
Egzemplarz bezpłatny  ISSN 1429-2742

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ  Numer 3 (318)  MARZEC 2020

5-lecie cyfryzacji Kina 
Wielkopolanin   str. 13-14

Ferie 
w gminie  str. 15-18

Wygrana 
Bukowii  str. 27

Jubileusz zespołu „Złote Kłosy”

PSZOK znowu działa str. 21

Bukowski Komisariat najlepszy w powiecie str. 11

Minister Rozwoju w Buku  str. 5

egzemplarz bezpłatny



2   MARZEC 2020

Szanowni 
Państwo, 

Za nami okres 
zebrań wiejskich 
w sołectwach na-
szej gminy. Była to 
okazja do zaprezentowania kierunków dzia-
łania przez bukowski samorząd, ale także 
do wysłuchania opinii mieszkańców na jej 
temat. Bezpośredni kontakt pozwolił nam 
od razu wyjaśnić wiele spraw. Zebrane uwagi 
w wielu kwestiach pozwolą jeszcze lepiej 
dopasować nasze założenia do oczekiwań 
społeczności lokalnych. Dzięki tym spotka-
niom czasami na nowo nakreślamy mapę 
potrzeb i oczekiwań, dlatego Państwa udział 
w nich był tak istotny. Bardzo dziękuję za 
poświęcony czas i konstruktywne dyskusje.

Zakończyliśmy już większość konkursów 
na realizacje zadań publicznych przez orga-
nizacje pozarządowe. Dziękuję naszym NGO 
za to, że wychodzą z inicjatywą i z tak dużym 
zaangażowaniem realizują ciekawe przedsię-
wzięcia na rzecz mieszkańców całej gminy. 
Różnorodność tematów naszej współpracy 

jak co roku budzi wielki szacunek i uznanie 
dla wkładu wolontariuszy w rozwój naszej 

gminy. Przyznaliśmy również dotacje dla 
klubów sportowych. Od tego roku została 
zwiększona pula środków na działal-
ność sportową. Warto zauważyć, że 
pojawił się nowy klub – Bukowsko 
Dopiewski Klub Piłki Ręcznej. Witamy 

go serdecznie w naszej gminie i życzymy 
sobie owocnej współpracy.

Tak jak zapowiadałem – działamy w kie-
runku kompleksowej modernizacji oświe-
tlenia na energooszczędne i mniej awaryj-
ne. Dbamy nie tylko o oszczędności, ale i o 
bezpieczeństwo! Staramy się pozyskiwać 
na ten cel środki zewnętrzne. Przy tej okaz
ji dziękuję, za każdą rzetelnie wypełnioną 
ankietę nt. bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Na podstawie zebranych sugestii 
wskazaliśmy lokalizacje newralgicznych 
punktów w naszej gminie. Przy tej okazji 
pozwolę sobie przypomnieć, że nadal jest 
możliwość wypełnienie ankiety dotyczącej 
oczekiwań wobec tworzonej komunikacji 
gminnej. Więcej informacji na ten temat do-
stępnych jest na stronie internetowej gminy. 

Miło mi poinformować, że gmina pozy-

skała środki na rozwój oświaty, a dokład-
nie projekt pn. „Matematyka i informatyka 
motorem rozwoju oświaty w gminie Buk”. 
Dziękuję dyrektorom szkół podstawowych 
za chęć przystąpienia do programu i przy-
gotowania do niego. W ostatnim miesiącu 
świętowaliśmy także 5lecie cyfryzacji Kina 
Wielkopolanin i 50lecie Zespołu Folklory-
stycznego „Złote Kłosy”. Cieszy fakt, że nasze 
Kino Wielkopolanin z powodzeniem rywa-
lizuje z multipleksami i ciągle się rozwija. 
Wielki szacunek należy się Panu Stanisła-
wowi Króliczakowi, który dołączył do grona 
„Zasłużonych dla Miasta i Gminy Buk” oraz 
wszystkim tancerzom Zespołu Folklorystycz-
nego „Złote Kłosy”, dzięki którym mogliśmy 
obchodzić prawdziwie „złoty” jubileusz.

Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić 
przedsiębiorców z terenu gminy na I Forum 
Bukowskiego Biznesu, które odbędzie się 
18 marca 2020 r. o godz. 17:00 w Restau-
racji „Melodia” w Buku. Będzie to okazja do 
omówienia kierunków rozwoju dla Państwa 
przedsiębiorstw, a co za tym idzie – całej 
gminy.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Z obrad sesji
W dniu 25 lutego br. w Sali Miejskiej w Buku 
odbyła się XVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie 
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 28 stycznia 
2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Nieodpłatne nabycie nieruchomości.
2/ Wyrażenie zgody na nabycie lokalu mieszkalnego.
3/ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na obszarze gminy Buk.
4/ Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Panu 
Stanisławowi Króliczakowi.
5/ Udzielenie pomocy finansowej w 2020 r. dla Gminy Stęszew 
na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie 
Stęszew.
6/ Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

i Gminy Buk na 2020 rok.
7/ 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.
8/ 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 .
9/ Rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miej-
scowego.

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

Wieże telefonii GSM
Burmistrz poinformował o losach decyzji 

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego w postaci budowy wieży GSM przy ul. 
Przemysłowej w Buku. Przypomniał, że Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze skierowało 
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przygo-
towywany jest projekt w sprawie kolejnej de-
cyzji. Burmistrz Paweł Adam prosił wszystkich 
zainteresowanych o pomoc i zajęcie stanowi-
ska w tej kwestii. Przypomniał, że w czerwcu 
ubiegłego roku gmina rozpoczęła procedurę 
zmierzającą do uchwalenia Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
tego terenu (Ma on uniemożliwić podobne 
inwestycje na tym obszarze. Red.). Radny 
Tomasz Plewa zauważył, że rozpoczęcie 
procedury planistycznej zamraża wydanie 
decyzji na 9 miesięcy. Odnosząc się do ko-
lejnego projektu budowy wieży GSM, tym 

razem w Szewcach – burmistrz powiedział, 
że odmówił lokalizacji tej inwestycji. 

Kolejne kroki w walce ze smogiem

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że 
gmina zamierza przystąpić do pilotażowego 
programu rządowego p.n. „Zintegrowany sys-
tem wsparcia polityki programów Ogranicza-
nia Niskiej Emisji  ZONE”. Udział w programie 
prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju 
zapewni gminie nieodpłatne otrzymanie sys-
temu informatycznego, służącego do inwenta-
ryzacji źródeł ogrzewania w gminie. Z drugiej 
strony gmina dofinansowuje wymianę starych 
pieców. Do dnia 24 lutego br. złożono wnioski 
na 40 takich dofinansowań, co wyczerpało 
kwotę w budżecie gminy przewidzianą na ten 
cel w 2020r. Paweł Adam zaznaczył, że jego 
zdaniem świadczy to o sukcesie akcji infor-
macyjnej prowadzonej wśród mieszkańców. 

Dowodem na to jest miniony 2019 rok, kiedy 
to nie udało się wykorzystać całej puli środ-
ków. Radny Tomasz Plewa gratulował przystą-
pienia do pilotażu inwentaryzacji kotłów, ale 
zauważył, że samo oprogramowanie sprawy 
nie załatwi. Pytał w jaki sposób gmina zamie-
rza z niego skorzystać? Burmistrz Paweł Adam 
powiedział, że wdrożenie oprogramowania do 
ewidencji „kopciuchów” jest pokłosiem wizy-
ty minister Jadwigi Emilewicz. W jej trakcie 
burmistrz wskazał walkę ze smogiem, jako 
jeden z ważniejszych problemów do rozwią-
zania. Program jest pilotażowy, ale docelowo 
ma być obowiązkowy dla wszystkich gmin. 
Paweł Adam wyjaśnił, że w innych gminach 
obsługę oprogramowania zapewniają wolon-
tariusze, kominiarze, pracownicy urzędów 
lub straż miejska.
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Z ZGK Sp. z o. o.
Trwa szeroka akcja wymiany wodomie-

rzy na urządzenia do odczytu drogą radiową. 
W bieżącym roku planuje się zamontować 
540 nowych wodomierzy. W tym czasie na 
wyposażeniu gminnej spółki ma się znaleźć 
także nowy samochód asenizacyjny. Został 
ogłoszony przetarg na przebudowę Stacji 
Uzdatniania Wody w Kalwach. Termin skła-
dania ofert został wyznaczony do dnia 3 marca 
br. poinformował burmistrz Paweł Adam.

Brudna woda w kranach
Burmistrz Paweł Adam przeprosił miesz-

kańców za wszelkie niedogodności, jakie 
spowodowało płukanie sieci wodociągowej 
w Kalwach oraz Niepruszewie spowodowane 
dużym zanieczyszczeniem, które zalegało na 
ściankach rurociągów. Stwierdził, że przyczy-
ną zabrudzonej wody była studnia głębinowa 
nr 2a i prawdopodobne oberwanie ścianek 
filtra studni. Felerna studnia została wyłączo-
na z użytkowania. Będzie przeprowadzone 
jej kamerowanie, a następnie czeka gminę 
podjęcie decyzji o jej rekonstrukcji lub wy-
konaniu nowego odwiertu. 

OSiR stara się o dofinansowanie
W ramach programu „Szatnia na medal” 

bukowski Urząd złożył wniosek o dofinanso-
wanie pn. „Remont pomieszczeń stanowiących 
zaplecze sanitarne szatni w hali sportowej 
OSiR w Buku”. Jest to kontynuacja moder-
nizacji zaplecza sanitarnego hali sportowej, 
rozpoczętej w ubiegłym roku. Tym razem pla-
nuje się remont czterech pomieszczeń, w tym 
łazienek na parterze, przy klatce schodowej. 
Całość zadania oszacowano na 91.209,44 zł, 
z czego dotacja miałaby wynieść 37.077,00 zł. 
Pozostałe 54.132,44 zł mają pochodzić z wkła-
du własnego gminy. Równolegle prowadzone 
są bieżące modernizacje na obiektach OSIRu. 
Na hali wymieniono przestarzałe oświetlenie 
awaryjne na now,e wykonane w technologii 
LED. Wymieniono także kotary grodzące halę, 
wykorzystywane chociażby podczas lekcji 
wychowania fizycznego. Nowe kotary posia-
dają napęd elektryczny, co poprawia estetykę 
i usprawnia pracę hali. Trwa porządkowanie 
terenu pomiędzy wiatą biesiadną, blokami 
mieszkalnymi, a budynkiem OSIRu nad je-
ziorem w Niepruszewie.

Kompleksowa modernizacja 
oświetlenia na energooszczędne

W dniu 14 lutego br. złożyliśmy wniosek  
o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW 
w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsię-
wzięć związanych z efektywnością energe-
tyczną i ochroną powietrza. Nasz wniosek 
pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego 
i ulicznego, tj. zmiana źródeł światła z sodo-
wych i rtęciowych na LED na terenie Miasta 
i Gminy Buk” opiewa na kwotę 886 tys zł, 
a pożyczka jest umażalna w wysokości 10% 

 mówił burmistrz Paweł Adam.

W trosce o bezpieczeństwo 
na przejściach dla pieszych

Paweł Adam poinformował, że w dniu 21 
lutego br. został zlożony wniosek o dofinanso-
wanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych 
w Gminie Buk – ochrona uczestników ruchu 
drogowego”, w ramach Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Ra-
zem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 20182020. Wnioskowana kwota dotacji 
wynosi 92 tys zł, a wkład własny 23 tys zł. 
W ramach projektu przewiduje się moderniza-
cję oraz doposażenie przejść dla pieszych na: 
ul. Dworcowej (2 szt), Dobieżyńskiej, Szarych 
Szeregów oraz na Placu Reszki. W ankiecie 
nt. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako 
najpilniejsze działanie podnoszące bezpie-
czeństwo uczestników w ruchu drogowym, 
respondenci wskazali „oznaczenie i oświetle-
nie przejść dla pieszych w gminie” – 66,7%. 
Przy tej okazji burmistrz podziękował miesz-
kańcom za udział w ankiecie. Zauważył także, 
że drugą oczekiwaną przez nich inwestycją 
poprawiającą bezpieczeństwo jest budowa 
ronda na skrzyżowaniu ul. Grodziskiej z ul. 
J. Pawła II – obwodnicą. Przy okazji przypo-
mniał, że ankieta o oczekiwaniach wobec 
planowanej do uruchomienia komunikacji, 
będzie dostępna do 20 marca br. Radny Woj-
ciech Dudkiewicz pytał o planowany zakres 
wymiany oświetlenia. Burmistrz Paweł Adam 
odpowiedział, że na terenie gminy jest ponad 
500 opraw różnego rodzaju (należących do 
gmin. Red). Planuje się wymianę 80% z nich. 
Dodatkowo prowadzona będzie modernizacja 
punktów świetlnych należących do ENEA S.A. 
licząca około 1200 opraw. – Chcemy w tym 
roku zmodernizować oświetlenie w całej gmi-
nie – podsumował burmistrz Paweł Adam.

Matematyka i Informatyka  
motorem rozwoju

Wniosek pn. „Matematyka i informaty-
ka motorem do rozwoju oświaty w Mieście 
i Gminie Buk” przeszedł pozytywnie ocenę 
i został wybrany do dofinansowania w ramach 
WRPO. Przyznana kwota dofinansowania wy-
nosi 661 309,48 zł. Wartość projektu ogółem 
to 696 115,25 zł  mówił burmistrz. 

Metropolitalny System Informacji 
Przestrzennej

Podczas posiedzenia Rady Metropolii Po-
znań podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia 
woli budowy Metropolitalnego Systemu In-
formacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań. 
Celem uchwały jest jedynie wyrażenie przez 
Członków Stowarzyszenia zgody na rozpo-
częcie procedury mającej na celu pozyskanie 
środków zewnętrznych przez Biuro Metropolii 
Poznań, w ramach wniosku o dofinansowanie 
ww. przedsięwzięcia. Po uzyskaniu stosownej 
informacji w tym zakresie podjęte zostaną 

kolejne uchwały precyzyjnie określające 
wzajemne zobowiązania i korzyści, które 
będą związane z wdrożeniem tego projektu. 
Przewidywana wysokość udziału własnego 
naszej gminy wynosi 25 tys zł w roku 2020, 
2021 oraz 2022. Jednak na tym etapie uchwała 
ma tylko charakter intencyjny i nie wywołuje 
skutków finansowych.

Pytania radnych
Radny Tomasz Giełda pogratulował bur-

mistrzowi Pawłowi Adamowi dobrych wiado-
mości. Cieszył się z modernizacji hali sporto-
wej, plany wymiany oświetlenia i zwiększenia 
bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Radny 
Tomasz Plewa pytał, czy czeka nas podwyż-
ka opłat za odbiór odpadów oraz czy trwają 
przymiarki do zmiany systemu poboru opłaty? 
Paweł Adam odpowiedział, że ceny zapewne 
wzrosną, ale do końca 2020 r. powinny po-
zostać bez zmian. Kalkulacja będzie zależała 
od wyników przetargów na odbiór odpadów. 
Burmistrz zwrócił uwagę, że inne gminy są 
zainteresowane uczestnictwem w GOAP, co 
wskazuje na jego stabilizację. Na razie jednak 
GOAP nie będzie rozszerzany. Możliwości spa-
larni są wykorzystywane do górnej granicy 
i należy się aktualnie skupić na uzyskaniu 
właściwego poziomu recyklingu. Radny To-
masz Plewa pytał, czy przejścia będą tylko do-
świetlane, czy także wyposażone dodatkowo 
w tzw. „kocie oczka”. Burmistrz odpowiedział, 
że nie wiadomo, czy gmina otrzyma dofinan-
sowanie, ale bez względu na wyniki naboru, 
jest zdeterminowana poprawić bezpieczeń-
stwo na przejściach dla pieszych. Działania 
będą obejmowały zarówno nowe punkty 
świetlne wraz z dodatkowym oznakowianiem 
pionowym i poziomym. Przewodniczący Piotr 
Goroński wyraził swoją aprobatę dotyczącą 
doświetlenia przejść dla pieszych. Radny Mi-
rosław Adamczak pytał o losy wniosku na 
dofinansowanie samochodu strażackiego dla 
OSP w Niepruszewie. Burmistrz odpowie-
dział, że gmina jest na liście rankingowej do 
dofinansowania i jest w tej sprawie optymi-
stą. Radna Elżbieta Batura pytała o refleksje 
po wizycie minister rozwoju Jadwigi Emile-
wicz. Paweł Adam wyjaśnił, że minister była 
w Buku w ramach działalności „mobilnego 
biura poselskiego”. Odpowiedział, że reflek-
sja jest jedna: dużo potrzeb – mało środków 
finansowych. Była okazja, żeby porozmawiać 
o różnych sprawach, które przekraczają moż-
liwości gminy. Lista jest długa, począwszy 
od obwodnicy Niepruszewa poprzez windę 
w Urzędzie, walkę ze smogiem i rekultywację 
Jeziora Niepruszewskiego. 

Interpelacje i zapytania
W trakcie sesji złożono następujące in-

terpelacje: Radny Tomasz Giełda – w sprawie 
zapewnienia opieki ginekologicznej w ramach 
NFZ na terenie Miasta i Gminy, w sprawie 
podjęcia działań mających na celu remont 
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ulicy Sokoła w Buku, w sprawie podjęcia 
działań związanych z drogą 307 – wyjazd ze 
żwirowni, w sprawie podjęcia działań mają-
cych na celu wyposażenie gminnych jednostek 
w defibrylatory AED oraz przeprowadzenie 
akcji informacyjnej w tym zakresie. Radny 
Tomasz Plewa – w sprawie przystąpienia do 
koncepcji rozwoju terenu około 40 ha w Buku, 
ograniczonego ulicami Dworcową i Zakładową 
oraz obwodnicą i torami kolejowymi, w spra-
wie aktualnej sytuacji związanej z brakiem 
funkcjonowania stacjonarnego PSZOKu na 
terenie bukowskiego zakładu komunalnego. 
Radny Leszek Mensfeld – w sprawie utwar-
dzenia placu przy ulicy Szkolnej, przy szkole 
w miejscowości Niepruszewo. Radny Wojciech 
Dudkiewicz – w sprawie udziału gminy Buk 
w programie „Sportowa Polska – rozwój lo-
kalnej infrastruktury sportowej”, w sprawie 
umieszczenia tablic informacyjnych w miej-
scach pochówku mniejszości narodowych na 
terenie gminy Buk.

Radny Tomasz Giełda pogratulował ko-
mendantowi Komisariatu Policji w Buku zwy-
cięstwa w konkursie na najlepszy komisariat 
w powiecie poznańskim. Podziękował OSiR 
w Buku za wzorową współpracę i przepro-
wadzenie zawodów pływackich bukowskich 
morsów. Odnosząc się do interpelacji radnego 
Tomasza Giełdy w sprawie wyposażenia jed-
nostek w defibrylatory, radny Mirosław Adam-
czak zwrócił uwagę, że takie urządzenia są już 
od roku na wyposażeniu jednostek OSP. Radny 
Mirosław Adamczak przypomniał, że infor-
macja o tym była publikowana w „Kosynierze 
Bukowskim”, na „Bukowskim Liderze” oraz na 
portalach społecznościowych. W Dobieżynie 
dodatkowo informowano o tym na zebraniu 
wiejskim.  Radny Tomasz Plewa interwenio-
wał w sprawie zamkniętego PSZOK. Pytał czy 
gmina ma jakieś informacje na ten temat? Za-
uważył, że na rynku surowców wtórnych jest 
zapaść, która skutkuje m.in. zaprzestaniem 
akcji zbiórki makulatury przez parafię w Buku. 
Burmistrz mówił, że otrzymał informację, że 
ma być on uruchomiony z początkiem marca 
br. Radny pytał także o rozwój terenów poło-
żonych pomiędzy ul. Zakładową i Dworcową, 
w rejonie torów kolejowych w Buku. Paweł 
Adam zapowiedział, że miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego będą temetem 
jednej z komisji Rady. Radny Tomasz Plewa 
zwrócił także uwagę na niebezpieczne rondo 
na bukowskiej obwodnicy. Pytał, czy można 
oznaczyć to miejsce z uwagi na dużą liczbę 
zdarzeń? Burmistrz Paweł Adam zobowią-
zał się wystąpić ze stosownym pismem do 
WZDW. Radny Dariusz Pańczak zwrócił 
uwagę na problemy drogowe: zastawione 
chodniki w rejonie kościoła, parkowanie na 
trawnikach m.in. wokół kina, ruch TIRów 
w granicach miasta, zniszczone chodniki po 
instalacji sieci światłowodowej. Burmistrz 
Paweł Adam odpowiedział, że te problemy są 
mu znane, a w sprawie parkowania  gmina 

będzie systemem gospodarczym urządzać 
parking przy ul. Wielkowiejskiej i dodatkowo 
czeka nas uruchomienie strefy ograniczoego 
parkowania oraz zmiana organizacji ruchu. 
Radny Tomasz Plewa zaproponował by ul. 
Poznańska stała się jednokierunkowa. Radny 
Michał Korbas pytał, czy rolnicy montujący 
panele fotowoltaniczne mogą korzystać z ulgi 
w podatku rolnym. Burmistrz zobowiązał się 
do wyjaśnienia sprawy. Radna Elżbieta Batura 
pytała o możliwość wdrożenia w gminie tzw. 
„mobilnego urzędnika”, zgłoszenia Buku do 
programu „stu obwodnic”, poruszyła także 
temat zanieczyszczeń chodników odchodami 
psów. Radny Tomasz Giełda prosił o urucho-
mienie akcji edukacyjnej w tej sprawie. Radny 
Wojciech Dudkiewicz prosił o czyszczenie 
znaków drogowych. Radny Paweł Cieślak 
przekazał obawy mieszkańców dotyczące 
wzrostu prędkości samochodów na drodze 
z Buku do Szewc. Zgłosił pomysł by ujedno-
licić oznakowanie na „teren zabudowany”. 
Radny Mirosław Adamczak prosił o uprząt-
nięcie zdemontowanej tablicy przy stawku 
w Dobieżynie. Radny Robert Rutkowski pro-
sił o wyrównanie placu parkingowego przed 
„Bukowianką” (od strony ul. Otuskiej. Red). 
Przewodniczący Piotr Goroński zwrócił uwa-
gę, że warto rozważyć możliwość parkowa-
nia także za budynkiem na już utwardzonym 
placu. Burmistrz Paweł Adam powiedział, 
że trwa przygotowanie dokumentacji roz-
biórkowej i stara hala produkcyjna zniknie 
z mapy jeszcze w tym roku. Mieszkaniec Buku 
Bernard Łubiński zwrócił uwagę na problem 
przekraczania przez kierowców prędkości na 

ul. Sportowej i niszczenie chodników przez 
samochody ciężarowe przy ul. św. Rocha. 
Przewodniczący Piotr Goroński podziękował, 
sołtysom i radom sołeckim za zaangażowanie 
i udział w zebraniach wiejskich. Wyraził swoje 
zaniepokojenie niską frekwencją na zebraniu 
wiejskim sołectwa Wielka Wieś. Prosił bur-
mistrza o rozmowę z sołtysem w tej sprawie. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski od-
powiedział, że zaproszenia były dostarczone 
razem z podatkiem rolnym, ale ludzie mogą 
decydować czy przyjdą, czy też nie. 

Red.  

Komunikat
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. Kosynierów Bukowskich w Buku z dnia 1 
marca 2020 r.

w sprawie: podjęcia działań przez Zarząd, 
mających na celu bardziej skuteczną windyka-
cję należności za wodę oraz opłaty ogrodowe.

1. Uchwala się odcięcie wody tym działkow-
com, którzy do dnia 20 marca 2020 nie poda-
dzą stanów wodomierzy oraz nie uregulują na-
leżności za pobraną wodę.

2. Odłączony odbiorca zostanie obciążony 
kosztem odcięcia i ponownego podłączenia 
wody na działce.

3. Wobec osób, które zalegają z uiszcze-
niem opłat regulaminowych wszczęte zosta-
nie postępowanie pozbawienia prawa użyt-
kowania działki.

Sekretarz Zarządu ROD im. Kosynierów 
Bukowskich w Buku

Mieczysław Baranowski



KOSYNIER BUKOWSKI  5

Minister Rozwoju z wizytą w Buku
W dniu 17 lutego w ramach działalności „mobilnego biura poselskiego” przebywała 
w Buku minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Korzystając z okazji zadaliśmy pani minister 
kilka pytań.

Pobyt ministra w każdej gminie, to oka-
zja, by zapytać o najbardziej palące sprawy, 
w których konieczne jest współdziałanie rzą-
du i samorządu. Pozwolę sobie zadać kilka 
z nich. Cieszymy się, że Pani Minister odwiedza 
Buk nie tylko w trakcie, ale i po zakończeniu 
kampanii wyborczej do parlamentu. W Sej-
mie reprezentuje Pani mieszkańców powiatu 
poznańskiego. Dziś jako urzędujący minister 
odwiedza Pani Buk w ramach projektu „mo-
bilnego biura poselskiego”, kierowanego do 
wszystkich gmin naszego powiatu. Jak w prak-
tyce sprawdza się takie rozwiązanie?

Przede wszystkim bardzo się cieszę, że 
dostrzegł pan na wstępie fakt, że reprezentu-
ję nie tylko miasto Poznań, ale również cały 
powiat poznańskim. Od początku kampanii 
zapowiadałam, że działalność mojego biu-
ra poselskiego będzie bardzo dynamiczna, 
stąd pomysł na „mobilne biuro poselskie”. 
Efektem prac moich współpracowników 
ma być stworzenie mapy potrzeb powiatu. 
To punkt wyjścia do prowadzenia dalszych 
rozmów o rozwoju powiatu, już na szczeblu 
rządowym.

Gmina otrzymała wsparcie na budowę 
0,5 km odcinka drogi pomiędzy Szewcami 
i Dobieżynem. Aktualnie aplikuje o środki na 
remont ul. Sportowej w Buku i budowę ul. 
Kwiatowej w Wielkiej Wsi. To przedsięwzięcia 
rzędu 2 mln zł w pierwszym przypadku, a w 
drugim aż 6 mln. Jak określiłaby Pani szansę na 
wsparcie tych inwestycji z bieżącego budżetu?

Zacznijmy od tego, że mówienie o szan-
sach konkretnych problemów to trochę ode-
rwanie od kontekstu i interwałów w jakich 
pracuję jako poseł, ale także minister. Z całą 
pewnością mogę powiedzieć, że każdy do-
bry, racjonalny projekt zyska przychylność 
polskiego rządu i co do tego nie mam naj-
mniejszych wątpliwości. Oczywiście, repre-
zentując okręg 39, najbardziej na sercu leżą 
mi potrzeby powiatu poznańskiego i o te 
dobre projekty będę zabiegać.

W lokalnym środowisku, podobnie jak 
w całej Polsce ważnym tematem jest walka 
ze smogiem. Rada Miasta i Gminy Buk ape-
lowała do parlamentarzystów w tej sprawie. 
W tym dokumencie radni poruszyli kwestie 
jakości paliw stałych dopuszczonych do sprze-
daży oraz certyfikacji pieców. W naszej gmi-
nie zwiększono również dofinansowanie do 
wymiany pieców z 4 do 5 tys. zł. Jaką pomoc 
w zwalczaniu smogu oferuje samorządom 
polski rząd?

Jest kilka obszarów i kilka płaszczyzn, na 
których tę walkę ze smogiem podejmować 

warto. Cieszę się, że pan burmistrz Paweł 
Adam, podczas naszych spotkań wielokrot-
nie podkreślał, konieczność współdziała-
nia rządu i samorządu w tej kwestii. Dofi-
nansowania do wymiany pieców to jeden 
z ważniejszych elementów i bardzo dobrze, 
że gmina Buk znalazła środki na wsparcie 
mieszkańców w tym zakresie. Coraz większy 
nacisk kładziemy również na fotowoltaikę 
i coraz szerszego wsparcia w tym zakre-
sie należy się spodziewać. Powiem jeszcze 
o projektach energetyki wiatrowej i wodnej, 
które pojawiają się często w ramach działań 
mojego „mobilnego biura poselskiego”. To 
z pewnością kolejne obszary, którym warto 
się przyjrzeć.

Z tematem kolei łączy się kwestia uciążli-
wości związanych z coraz częstszym zamknię-
ciem przejazdów kolejowych. Z uwagi na ro-
snącą popularność transportu zbiorowego, 
a co za tym idzie na większą częstotliwość 
połączeń, mieszkańcy południowej części 
gminy skarżą się na długi czas oczekiwania 
na przejazdach. Linia kolejowa Berlin-Moskwa 
przecina naszą gminę na dwie części, jest to 
więc realny problem. W jakim zakresie dzia-
łania rządowe mogą go ograniczyć?

Z analizy jakiej dokonali moi współpra-
cownicy wynika, że brak tuneli i wiaduktów 
jest problemem nie tylko gminy Buk, ale 
szerzej, całego powiatu poznańskiego. Jeśli 
na spotkaniach słyszymy, że są przejścia ko-
lejowe, które na dobę są zamknięte powyżej 
4 godzin, to znaczy, że mamy do czynienia 
z realną barierą i przezwyciężenie jej jest 
kluczowe z punktu widzenia komunikacji 
w ramach całej aglomeracji poznańskiej 
i szerzej, z perspektywy powiatu. W kontek-
ście planowanej rozbudowy sieci połączeń 
w ramach Kolei Wielkopolskich już dzisiaj 
należy dołożyć wszelkich starań, by poza 
udanym programem budowy obwodnic 
przyjrzeć się możliwościom stworzenia 
bardzo podobnego projektu dotyczącego 
wiaduktów i tuneli.

Chociaż Buk dotychczas nie słynął z tury-
styki, to w ostatnim czasie miasto wzbogaciło 
się o kilka atrakcji. Po remontach oddano do 
użytku Salę Miejską mieszczącą się w budyn-
ku dawnej synagogi. Znalazła w niej swoje 
miejsce ciekawa, stała ekspozycja historyczna. 
Zakończono także odnawianie perełki archi-
tektury drewnianej, jaką jest kościół św. Krzyża 
w Buku, a na samym środku bukowskiego ryn-
ku trwają obiecujące badania archeologiczne. 
Od kilku lat na szlaku pielgrzymek pojawia się 
Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej-Literac-

kiej. Są to nowe atuty w promocji miasta, ale 
także nowe punkty na turystycznej mapie po-
wiatu poznańskiego. Badania archeologiczne 
oraz zabezpieczenie i umiejętne wykorzystanie 
odkrytych reliktów późnogotyckiego ratusza 
będą kosztowne. Olbrzymim wyzwaniem jest 
także kompleksowe działanie, w celu zabez-
pieczenia Jeziora Niepruszewskiego przed 
degradacją. Czy w tym zakresie gmina może 
liczyć na pomoc ministerialną?

W tym pytaniu pojawia się kilka niezwy-
kle ważnych wątków, dlatego proszę mi po-
zwolić na odrobinę dłuższą wypowiedź. Po 
pierwsze, po latach podlegania pod resort 
sportu, turystyka trafiła do ministerstwa, 
którym mam zaszczyt kierować. To oczy-
wiście wielka szansa, ale również zobo-
wiązanie. Po pierwsze warto popracować 
nad społecznym odbiorem turystyki, która 
dotychczas kojarzyła się głównie z morzem 
i górami. Zgadzam się z ministrem GutMo-
stowym, który podkreśla, że w skład tury-
styki wchodzi przecież szereg komponen-
tów, z których warto sobie zdawać sprawę. 
Pamiętajmy, że Wielkopolska ma ogromny 
potencjał w zakresie turystyki nizinnej. 
Jeśli spojrzeć bliżej, na powiat poznański, 
to przede wszystkim Puszcza Zielonka czy 
potencjał rzek. Z drugiej strony ważne, by 
pamiętać o turystyce historycznej i sakral-
nej. Z perspektywy gminy Buk, to właśnie 
historia i czerpanie z dorobku kulturowego 
winno stanowić główną osnowę narracji 
turystycznej. Podczas kilku wizyt w Buku 
zdążyłam poznać już historię tego miasta, 
miałam okazję zobaczyć niewykorzystany 
jeszcze potencjał turystyki historycznej. 
Jestem pewna, że za 3 lata spotkamy się 
w gminie, która z tego potencjału korzysta 
pełniej, między innymi dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.
Z minister Jadwigą Emilewicz 

rozmawiał Hubert Wejmann 
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Gdzie wyrzucić?
Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów i chociaż 
segregujemy coraz lepiej, wciąż pojawiają się wątpliwości, co 
zrobić z papierem po maśle, kartonem po mleku czy torebką po 
herbacie. 

Wszyscy musimy segregować!

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Jedną z najważniejszych zmian jest 
obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
W praktyce oznacza to, iż każdy z nas od września 2020 r. będzie zo-
bligowany do segregowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze, 
fakt, iż selektywna zbiórka może nastręczać wielu dylematów, ZM 
GOAP przypomina, że z myślą o mieszkańcach stworzono mobilną 
aplikację WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów.

WYWOZIK GOAP- Jeden klik i już!
Uruchomiona we wrześniu 2018 r. aplikacja WYWOZIK GOAP to 

przyjazne rozwiązania mobilne, które pozwala zgłosić nieprawidłowości 
w zakresie świadczonych usług czy pozyskać dane teleadresowe PSZOK 
wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący 
dostęp do pilnych komunikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości 
jednorodzinnych, którzy zobligowani są do wstawiania pojemników 
na odpady zgodnie z harmonogramem odbioru, po ustawieniu adresu 
swojej nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów 
z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią także 
znajdujący się w zakładce Informacje słowniczek odpadów. Jeśli chcesz 
mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze pod ręką, już dziś pobierz naszą 
bezpłatną aplikację WYWOZIK GOAP na smartfona. 

Wyszukiwarka odpadów GOAP
Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły higieniczne, doniczkę 

po kwiatach lub lusterko? Jeśli tak, spieszymy z pomocą. Wejdź na 
naszą stronę internetową:www.goap.org.pl w zakładkę WYSZUKI-
WARKA ODPADÓW i wpisz nazwę odpadu, z którym masz problem 
lub skorzystaj z listy. Lista odpadów prezentowana jest w porządku 
alfabetycznym. Po lewej stronie widnieje nazwa danego odpadu, 
po prawej zaś miejsce utylizacji. Dla przykładu: dla frazy bateria 
wyświetlą się nam następujące punkty: PSZOK, MPSZOK, Sklep 
RTV/AGD, pojemniki w sklepach.

Dział Edukacji Ekologicznej 
ZM GOAP

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów. 

APLIKACJA JEST BEZPŁATNA:

ODPADY
ZMIESZANE PAPIERBIO

Wszystkie informacje od GOAP 
bezpośrednio w Twoim smartfonie

Aplikacja mobilna

harmonogram wywozu
odpadów z Twojej nieruchomości

porady na temat segregacji
odpadów

informacje o postępowaniu
z odpadami nietypowymi

zakładka „kontakt” - prosty sposób
na zgłaszanie nieprawidłowości

pilne komunikaty

dane teleadresowe PSZOK
(Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych) wraz
z możliwością wyznaczenia trasy.

Szanowni 
Państwo,

W nawiązaniu do 
w c z e ś n i e j s z e j 
korespondencji 

uprzejmie informuję, że 
Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań aktywnie włączyło 
się w walkę z problemem 
smogu. Prowadzone do tej 
pory działania w powyż-
szym zakresie potwierdziły 
zasadność dalszej kontynu-
acji problematyki związanej 
z realizacją Programu prio-
rytetowego „CZYSTE POWIETRZE” m. in. 
poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców 
Metropolii Poznań. 

Program przewiduje dofinansowania 
m. in. na:
1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców 

i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła, speł-

niających wymagania programu,
2. docieplenie przegród budynku,
3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4. instalację odnawialnych źródeł energii 

(kolektorów słonecznych i instalacji fo-
towoltaicznej),

5. montaż wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła.

W ramach pomocy doradczej przed-
stawiciele Stowarzyszenia oferują pomoc 
przy sporządzaniu wniosku o dofinan-
sowanie ww. przedsięwzięć oraz przed-
stawienie szczegółowych informacji 
o wymienionym programie „CZYSTE 
POWIETRZE”. 

W związku z powyższym mieszkań-
cy będą mogli po raz kolejny skorzy-
stać z pomocy konsultanta w dniach:
» 10 marca 2020 r. (wtorek),
» 7 kwietnia 2020 r. (wtorek),
» 14 kwietnia 2020 r. (wtorek),
» 5 maja 2020 r. (wtorek).

Miejsce: SALA MIEJSKA w BUKU  przy 
ul. Mury 5 od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Z uwagi na indywidualny charakter 
spotkań, proszę o wcześniejsze uzgodnie-
nie terminu spotkania z konsultantem Pa-
nem Krystianem Marganem pod nr telefonu 
786 102 022. 

Z poważaniem,  
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Informacja o opłacie  
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie przypominam, że dnia 1 stycz-
nia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2268), wprowadzająca istot-
ne zmiany w dotychczasowym systemie 
gospodarowania wodami w Polsce. Do ta-
kich zmian należy wprowadzenie opłaty za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 
Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek 
związany z poborem opłat za usługi wodne 
związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
wodne wprowadza obowiązek dokony-
wania opłat za usługi wodne w przypad-
ku zmniejszenia naturalnej retencji na 
skutek wykonywania na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót 
lub obiektów budowlanych trwale zwią-
zanych z gruntem, mających wpływ na 
zmniejszenie tej retencji przez wyłą-
czenie więcej niż 70% powierzchni nie-
ruchomości z powierzchni biologicznie 
czynnej na obszarach nieujętych w syste-
my kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 
Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to 
urządzenia takie jak np. korytka odwadnia-
jące, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwod-
nień i profili dróg, chodników oraz innych 
przestrzeni utwardzonych. Zamknięte sys-

temy kanalizacji deszczowej to rurociągi 
oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze 
studzienkami.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę 
wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy 
wskazując, że wysokość opłaty ustala się 
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty 
wyrażonej w m2 x wielkość utraconej po-
wierzchni biologicznie czynnej wyrażonej 
w m2 oraz czasu wyrażonego w latach. Wy-
sokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz 
Miasta i Gminy Buk i przekazuje w formie 
informacji podmiotom obowiązanym do jej 
uiszczenia, na podstawie złożonego oświad-
czenia, które dany podmiot składa raz na 
kwartał. Opłata jest ustalana kwartalnie, 
a podmiot obowiązany do jej uiszczenia 
wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzę-
du w terminie 14 dni od dnia, w którym 
doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat zgodnie z §9 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017 
poz. 2502), wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody 

z powierzchni uszczelnionych trwale 
związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 
na 1 rok,

2. z urządzeniami do retencjonowania 
wody z powierzchni uszczelnionych 
o pojemności:

 » do 10% odpływu rocznego z powierzch-
ni uszczelnionych trwale związanych 
z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

 » od 10 do 30% odpływu rocznego z po-
wierzchni uszczelnionych trwale zwią-
zanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 
1 rok,

 » powyżej 30% odpływu rocznego z po-
wierzchni uszczelnionych trwale zwią-
zanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 
1 rok.
Wobec powyższego, informuję wszyst-

kich właścicieli nieruchomości o powierzch-
ni powyżej 3500 m2, położonych na terenie 
Miasta i Gminy Buk, o obowiązku przed-
stawienia danych dotyczących wielkości 
utraconej powierzchni biologicznie czynnej 
dostarczając wypełnione stosowne oświad-
czenie. Wzór oświadczenia dostępny jest 
w formie elektronicznej na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta i Gminy Buk oraz 
w wersji papierowej w tut. Urzędzie pokój 
nr 17.

Szczegółowych informacji w powyższej 
sprawie udziela p. Anna Skotarczak  Referat 
Mienia i Gospodarki Komunalnej pokój nr 17, 
tel. 618 884 457, email: anna.skotarczak@
buk.gmina.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam

Radiowy odczyt wodomierzy

Zakład Gospodarki Sp. z o.o. w Buku 
informuje mieszkańców Miasta i Gminy 
Buk, że w bieżącym roku na terenie 

działalności prowadzonej przez spółkę roz-
poczęto proces wdrażania systemu radio-
wego 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 
radiowego odczytu. Równolegle w razie 

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

Koszty związane z wdrożeniem sys-
temu, wymianą wodomierzy głównych 
oraz montażem nakładek radiowych na 
wodomierzach głównych pokrywa spół-
ka, natomiast koszty związane z wymianą 
wodomierzy stanowiących podliczniki oraz 
montaż nakładek na podlicznikach, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, pokry-
wają odbiorcy usług.

W spółce stosowane są moduły radiowe 
typu FLOWIS+ oraz Cyble AnyQuest Basic.

Z uwagi na występujące przypadki in-
gerencji w wodomierze główne, przypomi-
namy, iż zgodnie z art.28 „Ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków „z dnia 7 czerwca 
2001 r. karze grzywny podlega ten kto: 
„uszkadza wodomierz główny, zrywa lub 
uszkadza plomby umieszczone na wodo-
mierzach, urządzeniach pomiarowych lub 
zaworze odcinającym, a także wpływa na 
zmianę, utrzymanie lub utratę właściwości 
lub funkcji metrologicznych wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego”.

ZGK

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1  8, art. 

33 ust. 2, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283), 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK

działając na wniosek Spółki Kersia Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Kasz-
tanowa 4, 64320 Buk, który został złożony 
w dniu 10 lutego 2020 r., uzupełniony pi-
smem w dniu 24 lutego 2020 r., w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na:
„Produkcji środków biobójczych na terenie 
zakładu Kersia Polska Sp. z o.o. w Nieprusze-
wie” (przy ul. Kasztanowej 4), na nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 297/104 (obręb Niepruszewo) 
gmina Buk, powiat poznański, podaje do 
publicznej wiadomości informację o:
1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oce-

ny oddziaływania ww. przedsięwzięcia 
na środowisko;

2. Wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia. 

3. Przedmiocie decyzji, która ma być wy-
dana w sprawie określenia środowi-
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skowych uwarunkowaniach dla plano-
wanego przedsięwzięcia polegającego 
na: „Produkcji środków biobójczych na 
terenie zakładu Kersia Polska Sp. z o.o. 
w Niepruszewie” (przy ul. Kasztano-
wej 4) na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 
297/104 (obręb Niepruszewo) gmina 
Buk, powiat poznański. 

4. Organie właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z 
siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64320 Buk);

5. Organami właściwymi do wydania opi-
nii są: 

 » a) Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego (al. Niepodległości 34, 61714 
Poznań) oraz, 

 » b) Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 
61655 Poznań); 

6. Organami właściwymi do dokonania 
uzgodnień są: 

 » a) Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu (ul. Jana Henryka 
Dąbrowskiego 79, 60529 Poznań) oraz, 

 » b) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Pol-
skich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61760 

Poznań).
7. Możliwościach zapoznania się z niezbęd-

ną dokumentacją sprawy (z zamierzenie 
inwestycyjnym Wnioskodawcy – ze zło-
żonym wnioskiem wraz z jego uzupeł-
nieniem oraz wymaganymi załącznika-
mi w tym z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko). Z ww. 
dokumentami można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku 
(ul. Ratuszowa 1, 64320 Buk, pok. nr 
21) w podanym niżej terminie w go-
dzinach urzędowania. Ponadto można 
zasięgnąć informacji telefonicznej pod 
nr tel. 618884442, lub email: konrad.
wozniak@buk.gmina.pl.

8. Jednocześnie informuję o możliwości 
składania uwag i wniosków w przed-
miocie sprawy w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Buku [(ul. Ratuszowa 1, 
64320 Buk, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi 
Interesanta)] w terminie 30 dni to 
jest od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 
3 kwietnia 2020 r. (włącznie). Zgodnie 
z art. 34 wymienionej na wstępie usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone:

 »  a) w formie pisemnej;

 »  b) ustnie do protokołu;
 » c) za pomocą środków komunikacji elek-

tronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym na adres: buk@buk.gmina.pl 
lub konrad.wozniak@buk.gmina.pl. 

9. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Buk (z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 
64320 Buk). Złożone wnioski i uwagi 
winny być opatrzone nazwiskiem, imie-
niem oraz adresem Wnioskodawcy. 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Obwieszczenie  
zostało zamieszczone na:
1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod ad-
resem (bip.buk.gmina.pl ) w zakładce 
Informacje o środowisku/Decyzje śro-
dowiskowe;

2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku,

3. tablicach ogłoszeń Rad Sołeckich na te-
renie Gminy Buk oraz w gazecie lokalnej 
„KOSYNIER BUKOWSKI”.

Dotacje dla klubów 
sportowych

Z końcem stycznia został rozstrzygnięty konkurs 
ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji 
na realizację celu publicznego z zakresu spor-

tu przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające 
na terenie Miasta i Gminy Buk. MKS Patria otrzyma-
ła dotację w wysokości 135.118,03 zł, NKS Nieprusze-
wo 42.881,77 zł, UKS Bukowia 81.500 zł, UKS Sparta-
kus 75.500 zł, Bukowsko Dopiewski Klub Piłki Ręcznej 
43.000 zł, Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrze-
wo 3.000 zł oraz Bukowski Klub Karate EMPI 3.500 zł. 

Zebrania wiejskie

Zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich. Na spotka-
niach omawiano m.in.: budżet gminy, stan re-
alizacji aktualnych inwestycji, przygotowywane 

projekty inwestycyjne, koncepcję gminnej komunika-
cji, jakość powietrza i program dofinansowania wymia-
ny kotłów, modernizację oświetlenia w całej gminie, 
prace archeologiczne na rynku, problemy komunika-
cyjne i brak miejsc parkingowych w centrum miasta, 
modernizację stacji uzdatniania wody w Kalwach oraz 
wiele innych bieżących spraw, w tym również tych dot. 
utrzymania dróg.

W ramach zebrań, jak co roku, sołtysi przedstawi-
li sprawozdania rzeczowo-finansowe oraz plany na 
2020 rok.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny udział oraz 
konstruktywne rozmowy.

Zuzanna Skibińska

Wielkopolska  
Karta Rodziny 

Miasto i Gmina Buk  re-
prezentowana przez 
Burmistrza Pawła 

Adama przystąpiła w dniu 8 stycznia 2020 r. 
do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, 
który został przyjęty przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku i jest 
Programem działań na rzecz rodzin wielo-
dzietnych z województwa wielkopolskiego. 

Program obejmuje wprowadzenie syste-
mu ulg i uprawnień oferowanych dla rodzin 
wielodzietnych przez Partnerów biorących 
udział w Programie.

Komu przysługuje

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana 
jest do rodziny z minimum trojgiem dzieci. 
Przyznawana jest rodzicom/opiekunom 
prawnym dzieci: w wieku do 18 roku życia 
lub do ukończonego 25 roku życia w przy-
padku kontynuowania nauki w szkole lub 
szkole wyższej, a bez ograniczeń wiekowych 
w przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

 Prawo do korzystania z Programu Wiel-
kopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzi-
nie wielodzietnej niezależnie od dochodu 
uzyskiwanego przez członków rodziny.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

Karta przysługuje 
również rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, 
którzy kiedykolwiek mieli 
na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci, bez 
względu  na ich wiek.

Oferta

Wielkopolska Karta Rodziny to karta, 
która daje liczne ulgi i zniżki dzieciom i ro-
dzicom z rodzin wielodzietnych, pozwala 
na korzystanie na preferencyjnych warun-
kach z rosnącego katalogu oferty kulturalnej, 
oświatowej, rekreacyjnej i transportowej 
– dzięki systemowi zniżek wprowadzanych 
przez partnerów przystępujących do pro-
gramu. Ułatwia to rodzinom wielodzietnym 
dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich 
rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Katalog oferty jest dostępny na stronie: 
http://rops.poznan.pl/wielkopolska-

-karta-rodziny/partnerzy/

Wniosek

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty 
Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Buku,  ul. Ratuszowa 1 (biuro 
podawcze, pokój nr 8), telefon: 61 8 940 220.

UWAGA!!! Posiadanie przez Państwa 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny nie 
wyklucza ubiegania się o Wielkopolską 
Kartę Dużej Rodziny.
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Dotacje dla organizacji pozarządowych

20 lutego br. zostały rozstrzygnięte 
cztery otwarte konkursy ofert  
na realizacje zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe na terenie 
Gminy Buk w 2020 roku.  Organizacje mogły 
składać oferty w konkursach dotyczących 
następujących priorytetów: 6) kultury, 
sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr 
kultury i tradycji oraz dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego oraz 2) ochrony 
i promocji zdrowia, w terminie składania 
ofert do 6 lutego br. Następnie  w priorytecie 
5) wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i 4) dotyczącym turystyki i krajo-
znawstwa oraz wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, w terminie do 14 lutego br. Łącznie 
w konkursach zostało złożonych 14 ofert 
dostarczonych przez 11 organizacji. Ocenę 
ofert przeprowadziły komisje konkursowe 
powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Buk dla każdego z konkursów oddzielnie. 
W skład komisji, oprócz przedstawicieli 
Urzędu weszli przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, które to organizacje nie 
brały udziału w konkursach. 

Kultura
Jak co roku najwięcej ofert, bo aż 6, zo-

stało złożonych w priorytecie dotyczącym 
zadań z zakresu „kultury sztuki, oświaty 
i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji 
oraz dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego”. W związku z powyższym realizowane 
będą zadania publiczne o następujących ty-
tułach: Aktywny Senior w Buku przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy w Buku, następnym za-
daniem jest Prowadzenie Orkiestry Dętej 
OSP Miasta i Gminy Buk przez Ochotniczą 
Straż Pożarna w Buku. Ponadto PTTK Zarząd 
Oddziału w Buku zaprasza na Noc Muzeów 
w Izbie Muzealnej w Buku, a Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa SKAUT  na  Organiza-
cję cyklu imprez kulturalnych. Dwie oferty 
złożyło także Stowarzyszenie  Krotochwile 
przygotowawszy projekty dotyczące dzia-
łań na rzecz dziedzictwa wielokulturowego 
Buku.

Promocja i ochrona zdrowia
Dofinasowanie przyznano na realizację 

zadania pt. Organizacja szkoleń, zajęć reha-
bilitacyjnych i psychologicznych dla osób 
po mastektomii, który został przygotowany 
przez Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI.

Sport
Organizacją imprez wędkarskich, biego-

wych i strzeleckich zajmą się w 2020 roku 
w naszej gminie Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Buku Koło nr 2 Baszta w Buku i Mło-
dzieżowa Szkółka Wędkarska Buk, a także 
Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza oraz 
Liga Obrony Kraju Klub Żołnierzy Rezerwy.

Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajo-
znawcze Zarząd Oddziału w Buku zorganizuje 

dla mieszkańców cykl imprez turystycznych 
w mieście i gminie Buk. Natomiast  zorgani-
zowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
będzie realizowany w ramach dwóch zadań, 
a mianowicie:  Młodzi wędrownicy z pasją 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo oraz przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT, które 
zaprasza dzieci na obóz harcerski Mielno 
Ustronie.

W dniu 28 lutego br. o godz. 12.00 
w obecności Burmistrza – Pawła Adama oraz 
Pani Skarbnik – Aleksandry Szajek odbyło się 
podpisywanie umów o realizację zadań pu-
blicznych z organizacjami pozarządowymi. 

 Joanna Napierała

Podmiot składający ofertę [Tytuł zadania publicznego] 
– Ilość przyznanych pkt., Przyznana kwota dotacji 
w 2020 
Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr 
kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i 
historycznego
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy w Buku (Aktywny Senior w Buku)
 25 pkt. 10 000,00 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Buku [Prowadzenie 
Orkiestry Dętej OSP Miasta i Gminy Buk]
 21 pkt. 38 000,00 zł

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 
Zarząd Oddziału w Buku [Zaproszenie na Noc Muzeów 
w Izbie Muzealnej w Buku] 20 pkt. 4 000,00 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT 
[Organizacja cyklu imprez kulturalnych organizowanych 
przez Stowarzyszenie SKAUT] 24 pkt. 10 000,00 zł

5. Stowarzyszenie Krotochwile [Działania na rzecz 
dziedzictwa kulturowego Buku] 17 pkt. 2 000,00 zł

6. Stowarzyszenie Krotochwile [Wielokultrowy Buk]
 17 pkt. 3 000,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia
7. Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI [Organizacja 
szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla 

osób po mastektomii] 25 pkt. 20 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8. Polski Związek Wędkarski Okręg w Buku Koło nr 2 
Baszta w Buku [Przygotowanie i przeprowadzenie imprez 
wędkarskich w 2020 roku] 25 pkt. 4 000,00 zł

9. Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk [Szkolenie 
wędkarskie młodzieży w Gminie Buk]
 25 pkt. 8 000,00 zł

10. Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza [Biegaj 
na przełaj razem z nami!] 22 pkt. 8 000,00 zł

11. Liga Obrony Kraju Klub Żołnierzy Rezerwy 
[Organizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk]
 24 pkt. 7 000,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieży
12. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 
Zarząd Oddziału w Buku [Cykl imprez turystycznych PTTK 
w mieście i gminie Buk] 23 pkt. 17 000,00 zł

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT 
[Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji letnich. Obóz Mielno Ustronie]
 25 pkt. 16 000,00 zł

14. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a'Paulo [Młodzi wędrownicy z pasją]
  24 pkt. 7 000,00 zł
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Spotkanie projektu C-Track 50
Gmina Buk w projekcie C-Track 50 realizowanym przez Województwo Wielkopolskie 
w ramach programu HORYZONT 2020. 

Burmistrz Paweł Adam uczestniczył 
w spotkaniu, które odbyło się 26 lutego 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Wzięli w nim udział burmistrzowie i wójto-
wie z 10 pilotażowych gmin z Wielkopolski. 

Opracowaną w ramach projektu CTrack 
50 i przekazaną przez Wicemarszałka 
Krzysztofa Grabowskiego dokumentację sta-
nowił audyt energetyczny budynku Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku.

Na czym polega projekt?
Projekt CTrack ma na celu zmobilizo-

wanie i wspieranie władz lokalnych i regio-
nalnych w opracowywaniu, finansowaniu 
i wdrażaniu ambitnych zintegrowanych 
planów działań na rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu, które dążą do osiągnięcia 

odporności na zmiany klimatu i neutralności 
węglowej do 2050 r.

Neutralność węglowa?
W projekcie CTrack 50 pojęcie neutral-

ności węglowej jest używane do opisania 
minimalnego celu, jakim jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla o 80% na poziomie 
krajowym poprzez promowanie głównie 
zastosowania efektywności energetycznej 
i technologii energii odnawialnej.

Wymiana źródeł ogrzewania – 
program gminny

Kampania antysmogowa „STOP SMO-
GOWI – zacznij od siebie”, w której miesz-
kańcy mogli skorzystać z dotacji do 5000 
zł na wymianę pieca cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. W bieżącym roku w bu-

dżecie zabezpieczono kwotę 200 tys. zł. 
Do dnia 24 lutego 2020 r. złożono wnioski 
o udzielenie dotacji na 40 pieców, wobec 
czego przyznana kwota na realizacje tego 
zadania została już wykorzystana. Najwięcej 
wniosków (12) wpłynęło z Buku, w dalszej 
kolejności z Niepruszewa (6), a następnie 
z Dobieżyna (4). 

I choć środki w tym roku już się wyczer-
pały to Urząd Miasta i Gminy w Buku nadal 
przyjmuje wnioski i ma w planach zwięk-
szenie puli na ten cel.

Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym 
w budżecie również zabezpieczono kwotę 
200 tys. zł. Wtedy w ramach dotacji można 
było otrzymać 4 tys. zł. W okresie tym z do-
tacji skorzystało 36 gospodarstw domowych, 
którym przekazano łączną kwotę dotacji 
w wysokości 143 560,00 zł. Nie wykorzy-
stano kwoty 56 440,00 zł. W okresie tym 
w czterech  przypadkach Wnioskodawcy 
złożyli rezygnację z udzielonej dotacji.  

Monika Błaszczak-Mańkowska

Nagroda dla komisariatu policji w Buku
Komisariat z Buku najlepszym komisariatem w powiecie! Nasi policjanci zdobyli 
I miejsce i tym samym otrzymali nagrodę w wysokości 30 tys. zł!

Z najnowszego raportu o stanie bezpie-
czeństwa, który został przedstawiony 
na sesji Rady Powiatu w Poznaniu wy-

nika, że w naszym powiecie żyje się bezpiecz-
niej. Podczas posiedzenie rozstrzygnięto 

również konkurs na najlepszy komisariat, 
który wygrała placwka w Buku!

Ranking komisariatów w powiecie po-
znańskim jest prowadzony od lat. Co jest 
brane pod uwagę przy ocenie? M. in. licz-

ba wszczętych postępowań w odniesieniu 
do roku poprzedniego, ilość wykrytych 
przestępstw kryminalnych czy ilość za-
trzymanych nietrzeźwych kierowców lub 
prowadzących pod wpływem środków 
odurzających.  

Pierwsze miejsce zdobył komisariat po-
licji w Buku, który już od kilku lat utrzymuje 
się w czołówce. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku zajął drugie miejsce, zdobywa-
jąc 10 tys. złotych (wtedy do pierwszego 
miejsca zabrakły tylko 2 punkty), a w 2016 
r. miejsce trzecie. 

Nagrodę z rąk starosty poznańskiego  
– 30 tys. złotych – odebrał komendant Hu-
bert Spychała. Na co zostanie przeznaczona 
wygrana? „Czekamy jeszcze na szczegóło-
we wytyczne, ale pomysłów i potrzeb jest 
wiele – chociażby brama wjazdowa i posta-
wienie wiaty dla radiowozu czy zrobienie 
pomieszczenia socjalnego” – podsumowuje 
komendant.

Warto również wspomnieć, że w tego-
rocznym budżecie powiatu poznańskiego 
zaplanowano 300 tys. złotych na moderni-
zację naszego komisariatu. 

Gratulujemy wygranej!
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Gala jubileuszowa „Złotych Kłosów”

Sobotnie popołudnie, 29 lutego 2020r. 
z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci tancerzy i muzyków zespo-

łu folklorystycznego „Złote Kłosy”. Koncert 
jubileuszowy z okazji 50lecia zespołu, który 
miał wówczas miejsce w bukowskim kinie, 
był niezwykłą ucztą muzyczną, wspaniałym 
widowiskiem tanecznym, a nade wszystko 
wzruszającym dowodem na to, że dzięki 
pasji i zaangażowaniu spełniają się marzenia.

Na scenie bukowskiego kina z pewnością 
spełniło się marzenie założyciela zespołu, 
Stanisława Króliczaka, człowieka – orkiestry: 
instruktora, muzyka, choreografa, kierow-
nika, który miłością do muzyki i tańca zara-
ził wiele pokoleń mieszkańców Dobieżyna. 
W barwnym, pełnym młodzieńczej energii 
widowisku tanecznym mogliśmy obejrzeć 
tańce wielkopolskie, ale także aranżacje z in-
nych regionów Polski. Nie zabrakło ludowe-
go śpiewu: od gromkich i radosnych wesel-
nych przyśpiewek po wzruszającą „Lipkę” 
w wykonaniu nastoletniej Natalki. Historię 
zespołu przybliżyły prezentowane na dużym 
ekranie fotografie, na których z łezką w oku 
odnalazło się wielu gości zasiadających na 
widowni. Koncert zakończył się owacją na 
stojąco. Okazało się jednak, że to nie koniec 
wzruszeń. Burmistrz Paweł Adam oraz 

przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk, 
Piotr Goroński do życzeń skierowanych do 
zespołu dołączyli wyjątkową niespodzian-
kę. Rada Miasta i Gminy Buk postanowiła 
bowiem nadać Stanisławowi Króliczakowi 
tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”, zaś 
burmistrz przyznać zespołowi Złote Kłosy 
nagrodę „Bukowskie Talenty” w wysoko-
ści 10 tysięcy złotych. Uroczyste odczytanie 
uchwały oraz symboliczne nadanie tytułu 
i wręczenie nagrody wywołały wiele emocji. 
Życzeniom i ciepłym słowom pod adresem 
złotych jubilatów nie było końca. Do życzeń 
z właściwym sobie poczuciem humoru i dy-
stansem odniósł się Stanisław Króliczak, 
który powiedział: „Nie liczę godzin i lat, to 
życie mija, nie ja…”  Wielu emocji dostar-
czył wszystkim zebranym moment, kiedy 
swojemu kierownikowi, zwanemu przez 
większość wujem Stasiem, podziękowania 
i wyrazy uznania za kultywowanie tradycji 
ludowych złożyli członkowie Złotych Kłosów.

Bukowska scena kulturalna nie byłaby 
tym, czym dzisiaj jest, gdyby nie zespół folk-
lorystyczny „Złote Kłosy”, zaś „Złote Kłosy” 
nie byłyby tym, czym są, gdyby nie wsparcie 
MiejskoGminnego Ośrodka Kultury oraz 
władz samorządowych, o czym w swoim wy-
stąpieniu wspominał wicestarosta powiatu 

poznańskiego, Tomasz Łubiński, odwołując 
się do zagranicznych wojaży zespołu i pod-
kreślając, że „władza byle kogo za granicę 
by nie wysłała”.

Gala jubileuszowa „Złotych Kłosów”, 
będąca zwieńczeniem wielomiesięcznych 
przygotowań, spełnieniem marzeń tance-
rzy i muzyków, przeszła do historii. Nową 
historię zespołu będą już wkrótce tworzyć 
najmłodsi, których na szczęście w zespole 
nie brakuje. Sztafeta pokoleń trwa…

Anna Krzemińska
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5-lecie cyfryzacji Kina Wielkopolanin
Był czerwony dywan, zdjęcia na ściance i strzelające korki szampana – a to wszystko 
na krótko przed nocą rozdania Oscarów! Widzowie, którzy przybyli na czwartkowy 
koncert Andrea Rieu, świętowali razem z nami 5-lecie cyfryzacji Kina Wielkopolanin. 
Data jubileuszu nie była przypadkowa, bo dokładnie 5 lat wcześniej – 6 lutego 2015 r. 
– projekcją filmu „Bogowie” rozpoczęła się cyfrowa era Wielkopolanina!  

Minęło 5 lat od cyfryzacji kina. W tym 
czasie odbyło się tutaj ponad 4 
tys. seansów, w tym 36 premier. 

Mury bukowskiego kina odwiedziło prze-
szło 200 tys. widzów! Statystycznie każdy 
mieszkaniec gminy Buk zasiadł w fotelach 
co najmniej 16 razy! Robi wrażenie, prawda? 

Największymi hitami ostatnich lat oka-
zały się „Listy do M 2”, „Planeta Singli”, „Listy 
do M 3”, „Kler”, „Kobiety Mafii” i „Miszmasz 
czyli Kogel Mogel 3”, które łącznie zgroma-
dziły w naszym kinie ponad 16,5 tys. widzów. 
Rekordowy był rok 2019, kiedy to udało się 
przekroczyć liczbę 50 tys. widzów.

We wrześniu 2017 r. powstała Kawiar-
nia przy Kinie Wielkopolanin. W 2019 r. 
wzbogaciła się o cieszący się dużym zain-
teresowaniem kącik zabaw dla najmłodszych 
widzów. To tutaj napijecie się dobrej kawy 
i zobaczycie najpiękniejszy widok z okien 
w całym mieście. I tutaj bardzo ważna in-
formacja – nasza bukowska kawiarnia od 
teraz nazywa się „Stopklatka”!

Wielkopolanin to także cykliczne impre-
zy tematyczne takie jak Kino Szkoła, Kino 
Seniora czy Bajkowe Czytanki oraz bezpłatne 

seanse wakacyjne dla najmłodszych. Wszyst-
kie te wydarzenia cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. 

Wielkopolanin to również technologia 
3D. Dzięki niej mieliśmy okazję m.in. wziąć 
udział w rejsie na pokładzie polskiego tran-
satlantyku MS Piłsudski. Od 2019 r. w ofer-
cie pojawiły się również takie wydarzenia 

jak Tydzień Komedii Francuskiej, Przegląd 
Filmów Wakacyjnych, Tydzień Festiwalowy 
czy Wakacyjne Warsztaty Filmowe. I jak za-
pewnia załoga Kina  to dopiero początek! 
A my z niecierpliwością czekamy na więcej.

Jubileusz 5lecia cyfryzacji, który śmiało 
można określić drugimi narodzinami Kina, 
otworzył dyrektor Hubert Wejmann: „Dzię-
kuję poprzedniemu samorządowi, z panem 
Stanisławem Filipiakiem na czele, za podjęcie 
trudu tej cyfrowej rewolucji, dzięki której 
kino przetrwało na rynku i może się rozwijać 
do dnia dzisiejszego. Bardzo dziękuję dzi-
siejszym władzom samorządowym, z panem 
burmistrzem Pawłem Adamem na czele, za 
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zrozumienie, wymierne wsparcie i pomoc 
jaką otrzymałem w tej rocznej pracy na sta-
nowisku dyrektora Biblioteki i Kina. Myślę, 
że udało nam się zrobić wiele wspaniałych 
rzeczy i jeszcze wiele przed nami”.

Na scenę bukowskiego „Wielkopolani-
na” został zaproszony również burmistrz 
Paweł Adam: „Bardzo dziękuję, że przyjęli-
ście Państwo nasze zaproszenie i tak licznie 
przybyliście do kina. Bardzo dziękuję panu 
dyrektorowi, że w tak iście hollywoodzkim 
stylu nas przywitał, ale w szczególności za 
to, że wspomniał o poprzednich ówczesnych 
władzach samorządowych, o panu burmi-
strzu Stanisławie Filipiaku, o ówczesnej pani 
dyrektor Lidii Targosz. Na dzisiejszej sali 
kinowej są obecni również radni MiG Buk  
tej poprzedniej i obecnej kadencji  dla nich 
również należą się ogromne brawa. Przez 
ostatni rok wielokrotnie zajmowaliśmy się 
kinem i mam nadzieję, że Państwo na co 
dzień to dostrzegacie – chociażby reorgani-
zację przestrzeni. Wiele nas jeszcze z pew-
nością czeka, ale mam nadzieję, że to co już 
zrobiliśmy cieszy się to Państwa uznaniem”. 

Burmistrz na ręce dyrektora wręczył 
nietypowy podarunek  obraz na liściu 
przedstawiający dawny ratusz, który na-
wiązuje do tego co aktualnie dzieje się na 
bukowskim rynku. Prezent ten, jak zasuge-
rował burmistrz, ma być też wyzwaniem 
i zobowiązaniem, które ściśle związane jest 

z zadaniami statutowymi Biblioteki i Kina: 
książką i filmem. 

Na scenę poproszono również poprzed-
niego burmistrza Stanisława Filipiaka 
i ówczesną dyrektor Lidię Targosz, którzy 
jak żartobliwie określił dyrektor „stracili 
wiele zdrowia remontując to kino”, a którzy 
przyczynili się do jego ponownych narodzin. 
W prezencie otrzymali oni krzesła reżyser-
skie. W podobny sposób wyróżnieni zostali 
także: kierownik kina Małgorzata Starosta 
oraz starszy operator Dariusz Kaczmarek, 
którzy w Wielkopolaninie pracują najdłużej.

Długo będziemy wspominać ten nie-
zapomniany wieczór. Kino Wielkopolanin 
to kulturalna perełka nie tylko na mapie 

naszej gminy, ale znaczący punkt również 
dla naszych sąsiadów. Warto wspomnieć, że 
tradycja kina w Buku sięga już 74 lat! „Przy-
goda z kinematografią w naszym mieście 
rozpoczęła się w Kinie Tęcza, które mieściło 
się w tzw. salkach parafialnych. W latach 70’ 
kino urządzono w obecnym miejscu i już 
wtedy nazwano je „Wielkopolaninem” – 
wspomina Hubert Wejmann. Do 2014 r. kino 
działało w technologii analogowej. Możemy 
śmiało powiedzieć, że cyfryzacja ocaliła je 
i dzisiaj ma znaczącą pozycję na rynku – 
oferując swoim widzom aktualny i szeroki 
repertuar. Nie pozostaje mi nic innego jak 
zachęcić do odwiedzin Wielkopolanina i Ka-
wiarni Stopklatka.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Ferie w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Buku

W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku zaproponował dzieciom  
wiele interesujących zajęć podczas ferii zimowych.

W zajęciach codziennie uczestniczy-
ło około 46 dzieci. Wspólnie spę-
dziliśmy ze sobą tydzień, który 

wypełniony był wieloma atrakcjami. Ferie 
rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych.

Każdego dnia wychodziliśmy na spa-
cer po Buku co sprawiało wiele radości i 
pozwoliło dotlenić umysły. Graliśmy w gry 
planszowe, były zabawy sprawnościowe, 
pojawiła się również bajka do której podany 
był popcorn. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych i kreatywnych – 
„Nie wyrzucaj – odzyskaj”, czyli Akademia 
Małego Ekologa oraz w zajęciach z robo-
tyki  konstruowanie robotów z klocków 
LEGO z podstawami programowania. Za-
gościł u nas także iluzjonista APOLLINO, 
który uchylił dzieciom tajniki magii. Każde 
z przeprowadzonych zajęć miało na celu 
zintegrowanie różnych grup wiekowych, 
ale również urozmaicenie ferii dzieciom 
z terenu Miasta i Gminy Buk.

Dzieci uczestniczące w zajęciach nauczy-
ły się również małego kucharzenia. Podczas 
warsztatów w restauracji Nova Trattoria 
w Buku dzieci uczyły się robić pizzę. Wielka 
radość z komponowania dania dla siebie, 
każda z ulubionymi dodatkami. Dzięki po-
mocy pracowników restauracji dania trafiły 
do odpowiedniego pieca i tam dzieci ob-
serwowały jak rośnie ich ulubione danie. 
Jednak największy uśmiech na twarzach 
towarzyszył im podczas konsumpcji. 

Każde dziecko na pewnym etapie swoje-
go życia pragnie zostać strażakiem, dlatego 
choć w małym stopniu chcieliśmy spełnić 
dziecięce marzenia. W środę 29 stycznia 
po seansie w kinie Wielkopolanin w Buku, 
odwiedziliśmy bukowskich strażaków w ich 
remizie. Każdy uczestnik mógł wsiąść do sa-
mochodu bojowego i zapoznać się ze sprzę-
tem, który na co dzień służy strażakom w ich 
pracy. I gdyby nie pora obiadowa i posiłek 
czekający w MGOKu to wizyta w remizie 
strażackiej mogłaby trwać i trwać.

30 stycznia w przedostatni dzień ferii 
zimowych dzieci wraz z opiekunami wy-
ruszyli na wycieczkę do Poznania. Był to 
dzień pełen atrakcji, który rozpoczął spek-
takl w Teatrze Animacji pt.” JA BAŁWAN”. 
Było to przedstawienie z wykorzystaniem 
rożnych form prezentacji obrazu. Kolejny 
punkt to wizyta w Muzeum Narodowym 
połączona z warsztatami, a na koniec obiad 
w McDonaldzie. I choć pierwsze dwa wy-
darzenia były niesamowite, to i tak dzieci 
najbardziej cieszyły się z ostatniej atrakcji.

Serdeczne podziękowania chcielibyśmy 
skierować do wszystkich, którzy wspoma-
gali nas podczas zajęć. Dziękujemy również 
wszystkim dzieciom, które uczestniczyły 
w zajęciach. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się już niebawem podczas wakacji letnich 
w podobnym składzie. 

MGOK
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Ferie z Biblioteką i Kinem

Zimowa przerwa w nauce, to oczekiwa-
ny przez wszystkie dzieci czas przy-
gód i zabawy. Przeprowadzone przez 

Bibliotekę i Kino zajęcia nie pozwoliły na 
nudę. W bogatej ofercie znalazły się m.in. 
warsztaty ceramiczne, które okazały się 
prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zaję-
cia prowadziła pochodząca z Szewc Dagny 
Kruszewska. Z sukcesem zaraziła swoją 
pasją młodych artystów. Na dwudniowych 
warsztatach powstawały prawdziwe cuda. 
Pod czujnym okiem instruktorki objawili się 
światu młodzi artyści. Finałowy efekt ich 
pracy, to prawdziwa eksplozja fantastycz-
nych kształtów i barw. Wykonane prace będą 

doskonałą pamiątką po tegorocznych feriach. 
Kolejną propozycją były wesołe i bardzo 
ciekawe animacje „Tropem bohaterów Walta 
Disneya”. Chętni mogli przeżyć cudowny czas  
„W Indiańskiej wiosce” , poznać życiodajną 
moc roślin i prastare Indiańskie legendy, 
przywołać deszcz oraz zbudować namiot 
wodza.  Nie zabrakło twórczych zabaw takich 
jak np.  tworzenie łapaczy snów. Następną 
dawkę emocji zapewniły zajęcia związane 
z „Karnawałem w Chinach”.  Dzieci udały się 
tropem legendarnej „Mulan”, sprawdziły czy 
KUNG FU to trudna sztuka walki,  a także 
poznały kolorową kulturę Chin.  Podczas ferii 
nie zapomniano o małych kinomaniakach. 

Tak jak co roku wszystkie dzieci z terenu 
Miasta i Gminy Buk mogły uczestniczyć 
w specjalnych,  darmowych seansach. Miejsc 
nie zabrakło dla nikogo! Na ekranie „Wiel-
kopolanina” zagościły takie filmy: „Gnomy 
rozrabiają” oraz „Rock Dog”.  Zimowe ferie 
już za nami, ale nie zapominamy o swoich 
najmłodszych widzach oraz czytelnikach 
i już dziś przygotowujemy ofertę na letnie 
wakacje.

Wszystkim uczestnikom warsztatów 
ceramicznych przypominamy, że wyko-
nane prace po wypale w piecu, czekają 
już do odbioru. W tej sprawie prosimy 
o kontakt z Oddziałem dla dzieci w Bi-
bliotece.

Katarzyna Duda
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Ferie z OSiR

W czasie przerwy 
związane z feriami 
dzieci z gminy Buk 

nie mogły się nudzić. Wiele 
atrakcji przygotowały dla 
nich jednostki UMiG w tym 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Buku. Dzieci i młodzież 
mogły skorzystać z co-
dziennych zajęć ruchowych, 
które odbywały się w hali 
sportowej. W pierwszym tygodniu dziećmi 
opiekowali się wykwalifikowani trenerzy 

z WKS Grunwald Poznań, którzy drugi rok 
z rzędu w bukowskiej hali prowadzili swój 

projekt pn. „Ferie – hala – zima, 
nikt nas w domu nie zatrzyma”. 
W drugim tygodniu instruktorzy 
OSiR przeprowadzali zajęcia oraz 
turnieje sportowe, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. 
W rozgrywkach w tenisie stoło-
wym wystąpiło 25 zawodników, 
natomiast w turnieju piłkar-
skim do rywalizacji przystąpiło 
5 drużyn. Wszyscy obdarowani 
zostali słodkim poczęstunkiem, 
a najlepsi dodatkowo nagrodzeni. 
Podczas tegorocznych ferii dzieci 

i młodzież z gminy Buk mogła skorzystać tak-
że z czterech aktywnych wyjazdów. W sumie 
ponad 100 osób skorzystało z oferty OSiR 
bawiąc się na lodowisku Misiałek, tarnow-
skich termach, Jump Arenie czy na kręglach 
w Niku Bowling.

Paweł Prugar
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Zakończenie ferii zimowych w Żegowie

Sołtys Tadeusz Łysiak wraz z Radą Sołec-
ką zadbali o atrakcje dla małych i dużych 
mieszkańców Wysoczki, Wygody i Żego-

wa. 8 lutego 2020 r. przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy Buk zorganizowano 
balik karnawałowy dla dzieci. Uczestnicy tej 
niezwykle barwnej zabawy rozpoczęli swoje 
święto od przedstawienia się. Nie zabrakło 
policjantów, rapera, pszczółki, biedronki, 
motylka, kota, jednorożca i… kościotrupa! 
We wspólnych tańcach oraz konkurencjach 
uczestniczyli również rodzice. Dziękujemy 

za wspólną zabawę! Dzieci zdobywały atrak-
cyjne nagrody i zmęczone, ale zadowolone 
wróciły do domów, aby szykować się na 
kolejny dzień pełen atrakcji.

W niedzielę 9 lutego zorganizowano 
bowiem ognisko dla wszystkich mieszkań-
ców. Dodatkową atrakcją były tradycyjne 
już przejażdżki zaprzęgami konnymi, które 
wywołały wiele radości wśród obecnych. 
Przyjechało pięć zaprzęgów – cztery od pań-
stwa Jana, Przemysława i Rafała Ignasiaków 
i jeden od pana Jana Leśniczaka.

W tej przyjaznej atmosferze mieszkańcy 
sołectwa zakończyli ferie zimowe.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Wolontariusze podsumowali WOŚP

10 lutego 2020 r. w Sali Miejskiej – 
dawnej synagodze w Buku odbyło 
się spotkanie wolontariuszy pod-

sumowujące 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W spotkaniu uczest-
niczyło blisko 80 wolontariuszy, którym jak 
zwykle przewodniczył szef sztabu WOŚP 
w Buku Dariusz Sokołowski.

„Walczyliśmy i zabiegaliśmy o ważną 
sprawę, aby wesprzeć tych najmłodszych, 
a taki dodatkowy efekt – wszyscy mieszkań-
cy się integrowali, wyszli ze swoich domów 
i mogli miło spędzić czas. Trudno, żebym 
wymieniał wszystkie osoby zaangażowane 
z imienia i nazwiska, ale brawami na pewno 
można podziękować szefowi sztabu. Dzię-
kujemy panie Darku. Swoją osobą już rok 
temu sprawił, że też założyłem koszulkę 
wolontariusza i wspomagałem Was jak 
tylko mogłem – z moją córeczką i panem 
przewodniczącym. Chcieliśmy być i byli-
śmy z mieszkańcami, z Wami i na pewno 
będziemy chcieli dalej się angażować, bo 
niewiele potrzeba, żeby wiele dać. Wspól-
nie powinniśmy myśleć o kolejnych latach, 
kolejnych rekordach, bo one są w zasięgu 
ręki” – podsumowuje burmistrz.

Piotr Goroński choć nie był oficjalnie 
wolontariuszem to wspierał WOŚP i dzielił 
puszkę z burmistrzem, ale jak sam mówi – 
wolontariuszem jest od samego początku 

istnienia WOŚP, choć w różnych formach 
i na różne sposoby. Często prowadził zajęcia 
z dziećmi pod kątem programu artystyczne-
go, jednego roku był też osobą prowadzącą 
finał. „Właśnie przed chwilą złożyłem dekla-
rację, że w przyszłym roku założę otrzymaną 
dzisiaj koszulkę i będę stał obok pozostałych 
wolontariuszy. Koszulka jest nie tylko zobo-
wiązaniem, ale również wielką radością” 
– podkreśla przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Buk. 

Ta łódź sama nie popłynie,  
czyli wspomnienia kapitana

To był jego 26. finał. Zaczął od 3., kiedy to 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 
pierwszy zawitała do Buku. Jak wspomina 
Dariusz Sokołowski – „Początki były dziwne. 
Puszki od księdza proboszcza, przerabia-
ne pojemniki od lizaków, jakieś metalowe 
puszki  bo nie było, bo nie dostawaliśmy. 
Dopiero w którymś tam finale przychodziły 
papierowe. Serduszka były limitowane. Zwo-
ziliśmy wszystkie pieniądze do Poznania. 
Od kilku lat mamy publikę i mamy wyniki. 
Od 34 lat mamy co roku rekord, ale też wi-
dzimy – i to chyba jest też ważniejsze, że 
mamy rekordową ilość uczestników – czy 
to wolontariuszy, czy to tych co przychodzą 
na halę i są z nami”.

W tym roku w 28 Finał WOŚP było za-
angażowanych około 180 wolontariuszy. 
Każdego roku widać także co raz większe 
zainteresowanie mieszkańców. Każdy chce 
dołożyć swoją cegiełkę, za co wszystkim bar-
dzo dziękujemy.

Monika Błaszczak-Mańkowska

52 Book Challenge PL – Przeczytaj 
52 książki w 2020 roku z Biblioteką w Buku!

Bukowska biblioteka bierze udział w akcji 
„Przeczytaj 52 książki w roku 2020”. 
Akcja ta jest koordynowana na Face-

booku od 2015 r. przez Marcina Gnata i ze 
względu na coraz większe zainteresowanie 
w tym roku do udziału  zaproszono również 
szkoły i biblioteki. 

Zasady wyzwania są bardzo proste: – mo-
żesz czytać książki każdego typu i w języku 
innym niż polski. Idea akcji to brak jakichkol-
wiek barier i podziałów. Audiobooki i ebooki 
są również akceptowane w wyzwaniu – naj-
istotniejsze, by poszerzać swoje horyzonty. 
Nikt (prócz Ciebie samej/samego) nie będzie 
Cię rozliczał z przeczytanych książek – to 
Ty jesteś recenzentem realizacji wyzwania, 
dlatego też do Ciebie należy ocena, czy to 

czego dokonałaś/łeś sprostało Twoim po-
czątkowym oczekiwaniom. Warto jednak 
podzielić się swoimi dokonaniami z innymi 
uczestnikami akcji.

Dokumentacji można dokonać na ma-
teriałach udostępnianych przez naszą pla-
cówkę, ale także na profilach internetowych 
czy w tradycyjnych zeszytach.

Wszystkich chętnych zapraszamy do 
udziału. Czekamy Na Was, na Wasze suge-
stie dotyczące zakupu książek, a także na 
wymianę doświadczeń.

Podejmij z nami wyzwanie i przeczy-
taj 52 książki w roku 2020!

Katarzyna Tylkowska

w Bibliotece Publicznej w Buku
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Z Domu Pogodnej Jesieni
II Igrzyska Sportowe Seniorów

11 lutego 2020 r.  w Hali sportowowi-
dowiskowej „Zbąszynianka” w Zbąszyniu 
odbyły się II Igrzyska Sportowe Seniorów. 
Organizatorami wydarzenia byli: Dzienny 
Dom „SeniorWigor” w Zbąszyniu, Zbąszyń-
skie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
oraz Urząd Miasta w Zbąszyniu. W zawodach 
wzięło udział dziesięć drużyn m.in. z: Gro-
dziska Wielkopolskiego, Witnicy, Opalenicy, 
Skwierzyny oraz Zbąszynia, który był gospo-
darzem tego wydarzenia. Seniorzy z Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku 
również byli zaproszeni do wspólnej rywali-
zacji. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta pre-
zentacja drużyn, po której nastąpiła wspólna 
rozgrzewka w postaci aerobiku seniorów. 
Rozgrzani uczestnicy przystąpili do rywa-
lizacji. Pięcioosobowe drużyny brały udział 
w sześciu konkurencjach: łowienie rybek, 
puzzle słowne, przyszywanie guzików, spacer 
narciarza, rzut „odpadkiem” do kosza oraz 
senior w karnawale. Publiczność głośno do-
pingowała każdą drużynę. Po zawodach na 
uczestników czekał dodający energii zdrowy 
posiłek. Wszyscy seniorzy świetnie się bawili. 
Był to spędzony zdrowo i aktywnie czas.

Zabawa karnawałowa 
w Grodzisku Wielkopolskim

W dniu 13 lutego 2020 r. odbyła się zaba-
wa karnawałowa dla seniorów z Grodziska 
Wlkp., Opalenicy, Zbąszynia, Krobi i Buku. 
A skoro karnawał, to muszą być przebrania 
i rzeczywiście, na parkiecie miała miejsce 
prawdziwa rewia kostiumów lat 20. i 30.  
Uczestnikom nie sposób było odmówić po-
lotu. Seniorzy pociągiem zajechali wszędzie 

byle nie do Warszawy i tańczyli z zapałem 
całe popołudnie. Nie było mowy o podpiera-
niu ścian. Zgodnie z nieśmiertelną karnawa-
łową tradycją wybrano Króla i Królową balu, 
których uhonorowano koroną i nagrodą. 
Takie inicjatywy służą nie tylko rozrywce, 
ale również integracji seniorów. Zapytani 
o wrażenia z imprezy seniorzy chwalili 
i zapewniali, że zabawa była fantastyczna. 
Patrząc na zdjęcia trudno mieć do tego 
jakiekolwiek wątpliwości. Pozostaje tylko 
podziwiać i życzyć naszym seniorom wielu 
takich bali i tak udanej zabawy. 

Zabawa karnawałowa 
w Restauracji Parkowa

„Kiej ostatki, to ostatki, cieszcie się dzioł-
chy i matki! Kiej ostatki, to ostatki, niech 
tańcują wszystkie babki! Kiej ostatki, to 
ostatki, niech się trzęsą babskie zadki!”  te 
i inne przyśpiewki towarzyszyły wyjątko-
wym kobiecym pląsom, gdyż nasze prababki 
pamiętają czasy, a było tak do XIX wieku, 
kiedy święto, to było zarezerwowane tylko 
dla kobiet. To już ostatnie dni karnawału 
i ostatnia okazja przed Wielkim Postem, 
aby oddać się tanecznym zabawom i jak 
przystało na „Tłusty Czwartek”, czyli tzw. 
zapusty, objadać się do woli pączkami i ła-
kociami. Zabawa Karnawałowa z tej okazji 
została zorganizowana również w Pogodnej 
Jesieni. Bal odbył się w Restauracji Parkowa 
20 lutego 2020 r. Brało w nim udział ponad 
60 seniorów.

Ogromne zainteresowanie jakim cieszy 
się Pogodna Jesień wyraźnie pokazuje, że 
seniorzy szukają możliwości aktywnego 
spędzania czasu. Wychodząc naprzeciw 
ich potrzebom Pogodna Jesień chce dać im 

jeszcze więcej okazji do spotkań w gronie 
rówieśników – a czy jest do tego lepszy 
pretekst niż karnawał, czas beztroskiej za-
bawy? A skoro karnawał, to i prawdziwa 
rewia mody. Suknie balowe, cekiny od stóp 
do głów, ekstrawaganckie nakrycia głowy 
i akcesoria. Uczestnikom nie sposób było 
odmówić polotu. O dobrą zabawę na balu 
zadbali organizatorzy. Seniorzy jedli pącz-
ka zawieszonego na wędce przekazywali 
sobie wędrującą paczkę, w której na koniec 
czekała niespodzianka. A największą niespo-
dziankę sprawił seniorom Piotr Goroński 
– był to zespół gitarowy Soundlovers. To 
było piękne i wzruszające – aż chwytało 
za serce. Impreza, już tradycyjnie – bardzo 
udana. Seniorzy bawili się doskonale i po raz 
kolejny udowodnili, że wiek nie jest żadną 
przeszkodą dla tych, którzy lubią i potrafią 
dobrze się bawić.

Góra pączków i wiele radości w „Tłusty 
Czwartek”, a teraz przed nami okres Wiel-
kiego Postu, czas wyciszenia i pokuty na 40 
dni, a później wiosna i znów można będzie 
„poszaleć”.

Dom Dziennego Pobytu  
„Pogodna Jesień” w Buku
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Spotkanie Koła 
PZERiI w Otuszu

15 lutego 2020 r. Koło PZERiI Otusz 
spotkało się na sali wiejskiej, gdzie 
odbyło się zebranie sprawozdaw-

cze i spotkanie z okazji Światowego Dnia 
Inwalidy. W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie koła oraz zaproszeni goście. Zarząd 
Rejonowy na czele z Urszulą Szymańską 
oraz sołtys wsi Otusz, który podarował od 
Rady Sołeckiej smaczny tort z życzeniami 
dla całego koła i umilił czas muzyką.

Złożyliśmy życzenia naszym Jubilatom, 
którzy obchodzili 55 rocznicę ślubu i także 
ugościli nas tortem. Spędziliśmy miło sobot-
ni wieczór karnawałowy za co wszystkim 
serdecznie dziękuję.

Sekretarz Koła

Język angielski 
w „Pogodnej Jesieni”

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Po-
godna Jesień” mają możliwość skorzy-
stania z warsztatów języka angielskiego. 

Szkolenie odbywa się w ramach Programu 
Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 20142020. 

Oś Priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.2. 
Uczenie się przez całe życie. 

Założeniem projektu jest wyrównywa-
nie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym i nieformalnym 
wszystkich grup wiekowych, poszerzenie 
wiedzy,  podnoszenie umiejętności i kompe-
tencji oraz promowanie elastycznych ścieżek 
kształcenia. Szkolenie obejmuje 120 godz. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 13 lutego, zakoń-

czenie zajęć zaplanowane jest na grudzień 
br. Ze względów organizacyjnych zajęcia 
odbywają się w MGOK w Buku. 

Dzięki staraniom Pani Alicji Króliczak 
zaangażowanej w w/w projekt seniorzy 
mają możliwość zdobywania wiedzy, umie-
jętności i poszerzania horyzontów. Gratuluję 
uczestnikom szkolenia i życzę dużo chęci 
i determinacji w zdobywaniu wiedzy.

Agnieszka Słaby

Konferencja WNPiD

27 lutego br. przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych z terenu gminy 
(red. PTTK, DDP „Pogodna Jesień”, 

OSP, PZERiI, KGW, Bukowskie Towarzystwo 
„Amazonki”) wraz z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Buk na zaproszenie prof. dr hab. 

Pawła Antkowiaka wzięli udział w konfe-
rencji podsumowującej realizację projektu 
„Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepu-
bliczne jako (nieobecny) uczestnik lokalnego 
procesu decyzyjnego”, która odbyła się na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM w Poznaniu. 

Celem konferencji było przedstawienie 
wyników badania nad społecznymi radami 

i komisjami oraz ich znaczenia dla społeczno-
ści lokalnych w decydowaniu o najbliższym 
otoczeniu. W trakcie konferencji odbyła się 
dyskusja z udziałem działaczy samorządo-
wych i społecznych, której uczestnicy wymie-
nili się doświadczeniami w funkcjonowaniu 
rad młodzieżowych i senioralnych w Koninie 
oraz Poznaniu. 

Red.
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Świętowali 
w Kalwach

W sobotę 8 lutego 2020 r. odbyło się 
spotkanie w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Kalwach. Mieszkańcy święto-

wali Dzień Babci i Dziadka oraz zakończenie 
ferii zimowych.

Strażacy z OSP Niepruszewo przepro-
wadzili kurs pierwszej pomocy. Każdy mógł 
spróbować swoich sił. Następnie wystąpił 
zespół gitarowy Soundlovers, kilka utworów 
zaśpiewał również Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński.

Monika Błaszczak-Mańkowska 
Foto: Leszek Mensfeld

Dom św. Marty
„Bóg nie patrzy na sukces działań 

podejmowanych w imię dobra, lecz na 
miłość, z której dobry wypełniamy” Św. 
Wincenty a Paulo

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, potocznie zwa-
ne Szarytkami jest obecne w Buku 

od ponad 100 lat. Aktualnie prowadzimy 
przedszkole, dom opieki dla starszych ko-
biet, jedna z Sióstr katechizuje w szkole 
podstawowej, a także wydajemy posiłki 
potrzebującym.

Naszym charyzmatem jest służba Chry-
stusowi w Ubogich i tak jak „liczne są formy 
ubóstwa oraz liczne sposoby służenia to jed-
na jest miłość, jaką Bóg rozniecił w sercach 
tych, które powołał i zgromadził”( Konstytu-
cje Sióstr Miłosierdzia). Mimo naszej ludz-
kiej słabości i niedoskonałości staramy się 
odpowiadać na Boże wezwanie i służyć tym 
wszystkim, którzy potrzebują jakiejkolwiek 
pomocy.

Miłosierdzie to nie jest tylko dobro-
czynność, to znacznie więcej, coś co sięga 
do głębi serca zarówno tych, którzy świadczą 
miłosierdzie jak i tych, którzy je otrzymują. 
Miłosierdzie wypływa z miłości do Pana 

Boga, Który czeka w osobie Ubogich, nie 
można go przeliczać ani ograniczać. I dlatego 
właśnie postanowiłyśmy podjąć się nowego 
dzieła jakim jest utworzenie miejsca  domku 
Bł. Siostry Marty Wieckiej, w którym będzie-
my przyjmować potrzebujących, spotykać 
się z dziećmi, z młodzieżą, miejsca otwarte-
go dla drugiego człowieka. Można zapytać 
po, co podejmować kolejne zadanie skoro 
mamy już tak dużo obowiązków. Ale taki 
jest Pan Bóg zawsze nas zaskakuje i pragnie 
czegoś więcej. To już od nas zależy jaką Mu 
damy odpowiedź, czy będziemy potrafiły 
wyjść z własnego egoizmu, wygodnictwa 
i lenistwa, aby pospieszyć tam dokąd nas 
wzywa. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym 
miejscu to mimo natłoku przeróżnych zajęć 
człowiek jest w stanie pokonać wszystko. 
My  Siostry czerpiemy siłę z modlitwy, 
szczególnie Eucharystii, gdzie spotykamy 
się z żywym Bogiem. Jeżeli zabraknie na 

nią czasu to wtedy miłosierdzie stanie się 
tylko dobroczynnością lub po prostu zniknie.

W ostatnią niedzielę 23 lutego dzięki 
życzliwości księdza proboszcza zorganizo-
wałyśmy w kościele zbiórkę  „Dar serca” 
na potrzeby wspomnianego już domku Bł. 
S. Marty Wieckiej. Przygotowałyśmy licz-
ne fanty, które rozłożyłyśmy w salce przy 
wikariacie. Po każdej niedzielnej Mszy św. 
parafianie mieli możliwość wylosowania 
cegiełki. Podczas Eucharystii Służebna S. 
Bożena Piotrowska przedstawiała cel naszej 
zbiórki. W przygotowanie Liturgii i pomoc 
w wydawaniu cegiełek i fantów zaangażowa-
ły się Siostry oraz Wincentyńska Młodzież 
Maryjna z Buku. 

Dziękujemy za każdy dar serca, a tak-
że za wszelką dobroć i życzliwość, której 
tak wiele otrzymujemy od ludzi. To dzięki 
współpracy z osobami świeckimi jesteśmy 
w stanie prowadzić nasze dzieła. Samemu 
nie jest się stanie zrobić niczego. A wszystko 
można zrobić z Panem Bogiem i pomocą 
drugiego człowieka.

Wspólnota Sióstr Miłosierdzia z Buku

Będziemy wdzięczne za jakąkolwiek pomoc.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo, Pl. Reszki 26, 64320 Buk
Nr konta:

66 1020 4144 0000 6902 0075 0547

Pomóż nam zorganizować wystawę 
„Bukowianie i Jan Paweł II”

Wielkimi krokami zbliża się wyda-
rzenie, które na trwałe zapisało 
się w lokalnym kalendarzu. 7. 

Europejska Noc Muzeów w Buku odbędzie 
się w sobotę 16 maja br. Jednym z tematów 
tegorocznego święta miłośników historii, 
będzie wystawa eksponatów związanych 

z bezpośrednimi kontaktami mieszkańców 
naszej gminy z Ojcem Świętym Janem Paw-
łem II. Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia lub 
przedmioty, będące pamiątkami po Waszym 
spotkaniu z papieżem Polakiem, prosimy po-
dzielcie się nimi! Oddając je w krótki, zwrotny 
depozyt, pomożecie stworzyć wyjątkową 

wystawę w kościele św. Krzyża. W ten spo-
sób włączymy się w upamiętnienie setnej 
rocznicy urodzin Karola Wojtyły. W spra-
wie eksponatów prosimy o kontakt osobi-
sty z Biblioteką Publiczną na pl. Stanisława 
Reszki 29 (poniedziałki, wtorki, środy i piątki 
w godzinach od 10:30 do 18:00, w czwartki 
w godz. od 7:00 do 15:00) lub telefonicznie 
pod numerem: 61 8140 761. Kompletowa-
nie eksponatów na wystawę potrwa do 30 
kwietnia br. Hubert Wejmann
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Czy jajecznica może być dietetyczna?

To jedno z pytań, jakie uczniowie klas 7 
i 8 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Bukowskich mogli zadań pani Zuzan-

nie Jaskot, dietetyczce zajmującej się m.in. 
edukacją żywieniową dzieci i młodzieży. Pani 
Zuzanna opowiedziała i pokazała młodym lu-
dziom, jak wygląda nowa piramida zdrowego 
żywienia i stylu życia dla dzieci i młodzieży. 
Podkreśliła rolę aktywności fizycznej, dobre-

go snu, a także konieczności ograniczenia 
kontaktu z urządzeniami elektronicznymi do 
2 godzin dziennie. Dzięki spotkaniu z die-
tetykiem młodzi ludzie dowiedzieli się, że 
dieta nie ma być dla nich wyrzeczeniem, że 
nie powinna kojarzyć się negatywnie, że nie 
polega na katowaniu się nieustannym licze-
niem i ograniczaniem kalorii. Dieta ma być 
przyjemnością, ma stać się naszym stylem 

życia, dzięki któremu stajemy się zdrowsi, 
pozytywnie nastawieni, pełni energii i życio-
wej radości. Prelekcja pani Zuzanny wzbu-
dziła duże zainteresowanie wśród młodych 
ludzi, szczególnie wśród dziewcząt, które 
jeszcze długo po zakończeniu zajęć zadawały 
pytania naszemu gościowi. 

Idea spotkania wpisuje się w założenia 
szkolnego programu wychowawczoprofi-
laktycznego. Za inicjatywę zorganizowania 
prelekcji dziękujemy Elżbiecie Mankiewicz.

Anna Krzemińska

Porady 
dla cyfrowych 
tubylców

Zaraz po powrocie z zimowego wy-
poczynku uczniowie klas 4 i 5 wzięli 
udział w warsztatach „Klikam z gło-

wą!”, podczas których dowiedzieli się, jak 
bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat. Warsz-
taty zostały przeprowadzone przez prele-
gentki z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak 
rozpoznać, jaki będzie prawdziwy koszt 

„bezpłatnego” smsa wysłanego w ramach 
popularnych łańcuszków promocyjnych, 
jak zabezpieczyć w sieci swoje dane, jak 
zadbać o swoją prywatność, czego nigdy 
nie publikować w sieci oraz czy są cyfrowe 
ślady, które zostawiamy za sobą w wirtualnej 
rzeczywistości. Wszyscy uczniowie uczest-
niczący w zajęciach otrzymali na koniec pa-
miątkowe dyplomy oraz gry karciane Taboo, 
dzięki którym utrwalą podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w sieci.

Anna Krzemińska
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BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA W BUKU
ogłasza nabór do klas pierwszych 
na rok 2020/2021

Co nas wyróżnia?
 » Praktyki zawodowe u wybranego pracodawcy;
 » Praktyki w rzeczywistych warunkach na podstawie umowy 

o pracę;
 » Pierwsze doświadczenie zawodowe i wynagrodzenie za pracę;
 » Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 » Komfortowe warunki nauki i pracy;
 » Wykształcona, profesjonalna i energiczna kadra pedagogiczna;
 » Bezpieczna, przyjazna i życzliwa atmosfera;
 » Równe szanse dla wszystkich uczniów – zindywidualizowana 

praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 » Szansa na udaną przyszłość – dobre przygotowanie do startu 

zawodowego.

Szczegóły na stronie internetowej:
www.zspgbuk.pl

Walentynko-
we zmagania 
matematycz-
no-sportowe 
dla uczniów 
klas 6

Walentynkowa atmosfe-
ra zagościła w murach 
bukowskiej Szkoły 

Podstawowej dzięki rozgry-
wanym tradycyjnie w okolicach 
Święta Zakochanych zawodom 
dla uczniów klas 6. Zawody 
rozpoczęły się od krótkiej wierszowanej prezentacji każdej kla-
sy, którą oceniało jury. Następnie w konkurencjach sportowych 
i matematycznych zmierzyły się pary zawodników, którzy musieli 

wykazać się umiejętnościami rachunkowymi, wyobraźnią, zdol-
nością logicznego myślenia i sprawnością fizyczną. Przygotowanie 
zawodów metodą stacji zadań sprawiło, że uczniowie byli ogrom-
nie zaangażowani w ich wykonywanie. Po przeliczeniu punktów 
uzyskanych za poszczególne konkurencje okazało się, że najwięcej 
punktów zgromadziły pary reprezentujące klasę 6e i to im przypadł 
laur zwycięstwa. Na drugim stopniu podium stanęły pary z klasy 
6c, a trzecie miejsce przypadło zawodnikom z klasy 6a.  Zwycięskie 
klasy otrzymały walentynkowe upominki, a wszystkie reprezentacje 
odebrały pamiątkowe dyplomy. 
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Patria Cup 2020

W dniach 15 i 16 lutego br. odbyły 
się cztery turnieje w ramach cy-
klu Patria Cup 2020. Rywalizowały 

w nich drużyny z roczników 2010,2011,2012 
oraz 2013. Ponad 300 młodych zawodni-
ków miało okazję zaprezentować swoje 
umiejętności na parkiecie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Buku.

Miejski Klub Sportowy Patria Buk dzię-
kuje wszystkim firmom, instytucjom, oraz 
osobom prywatnym – szczególnie rodzicom 
zawodników Patrii – za prace i zaangażo-
wanie w organizację całej edycji turniejów 
Patria Cup 2020.

A o to wyniki poszczególnych turniejów:
Rocznik 2010: 1. Rokita Rokitnica; 2. Koro-
na I Zakrzewo; 3. Orlik Kaźmierz; 4. Patria 
Buk; 5. Huragan Pobiedziska; 6. Przemysław 
Poznań; 7. Orzeł Granowo; 8. Promień Opa-
lenica; 9. NKS Niepruszewo; 10. Korona II 
Zakrzewo
Najlepszy strzelec  Kamil Narożny  Ro-
kita (9 goli); Najlepszy zawodnik  Michał 
Tyszkiwski  Korona I; Najlepszy bramkarz 
 Bartłomiej Nowicki  Orlik
Rocznik 2011: 1. Akademia Piłkarska Red-
Box; 2. Huragan Pobiedziska; 3. NKS Nie-
pruszewo; 4. Patria Buk; 5. Warta Poznań; 
6. Sokół Pniewy;7. GSP Sątopy; 8. AP Reissa 
PoznańDębiec
Najlepszy strzelec  Maksymilian Kaliszew-

ski (8 goli) Red Box; Najlepszy; awodnik 
 Bartosz Marciniak  Huragan; Najlepszy 
bramkarz  Oliwier Buta  NKS
Rocznik 2012: 1. Lipno Stęszew; 2. Patria 
Buk; 3. Canarinhos I Skórzewo; 4. Canarin-
hos II Skórzewo; 5. Orlik I Kaźmierz; 6. GSP 
Sątopy; 7. Lotnik Poznań; 8. Orlik II Kaźmierz
Najlepszy strzelec  Maciej Kmiecik (9 goli) 
 Orlik I; Najlepszy zawodnik  Maurycy 
Klapa  Lipno; Najlepszy bramkarz  Oskar 
Kiszmanowicz  Canarinhos I
Rocznik 2013: Brak klasyfikacji
Zagrały z nami drużyny: NAP Nowy To-
myśl, AS Wronki, GSP Sątopy, Przemysław 
Poznań, Patria Buk

Paweł Prugar

Modernizacje w hali 
sportowej w Buku

W ubiegłym roku zostały wymienio-
ne wszystkie świetliki dachowe 
nad częścią szatni i umywalniami 

oraz dokonano kompleksowego remontu 
wszystkich szatni i pryszniców. Na ten cel 
pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach programu: 
„Szatnia na medal”.

Początek 2020 roku to kolejne uspraw-
nienia. Wymienione zostało całe oświetle-
nie awaryjne hali, gdyż dotychczasowe nie 
spełniało już norm bezpieczeństwa. Za-
montowano nowe lampy LED, co wpłynie 
na oszczędność energii i zapewni wymaga-
ne bezpieczeństwo obiektu. Wymieniono 
również kotary grodzące halę podczas lekcji 

wychowania fizycznego, na nowe z napędem 
elektrycznym. Poprawi to nie tylko estety-
kę, ale usprawni pracę i prowadzenie zajęć 

w obiekcie. W bieżącym roku planujemy 
remonty siłowni i toalet na parterze hali.

Jarosław Sznycer



KOSYNIER BUKOWSKI  27

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
pod Honorowym Patronatem 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk

W dniach 28-01.03.2020 UKS Bukowia Buk była gospodarzem ogólnopolskiego 
turnieju piłki ręcznej rocznika 2006 i młodszych dziewcząt.

W zawodach wzięło udział 12 drużyn 
z całej Polski. Rozegranych zostało 
42 mecze. Zawodniczki spędziły 

1260 minut na boisku tj. 21 godzin , w ciągu 
których rzuciły 1289 bramek.

Pokrótce droga Bukowianek do finału …
W fazie grupowej podopieczne trenera 

Jarosława Sznycera  rozegrały  5 spotkań 
i z kompletem punktów zajęły pierwsze 
miejsce.
UKS Bukowia Buk – KPR Wolsztyniak Wolsz-
tyn 39:0
UKS Bukowia Buk – KU AZS Politechnika 
Koszalin 28:6
UKS Bukowia Buk – APR Radom 24:8
UKS Bukowia Buk – APR Gladiator Oborniki 
20:13
UKS Bukowia Buk – MTS Kwidzyn I 26:15

W półfinale spotkają się z UKS Lider 
Sławno – zespołem, który zajmuje pierw-
sze miejsce w tegorocznej lidze młodziczek 
w województwie zachodniopomorskim. Spo-
tkanie od pierwszych minut pod dyktando 
naszych szczypiornistek, bardzo dobra gra 
w obronie i skuteczny atak zapewniły finał 
bukowiankom. Wynik spotkania półfina-
łowego 15:10.

W finale ponowne spotkanie z grupo-
wym rywalem APR Gladiatorem Oborniki, 
którego dziewczyny UKS BUKOWII pokonały 
20:5. Mecz, w którym to nasze zawodniczki 
dominowały na boisku w każdym aspekcie. 
Z przyjemnością obserwowało się poczyna-
nia gospodyń, które ze swobodą powiększały 
przewagę bramkową. 
Indywidualne wyróżnienia  
w naszym zespole:
Najlepsza siódemka turnieju: Juchacz Karo-
lina, Skomra Zofia, Wechman Maja

Wyróżniająca się zawodniczka w drużynie: 
Wiśniewska Amelia
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Bukowia Buk
2. APR Gladiator Oborniki
3. UKS Morski Sianów
4. UKS Lider Sławno
5. MTS Kwidzyn I
6. MTS Kwidzyn II
7. UKS Spartakus Handball Team Zielona 

Góra
8. KU AZS Politechnika Koszalin
9. APR Radom
10. UKS Pantery Dopiewo
11. SPR Pogoń Zabrze 1945
12. KPR Wolsztyniak Wolsztyn 

Organizacja takiego widowiska nie mo-
głaby się odbyć bez pomocy wielu osób, 
którym należą się ogromne podziękowania. 

Dziękujemy za okazane wsparcie: ro-
dzicom dziewcząt  UKS Bukowii Buk, Panu 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi 
Adamowi, Pani Kamili Kaseji – Dyrektor SP, 
Panu Jarosławowi Sznycerowi – Dyrektoro-
wi OSIR, a zarazem trenerowi naszych zwy-
ciężczyń!!! Przewodniczącemu Rady Miasta 
i Gminy Buk Panu Piotrowi Gorońskiemu – 
za objęcie Honorowego Patronatu nad tur-
niejem, Państwu Szynkarukom za dbanie 
o zapewnienie zdrowych posiłków podczas 
turnieju. Wszystkim sponsorom, darczyńcom, 
kibicom i przede wszystkim zespołom, które 
zechciały odwiedzić nasze miasto i poczuć 
naszą ogromną pasję do szczypiorniaka. 

Piłka ręczna to dyscyplina, która rozsła-
wia nasze miasto na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych 
dziewczynek, które już zaczynają swoją 
przygodę ze szczypiorniakiem i bardzo 
liczne uczęszczają w zajęciach. Bukowska 
hala przyciąga na mecze coraz większą 
rzeszę ludzi, co jest bez wątpienia zasługą  
zawodniczek UKS Bukowii Buk!!!

Sport kształtuje charakter młodych ludzi. 
Rywalizacja uczy jak cieszyć się wygraną lub 
godzić z porażką. W dorosłym życiu zaś  nie 
będą się obawiały podejmowania ryzyka, 
bo z doświadczenia będą wiedzieć, że sobie 
poradzą. 

Katarzyna Wechman
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Nowy rok, nowy trener seniorów Patrii

Po ciężkiej i wymagającej rundzie je-
siennej  V ligowych rozgrywek, dru-
żyna Patrii zakończyła zmagania na 

15 pozycji. Okres odpoczynku i ładowania 
akumulatorów nie trwał długo i w połowie 
stycznia MKS rozpoczął przygotowania do 
wiosennych rozgrywek. W zespole nastą-
piło sporo zmian i przetasowań, trenerem 
pierszej drużyny przestał być Łukasz Wojcie-
chowski. Kilku graczy zakończyło przygodę 
z klubem, ale w ich miejsce pojawili się nowi, 
testowani obecnie zawodnicy. Bukowianie 
mają już za sobą 5 sparingów, w których 
nie odniesli żadnej porażki, a ich wyniki 
kształtują się następująco:
1. Sparta Oborniki  Patria Buk 1:1
Bramki: M. Witczak
2. Patria Buk  Canarinhos Skórzewo 6:3
Bramki: M. Witczak, K. Ślotała, M. Garczarek, 
K. Witczak, Zawodnik testowany.
3. Patria Buk Spójnia Strykowo 
Bramki: K. Witczak, K. Ślotała.
4. Patria Buk  Szturm Junikowo 6:3
Bramki: M. Witczak x2, J. Jędrzejczak, Za-
wodnik testowany, M. Kubiak, M. Garczarek.
5. Patria Buk GKS Tarnovia III 2:2
Bramki: M. Witczak, Zawodnik testowany. 

Nowy rok to często okres zmian, w przy-
padku Patrii jest to zatrudnienie trenera 
pierwszej drużyny. Krzysztof Pierzyński jest 
wychowankiem MKS i byłym zawodnikiem 
m.in.  Olimpii Poznań ( ówczesna II liga) oraz 
Uni Swarzędz (ówczesna III liga). Karierę 
zakończył tam, gdzie zaczynał w wieku 37 
lat, wówczas Patria grała na poziomie IV 
ligi. Jako trener posiada duże doświadczenie 
w pracy z młodzieżą oraz seniorami m.in. 
przez wiele lat był treneram Warty Siera-
ków w lidze okręgowej. Nowym kierowni-
kiem drużyny został Artur Zięta, wieloletni 
gracz Patrii, który wspomaga również Pana 
Krzysztofa w treningach. W związku ze zmia-
nami jakie zaszły w klubie oraz trwającym 
okresie przygotowawczym, nowy trener 
udzielił odpowiedzi na pytania, które nurtują 
sympatyków bukowskiego klubu.

M.T.: Jakie są cele i założenia trenera na 
rundę wiosenną ,,Red Box” V ligi?

K.P.: Cel jest zawsze jeden, rozwijać się, 
przez co drużyna będzie grała lepiej, ku ucie-
sze kibiców. Wiadomo, że utrzymanie w V 
lidze nie będzie łatwe, tym bardziej że sześciu 
podstawowych graczy nie podjęło treningów, 

w tym dwóch z powodu kontuzji. Oczywiście 
nikt nie załamuje rąk, jest paru testowanych 
zawodników, którzy prawdopodobnie zasilą 
szeregi pierwszego zespołu.

M.T.: Na podstawie odbytych treningów 
i sparingów, jak ocenia trener przygotowania 
do drugiej części sezonu?

K.P.: Jak dotychczas przygotowania do 
rundy rewanżowej ida pełna parą, bierze 
w nich udział 22 zawodników i co ważne, 
frekwencja jest zadowalająca, zarówno na 
treningach jak i grach kontrolnych. Tych 
ostatnich zaplanowanych jest 7, gdzie 5 z nich 
już za nami, co napawa optymizmem, gdyż 
żadnego z nich nie przegraliśmy. A właśnie 
priorytetem na tą rundę jest poprawa gry 
w defensywie. Ilość straconych przez nas bra-
mek, musi koniecznie się zmniejszyć.

M.T.: Każdy trener ma swój pomysł na 
zespół, jak będzie starała się grać kierowana 
przez trenera drużyna Patrii?

K.P.: Dysponując jedną z młodszych 
drużyn w V lidzę, chce oprzez grę na mo-
bilności zawodników, szczegółów nie będę 
zdradzał... Jak głosi przysłowie, najlepszą 
obroną jest atak, bo cóż mamy do stracenia...
Przy determinacji w dążeniu do celu, możemy 
tylko zyskać.

Marcin Tonder

Gala Mistrzów Sportu 2019

10 lutego 2020r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu odbyła się gala Mistrzów Sportu 2019, pod-
czas której wręczono nagrody laureatom plebiscytu na 

najlepszego sportowca ubiegłego roku. To plebiscyt organizowany 
przez Głos Wielkopolski  największy dziennik społecznopolityczny 
ukazujący się od 1945 roku.

Była to uroczystość wyjątkowa, ponieważ wśród nagrodzonych 
znalazła się bukowianka – Aleksandra Hypka – zawodniczka Bukow-
skoDopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej, która zdobyła w plebiscy-
cie pierwsze miejsce w powiecie poznańskim oraz drugie miejsce 
w Wielkopolsce w kategorii Junior – dziewczęta.

Warto dodać, że Ola jest bramkarką nie tylko w swoim klubie, 
ale także w reprezentacji Polski juniorek, z którą uczestniczy w za-
wodach na całym świecie. Sukces Oli został również dostrzeżony 
przez Radę Miasta Poznania, która przyznała bukowiance nagrodę 
sportową I stopnia, podkreślając, że składają się na nią nie tylko 
wyniki sportowe, ale także bardzo dobre wyniki w nauce. Aleksandra 
jest uczennicą II klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Krzemińska
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W I O S E N N Y  K O N C E R T
M U Z Y C Z N Y

M I E J S K O -  G M I N N Y  O Ś R O D E K  K U L T U R Y

W  B U K U

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A

N A

S T U D I A  P I O S E N K I

 I  O G N I S K A  M U Z Y C Z N E G O  

W  B U K U

 

1 8  K W I E T N I A  2 0 2 0 R .

G O D Z . 1 5 : 3 0

K I N O  W I E L K O P O L A N I N

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

R E K L A M A 
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

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



KOSYNIER BUKOWSKI  31

S T R O N A  R E K L A M O W A 

Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA




