasze miasto reprezentowały dwie dru-
żyny Bukowi Buk: Zawodniczki urodzone 
w 2008 r. z trenerem Dariuszem Pańczakiem 
oraz ich o rok młodsze koleżanki, urodzo-
ne w 2009 r. z trenerem Pawłem Kempą. 
W zawodach wzięło udział 13 zespołów. 
Dziewczynki zostały podzielone na dwie 
grupy, w których rozgrywały mecze 2x10 
minut. Po dwudniowych zmaganiach w gru-
pach przyszedł czas na mecze półfinałowe 
i finałowe o końcową klasyfikację. 

Młodsze zawodniczki Bukowi z dorob-
kiem 10 bramek w turnieju i pasjonującej 
walce do ostatniego gwizdka w meczach, 
ostatecznie zakończyły zawody na 12 miej-
scu. Dziewczętom należą się ogromne brawa 
za zaangażowanie i determinację na boisku, 
gdyż nie jest łatwo w tym wieku rywalizo-
wać ze starszymi i bardziej doświadczonymi 
koleżankami.

Dziewczęta z rocznika 2008 po meczach 
grupowych zameldowały się w półfinale 

z kompletem punktów. Następnie pewnie 
wygrywają swój półfinał z koleżankami 
z sąsiedniej gminy UKS Pantery Dopiewo, 
by w kolejnym meczu finałowym z UKS Vam-
bresia Wąbrzeźno sięgnąć po upragnione 
i długo wyczekiwane zwycięstwo. 

W zawodach nie zabrakło także nagród 
indywidualnych dla naszych Bukowianek. 
W drużynie Pawła Kempy wyróżnienie 
trenerskie otrzymała Nadia Matysiak, a w 
zespole Dariusza Pańczaka doceniona zosta-
ła postawa Zuzanny Odważnej. W siódem-
ce turnieju również nie zabrakło naszych 
dziewcząt. Gratulujemy Nadii Dziwak, Julce 
Herkt oraz Oliwii Polak. 

To były bardzo udane zawody. Dziękuje-
my w szczególności kibicom, którzy licznie 
przybyli na trybuny, aby głośnym dopingiem 
wspierać nasze młode szczypiornistki. Bez 
ich wsparcia nie byłoby tak wspaniałej at-
mosfery w bukowskiej hali. Podziękowania 
kierujemy również w stronę rodziców za-
wodniczek Bukowi 2008, za zorganizowanie 
pysznego poczęstunku dla zawodniczek, tre-
nerów oraz kibiców. Domowe ciasta, ciepła 
herbata oraz zdrowe owoce umilały wszyst-
kim czas spędzony na zawodach. Dziękujemy 
wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasz 
klub w organizacji tego przedsięwzięcia. Do 
zobaczenia na kolejnych turniejach.
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Gmina Buk Aktywnie z Endomondo 2019

VI edycja projektu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Buku pn. „Gmina Buk 
Aktywnie z Endomondo 2019” 

zakończyła się. Rywalizacja, której celem 
jest osiągnięcie jak największego wyniku 
poprzez uprawianie jednej z codziennych 
aktywności fizycznych – biegu, chodu, jazdy 
na rowerze skupia coraz większe rzesze lu-
dzi w gminie Buk. Można wysnuć hipotezę, 
że sam udział w tym projekcie mobilizuje 
do podejmowania większego wysiłku niż 
często sami zakładamy, dzięki możliwości 
porównywania się z innymi. Przypomnijmy, 
że nasza zabawa polega na podejmowaniu 
jednej z ww. aktywności fizycznej oraz za-
pisywaniu uzyskanych wyników w aplikacji 
Endomondo. W praktyce wygląda to tak, że 
instalujemy aplikację w telefonie lub w spor-
towym zegarku, wychodzimy na trening, 
a urządzenie zapisuje długość pokonanego 
dystansu. Dodatkowo, aby być branym pod 
uwagę należy się zgłosić do rywalizacji na 
stronie endomondo.com  (wcześniej za-
kładając konto). Dużym ułatwieniem dla 

wszystkich jest fakt, że nie ma znaczenia 
kiedy przystąpimy do zabawy, ponieważ apli-
kacja zlicza nasze poczynania od 1 stycznia 
danego roku i dopisując się do rywalizacji 
nieco później nie stracimy uzyskanego wy-
niku z wcześniejszych treningów.

I tak w 2019 r. do wspólnej zabawy 
przystąpiło 122 uczestników. Było to o 12 
osób więcej niż w roku 2018 r. Najwięcej 
było amatorów biegania – 49, później ro-
weru (43), a chodziarze byli reprezento-
wani w liczbie 30 osób. Nie przełożyło się 
to jednak na uzyskanie lepszego wyniku su-
marycznego przez wszystkich zawodników. 
W poprzedniej edycji „nabitych” zostało po-
nad 120 tys. km, natomiast w VI edycji było 
to 106 043 km. Co ciekawe, mimo mniejszego 
wyniku całościowego nie przeszkodziło to 
w pobiciu paru rekordów indywidualnych.

Najlepsze trójki VI edycji rywalizacji 
„Gmina Buk Aktywnie z Endomondo 2019” 
(w nawiasie wynik w poprzedniej edycji 
i zajęte miejsce)

Bieg
 » Tomasz Giełda - 3704.21 km
 » Dorota Strutyńska -  3560.20 km
 » Bartosz Boiński - 2597.56 km [2199.89 

km(1)]

Chód

 » Lucyna Tonder - 2615.77 km [2736.73 
km(1)]    

 » Sławomir Lechna - 2196.72 km [1564.24 
km (2)]

 » Justyna Gramała - 1287.28 km [1544.11 
km(3)]

Jazda na rowerze

 » Piotr Miałkas - 11743.20 km [12003.17 
km(2)]

 » Roman Przeworski - 10854.92 
km [10418.83(3)]

 » Dawid Mądroszyk - 3543.73 km

Nagrody zostaną wręczone podczas V 
Bukowskiego Biegu Mieszka. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za udział w zabawie. 
I zapraszamy do kolejnej VII edycji, która 
oficjalnie wystartuje od 8.01.2020, lecz wy-
niki jak zawsze zbierane będą od 1 stycznia.

VII edycja – 
zapraszamy 
do wspólnej 
zabawy

Już po raz siódmy zaprasza-
my Państwa do rywaliza-
cji Gmina Buk Aktywnie 

z Endomondo. Szukamy naj-
lepszego biegacza, chodziarza 
i rowerzystę w gminie Buk. 
Choć, rzeczą nadrzędną jest 
wspólna zabawa. Poniżej 
znajdziecie Państwo skróco-
ny regulamin i instrukcje włączenia się do 
rywalizacji.

Skrócony regulamin:

1. Celem zabawy jest propagowanie aktyw-
ności fizycznej i wyłonienie najlepszych 
osób w MiG Buk.

2. Rywalizacja przeznaczona jest dla 
wszystkich chętnych, jednak prawo do 
nagród mają tylko mieszkańcy Miasta 
i Gminy Buk.

3. Organizatorem jest OSiR Buk oraz Miasto 
i Gmina Buk

4. Aby wziąć udział w zabawie należy 
pobrać aplikacje ENDOMONDO SPORT 
TRACKER na telefon komórkowy i pod-
czas treningu itp. użyć tej aplikacji do 
zliczania kilometrów. Organizator nie 

zapewnia sprzętu (telefon).
5. Aplikacja sama nalicza przebyty dystans. 

Jakakolwiek manipulacja przy wynikach 
jest niedozwolona. Organizator liczy na 
uczciwość uczestników, a wszelkie próby 
oszustw będą groziły dyskwalifikacją.

6. Jeden uczestnik może wziąć udział w 3 
kategoriach.

7. Podczas rywalizacji nie będzie pobierana 
opłata od uczestnika.

8. Organizator zapewnia nagrody dla 
miejsc 1-3 w każdej z 3 kategorii, bez 
podziału na płeć.

9. Rywalizacja rozpoczyna się 1 stycznia 
a kończy 31 grudnia 2020 r.

10. Uczestnicy powinni mieć wpisane peł-
ne imię i nazwisko na koncie, w którym 
„zbierają” kilometry. Ułatwi to identyfi-

kacje osób z gminy Buk. 
11. O sprawach nieujętych regulaminem 

decyduje organizator. Wszelkie sprawy, 
pytania, niejasności prosimy kierować 
pod nr tel. 61 8 140 149.

Aby wziąć udział w zabawie należy wy-
konać 3 proste kroki:
1. Zainstalować aplikację Endomondo 

Sport Tracker i zarejestrować się.
2. Dołączyć do rywalizacji wyszukując 

w aplikacji lub na stronie (https://www.
endomondo.com/challenges) „Gmina 
Buk Aktywnie z Endomondo 2020” 
i wybrać dyscyplinę sportu (jazda na 
rowerze, bieg, chód).

3. Włączyć w czasie treningu aplikację 
w swoim telefonie.
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Noworoczny 
Turniej Halowej 
Piłki Nożnej

W święto Trzech Króli odbył się po raz 
piąty Noworoczny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej w kategorii open. Do 

rywalizacji ostatecznie przystąpiło 9 zespo-
łów, które zostały podzielone na dwie grupy. 
W grupa A rywalizowało pięć teamów i padły 
następujące wyniki:
1. Cavaliers - Przyszliśmy Popatrzeć 0:3
2. FC Po Nalewce – Wczorajsi 0:0
3. Cavaliers - Jak Oni Grają 1:2
4. Przyszliśmy Popatrzeć – Wczorajsi 2:0
5. FC Po Nalewce - Jak Oni Grają 0:1
6. Cavaliers - FC Po Nalewce 0:1
7. Przyszliśmy Popatrzeć - Jak Oni Gra-

ją 0:2
8. Cavaliers – Wczorajsi 2:6
9. Przyszliśmy Popatrzeć - FC Po Nalewce 

2:0
10. Wczorajsi - Jak Oni Grają 2:1

W grupie B z uwagi na cztery drużyny 
rozegrano mniejszą ilość spotkań:
1. Skandal Zagrożenie – DSM 2:1
2. Viviamo – Fun&Play 5:1
3. Skandal Zagrożenie – Viviamo 1:0
4. DSM – Fun&Play 1:1
5. Skandal Zagrożenie – Fun&Play 1:1
6. DSM – Viviamo 1:1

Sytuacja w grupach prezentowała się 
następująco

Grupa A
1. Jak Oni Grają 9 pkt 6-3
2. Przyszliśmy popatrzeć 9 pkt 7-2 (prze-

grany mecz bezpośredni)
3. Wczorajsi 7 pkt 8-5
4. FC Po Nalewce 4 pkt 1-3
5. Cavaliers 0 pkt 3-12

Grupa B
1. Skandal Zagrożenie 7 pkt 4-2

2. Viviamo 4 pkt 6-3
3. Fun&play 4 pkt 3-6 (przegrany mecz 

bezpośredni)
4. DSM 1 pkt 2-3

Cavaliers po zajęciu 5 miejsca w swojej 
grupie pożegnało się z turniejem i ostatecz-
nie drużyna ta zajęła ostatnie dziewiąte miej-
sce w całym turnieju. Ze swojego miejsca 
w grupie B nie byli zadowoleni zawodnicy 
Fun&Play i także odpuścili dalszą rywalizację 
(o miejsce 5). Z uwagi na tą nie codzienną 
sytuację organizatorzy postanowili rozegrać 
trójmecz między zespołami, które zajęły 
miejsca 3 i 4 w grupie A oraz 4 w grupie 
B. Wyniki tych spotkań kształtowały się 
następująco:
1. Wczorajsi – DSM 3:0
2. DSM – FC Po Nalewce 0:1
3. Wczorajsi – FC Po Nalewce 2:0

Tak więc ostatecznie piąte miejsce przy-
padło Wczorajszym, na szóstym uplasowało 
się FC Po Nalewce, a siódme zajęli gracze 
DSM. Na Ósme miejsce spadła wycofana 
drużyna Fun&Play.

Po meczach o niższe miejsca w turnie-
ju przyszedł czas na dwa półfinały. Oba te 
mecze były bardzo podobne do siebie. Oka-
zało się bowiem, że potencjalni faworyci 
(zwycięzcy obu grup) przegrali ten mecz 
i to dość znacznie.
1. Jak Oni Grają – Viviamo 0:3
2. Przyszliśmy Popatrzeć – Skandal 

Zagrożenie 4:0
Mecz o 3 miejsce miał bardzo zacięty 

przebieg, ale ostatecznie lepsi o jedną bram-
kę (1:0) okazali się gracze zespołu Jak Oni 
Grają. Czwarte miejsce przypadło natomiast 
zespołowi pn. Skandal Zagrożenie.

Finał był także bardzo zacięty, ale tylko 
do ok. 7 min (grano po 10). Później gracze 
Viviamo włączyli 5.bieg zdobyli bramkę 
i potem kolejne dwie, czym dobili rywala 
i po raz drugi z rzędu wygrali Noworoczny 
Turniej Piłki Nożnej.

Mistrzostwa Polski 
Juniorek 

W dniach 24-26 stycznia na hali GOSiR 
w Dopiewie odbyły się mecze w ra-
mach mistrzostw Polski Juniorek.

Był to także pierwszy ważny sprawdzian 
dla nowo powstałego Bukowsko Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej.

Przypomnijmy – klub powstał 
1.01.2020 r. BD KPR to połączone siły dwóch 
utytułowanych klubów: UKS Bukowia i UKS 
Pantery Dopiewo. Nowy klub, nowy zarząd, 
stare wyzwania i cele!

BD KPR zrzesza piłkarki ręczne po szko-
le podstawowej od juniorek młodszych do 
seniorek.

W 1/16 mistrzostw Polski w Dopiewie 
wzięły udział cztery drużyny. Dwie awan-
sowały do 1/8 MP.

Nasza drużyna wygrywając wszystkie 
mecze awansowała z pierwszego miejsca!

Za dwa tygodnie jedziemy do Gliwic wal-
czyć o miejsce w najlepszej ósemce kraju.

Klasyfikacja końcowa:
1- BD KPR  - awans
2 - APR Radom  - awans
3 - Zagłębie Lubin
4 - Otmęt Krapkowice
Oprócz pucharów dla drużyn były także 

nagrody i wyróżnienia indywidualne.
Najlepszą bramkarką turnieju została 

Aleksandra Hypka.
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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

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Barbara Szydłowska-Astriab
pediatra

specjalista medycyny rodzinnej
KONSULTACJE PEDIATRYCZNE

poniedziałki i środy 18.00-20.00
rejestracja tel. od 16.00

tel. 604-124-135   Buk Jarzębinowa 3

CBM Technology poszukuje 
kandydatów na stanowisko: 

Pracownik produkcyjny
Miejsce pracy: Niepruszewo

Obowiązki: Obsługa maszyn i linii produkcyjnych (do 
przyuczenia). Wymagania: umiejętności pracy w zespo-
le, odpowiedzialność. Oferujemy: Możliwość zdobycia 

nowych umiejętności, umowę o pracę na pełen etat
CV prosimy kierować na adres mailowy  

office@cbm-technology.eu z dopiskiem w tytule CV  
lub na adres siedziby firmy: CBM Technology Sp. z o.o. 

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA



Kącik 
czytelniany

otwarty 
w czwartki  

i w piątki w godz. 
15:00-18:00

zaprasza codziennie w godz. 15:00-21:00
Polecamy na wynajem lokal kawiarni na imprezy 
okolicznościowe i szkolenia.

KAWIARNIA STOPKLATKA
przy Kinie Wielkopolanin

Kontakt
e-mail: kino@bibliotekabuk.pl
tel. 61 8140370


