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Wywiad ze Stanisławem Filipiakiem 
Burmistrzem Miasta i Gminy Buk
Panie Burmistrzu, postanowił Pan nie kandy-
dować w najbliższych wyborach samorządo-
wych. Skąd taka decyzja? 

Postanowiłem nie ubiegać się w tych 
wyborach samorządowych o mandat Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk. Proszę nie pytać 
dlaczego? Tak postanowiłem i kończę w tym 
roku sprawowanie urzędu.

Jest Pan najdłużej urzędującym Burmistrzem 
Buku. W tym roku minęło 25 lat objęcia przez 
Pana tego stanowiska. Jak się Pan z tym czuje ?

Trudno powiedzieć jak się można czuć 
po 25 latach sprawowania funkcji burmi-
strza. Z jednej strony radość z uzyskanych 
efektów w pracy, a z drugiej strony żal, że 
nie udało się spełnić wszystkich oczekiwań 
mieszkańców.

Nasza gmina w tym ćwierćwieczu zmieniła się 
radykalnie. Jak Pan to widzi z perspektywy 
szefa gminy i podejmowanych decyzji.

Może zacznę pod początku. Przypomnę, 
od czego musieliśmy z radnymi kolejnych 
kadencji zmierzyć się w zakresie infrastruk-
tury komunalnej. Gdy przejmowałem urząd 
Burmistrza zdawałem sobie sprawę, że nie 
ma w naszej gminie dobrego systemu zaopa-
trzenia w wodę, nie było ani jednego metra 
sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej, 
komunalnej oczyszczalni ścieków, szkół, 
przedszkoli gminnych, sal gimnastycznych, 
obwodnicy. A dla niedowiarków także infor-
macja, że nie było ani jednego metra kwa-
dratowego kostki brukowej na chodnikach. 
Taki był stan naszej gminy.

To jak gmina w tym czasie funkcjonowała?
Musiała funkcjonować w takim stanie, 

tak jak to było możliwe. To wtedy w latach 
1993-1998 rozpoczęty został wielki proces 
inwestycyjny w naszej gminie. Już w paź-
dzierniku 1996 roku zapalono pierwszy 
palnik gazowy w firnie Wavin–Metalplast, 
w super nowoczesnej kotłowni gazowej, któ-
ra zaopatruje w ciepło osiedla mieszkaniowe. 
Następnie, w kolejnych latach, przy udzia-
le firmy LOK–GAZ realizowaliśmy budowę 
kolejnych odcinków sieci gazowej. Wtedy 
to też zarzucano nam, że robimy przyłącza 
gazowe do każdego budynku, a nie każdy się 
podłączy. Dziś uważam, że była to dobra de-
cyzja. Nie wszyscy w tamtych latach od razu 
się podłączyli. Mając szafkę na budynku nie 
niszczyliśmy nawierzchni ulic i chodników 
w kolejnych latach.

Jak mógłby Pan podsumować osiągnięcia 

w różnych dziedzinach życia gospodarczego 
i społecznego naszej gminy w tych 25 latach 
Pana urzędowania.

Jest to bardzo trudne, ponieważ nie star-
czyłoby czasu i miejsca na szpaltach „Kosy-
niera”.  Może kiedyś to podsumuję. Ale myślę, 
że każdy mieszkaniec jest w stanie spojrzeć 
wokół siebie i zastanowić się co i jak się 
zmieniło wokół jego miejsca zamieszkania, 
w jego życiu. W krótkich słowach podsumuję 
to wszystko co udało się w tych 25 latach 
zrealizować, do których realizacji mogłem 
się przyczynić swoją osobą jako Burmistrz 
Miasta i Gminy Buk.

W zakresie spraw komunalnych za duży 
sukces uważam gazyfikację gminy (95% 
gminy posiada sieć gazową), zaopatrzenie 
w wodę (99% mieszkańców gminy posiada 
dostęp do sieci wodociągowej), budowy ko-
munalnych oczyszczalni ścieków w: Buku, 
Niepruszewie, Dobrej, wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w Buku (95% miasta 
wyposażone jest w tę sieć), Niepruszewie, 
Dobieżynie i Dobrej. Oczywiście pozosta-
ło jeszcze wiele do zrobienia, ale zawsze 
powtarzałem na wszystkich spotkaniach, 
zebraniach, że pracujemy efektywnie a nie 
efektownie. By był efekt i cieszył nasz wzrok 
piękny chodnik, ładna nawierzchnia ulicy, to 
musi być wszystko co jest potrzebne wkopa-
ne pod te nawierzchnie. Dziś po wybudowa-
niu nowej oczyszczalni w Buku można re-
alizować kolejne odcinki kanalizacji. Bardzo 
się cieszę z nowej Stacji Uzdatniania Wody 
w Buku, bo trzeba sobie uzmysłowić fakt, że 
w roku bieżącym, przy takim gorącym lecie 
i panującej suszy, ani razu nie odczuliśmy 
braku wody. Nie było żadnych ograniczeń 
w dostawie wody. I takie rzeczy winniśmy 
zauważać, jak poprawia się nasze życie.

A życie społeczne? Jak Pan ocenia zrealizo-
wane zadania, Pańskie sukcesy?

Uważam, że największy postęp w tych 
25 latach to budowa nowej bazy oświatowej 
i sportowej. Tak się składa, że bukowska hala 
sportowa ma już 22 lata. Otwarta w sierp-
niu 1996 roku była pierwszym elementem 
całego cyklu budowy szkół, sal sportowych, 
obiektów sportowych, rekreacyjnych. 
Miałem zaszczyt uczestniczyć w tym roku 
w otwarciu dwunastego obiektu oświato-
wo-sportowego w mojej 25 letniej pracy 
Burmistrza. Może przypomnę te obiekty: 
hala w Buku, szkoła w Dobieżynie, budynki 
szkolne w Szewcach i Dakowych Suchych, 
pawilon wraz z salą gimnastyczną w Buku, 
pawilon przy gimnazjum, sala gimnastyczna 

w Niepruszewie i Dakowych Suchych, bu-
dynek szkolny w Otuszu, całkowicie nowy 
budynek szkoły branżowej w Buku, pawilon 
przy przedszkolu w Buku. 

W sferze sportowej zaczęliśmy od wspo-
mnianej wyżej hali. Następnie na stadionie 
w Buku powstały: trybuny, boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią, plac zabaw, no i w tym roku 
bieżnia lekkoatletyczna. Wybudowaliśmy 
boisko w Niepruszewie wraz z Orlikiem, Or-
lik w Dobieżynie, boisko z zapleczem rekre-
acyjnym w Szewcach, boisko w Otuszu oraz 
place zabaw z elementami rekreacyjnymi.

Jaki jest Pana największy osobisty sukces?
Trudno jest wybrać coś, co można na-

zwać osobistym sukcesem. Za taki sukces 
uważam podjętą przeze mnie decyzję w 2000 
roku o nabyciu 206 ha terenów przy auto-
stradzie A-2 i stworzenie od podstaw terenu 
inwestycyjnego. Była to bardzo trudna decy-
zja, która przysporzyła mi wiele osobistych 
przykrości, bo przez dwa lata musiałem się 
tłumaczyć przed wieloma instytucjami kon-
trolnymi z podjętej decyzji. Wielu ludzi nie 
potrafiło tego zrozumieć, a listy słano do 
wszystkich możliwych instytucji kontrol-
nych. Ale to minęło. Dziś bez tych terenów 
inwestycyjnych, bez tych już 42 obiektów 
przemysłowych, tych firm płacących ponad 
8 mln. zł rocznie podatku od nieruchomości 
nie byłoby budżetu gminy, nie byłoby co 
realizować. I chcę zaprzeczyć wszystkim 
plotkom o niepłaceniu podatku przez te 
firmy. Żadna firma, w żadnym roku nie zo-
stała zwolniona z podatku.

A jak Pan ocenia stan dróg i ulic?
Jest to najtrudniejsza sprawa w ocenie, 

bo naciski mieszkańców, radnych w tym za-
kresie zawsze są największe. Dlaczego ta 
droga, a nie ta, dlaczego ta ulica w mieście, 
a nie inna? Zawsze był, jest i będzie dyle-
mat, co realizować i w jakim czasie. Mimo 
wielu krytycznych uwag, żądań, petycji nie 
uległem przedwyborczej presji, by zrobić 
pokazówkę przed każdą kadencją. Kolejność 
budowy ulic w mieście i gminie wynika z pro-
stego myślenia: po pierwsze wszystko pod 
ziemię, pod drugie środki na budowę ulic. 
A w tym zakresie są to największe wydatki. 
Pozwoliłem sobie na podliczenie wydatków 
na ulice na dwóch osiedlach: w Buku przy 
obwodnicy miasta – budowa ulic – koszt 
przypadający na 1 działkę to kwota 40 tys.
zł, na osiedlu za stadionem to kwota około 
70 tys. zł na działkę. Nie zamierzam wy-
mieniać tych zrealizowanych inwestycji, bo 
każdy może je zobaczyć i ocenić. Cieszę się, 
że Buk zyskał w tym zakresie bardzo dużo 
i nie muszę na koniec swego urzędowana 
wstydzić się przejazdu przez nasze miasto. 
A wielką radość sprawi mi spacer ulicą Mury.
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Podziękowanie 
Szanowni Państwo.

W dniu 21 października 2018 roku 
odbędą się kolejne wybory samorządowe. 
Wybierzecie Państwo nową Radę i Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk.

Po 25 latach sprawowania funkcji 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk, którą 
sprawowałem z woli mieszkańców, posta-
nowiłem nie kandydować w tegorocznych 
wyborach samorządowych.

Pragnę Państwu szczerze i serdecznie 
podziękować za możliwość współpracy 
z Państwem przez wiele lat. Cieszę się bar-
dzo, że mogłem razem z Państwem cieszyć 
się z Waszych sukcesów w prowadzonej 
działalności: gospodarczej, społecznej, 
sportowej i artystycznej.

Jestem dumny z faktu, że to w okresie 
sprawowania przeze mnie funkcji Burmi-
strza Miasta i Gminy Buk, zainwestowa-
liście w naszej gminie środki finansowe, 
pobudowaliście wspaniałe firmy, stworzy-
liście warunki dla zatrudnienia.

Cieszyłem się z sukcesu każdego 
stowarzyszenia, organizacji, indywidu-
alnego osiągnięcia każdego mieszkańca. 
Mam wielką satysfakcję, że udało mi się 
przyczynić do Państwa sukcesów, które są 
jednocześnie sukcesami Miasta i Gminy 
Buk.

Wielkie słowa podziękowania kieruję 
do każdego z Państwa, którzy zaufaliście 
mojej osobie przez ćwierć wieku i darzy-
liście moją osobę zaufaniem, że to co robi-
łem, robiłem tylko i wyłacznie dla dobra 
naszej gminy.

Z poważaniem  
i wielkim podziękowaniem

Stanisław Filipiak - Burmistrz

A jeszcze parę słów o sferze kulturalnej, spo-
łecznej.

Na pierwszym miejscu stawiam fakt, że 
nie zamknięto w Buku kina. Dobrze się stało, 
że ono zostało przebudowane i możemy na 
miejscu, bez wyprawy do Poznania, z niego 
korzystać. A że było warto, to podam dwie 
liczby: w 2017 roku kino odwiedziło ponad 
45 tys. widzów, przez trzy kwartały tego 
roku jest to liczba ponad 32 tys. widzów. 

No i na koniec kadencji i urzędowania, 
spełniło się moje marzenie, by nasze mia-
sto miało bardzo reprezentacyjne miejsce. 
Jest nim Sala Miejska. Będzie ona miejscem 
spotkań, wystaw, kameralnych koncertów, 
obrad Rady Miasta i Gminy nowej kaden-
cji, z bezpośrednią transmisją w internecie. 
Odbywać się tu będą śluby cywilne i wiele 
innych ważnych wydarzeń życia gminy.

Często mówi się o inwestycjach z udziałem 
środków zewnętrznych, unijnych, budżetu 
państwa. Jak Pan to ocenia z perspektywy 
zrealizowanych inwestycji?

„Kosynier” opisywał w swych comie-
sięcznych numerach realizację określonych 
inwestycji z udziałem środków unijnych czy 
innych. Nie będę ich wymieniał, bo mimo 
zarzutów, że nie wykorzystałem wszelkich 
możliwych szans na pozyskanie środków 
zewnętrznych, to odpowiem krótko i pro-
sto: by pozyskać środki zewnętrzne, nadal 
trzeba mieć wkład własny – a z tym było 
różnie i będzie różnie w następnych latach. 
Podam tylko ten rok: dotacja od Wojewody 
Wielkopolskiego na budowę drogi Szew-
ce – Dobieżyn 2,3 mln., środki własne 2,3 
mln. zł, W pierwszym przetargu zabrakło 
1,3 mln. zł, w drugim 1,8, w trzecim prawie 
3,0 mln. zł. – takie są dziś ceny oferowane 
przez wykonawców. 

Budżet Miasta i Gminy ma co roku okre-
śloną wartość. Ta wartość to określona kwota 
na wydatki bieżące i muszą one być zabez-
pieczone. Pozostałe środki to inwestycje.  
I wtedy zaczynają się schody. Co wybrać, jaka 
ma kolejność inwestycji.  I każdy burmistrz 
musi o tym pamiętać – żeby móc wydawać 
i realizować swoje plany musi mieć z czego 
wydawać. I tu zawsze zaczyna się konflikt 
między oczekiwaniami mieszkańców, ocze-
kiwaniami radnych, złożonymi obietnicami 
a rzeczywistością budżetu gminy.

Jak z perspektywy prawie siedmiu kadencji 
ocenia Pan kolejne rady Miasta i Gminy?

Każda była inna, każda to inny skład, 
ale zawsze te same problemy. Co w moim 
okręgu wyborczym, w czasie kadencji  zro-
bić? W każdej kadencji były problemy, była 
praca, ale były też konflikty. I te konflikty – 
wiele z nich według mojej oceny zbędnych 
– nie prowadziły do żadnych rozwiązań. 

Chociażby w tej kadencji sprawa budowy 
schroniska dla zwierząt. Zdanie Burmistrza 
że schronisko należy budować, zdanie rad-
nych wypowiadane przez prawie 3 lata, że 
nie należy budować i na końcu schronisko 
powstaje.

Jak Pan ocenia współpracę Gminy z innymi 
jednostkami?

Gmina musi współpracować z każdą 
iinstytucją gdy wymaga tego jej interes, 
ale współpraca ta musi być oparta na part-
nerskich i ekonomicznie opłacalnych wa-
runkach. 

Panie Burmistrzu, decyzja o rezygnacji ze star-
tu w tegorocznych wyborach była zaskocze-
niem dla wielu mieszkańców gminy... 

Tak, miałem wiele pytań, telefonów, 
dlaczego taka decyzja. Uznałem, że jest to 
właściwy moment na zakończenie sprawo-
wania funkcji Burmistrza. Bardzo dziękuję 
za słowa, które usłyszałem do wielu miesz-
kańców po ogłoszeniu tej decyzji.

A co Pan zostawia swemu następcy i czego 
mu Pan życzy?

Życzę powodzenia w podejmowanych 
działaniach, spokoju, rozwagi, ale przestrze-
gam przed nadmiernym optymizmem, co 
do możliwości naszej gminy. Niektóre ocze-
kiwania muszą być realne, a obietnice nie 
mogą być bez pokrycia w kolejnych latach 
rządów w gminie.

Wiadomo, że nie wszystko zostało zrealizo-
wane. Co Pan zostawia następcy?

Przede wszystkim zostawiam do zreali-
zowania podpisane umowy z dofinansowa-
niem ze środków unijnych. Są to projekty 
dotyczące:
 » budowy całego systemu P&R w rejonie 

dworca kolejowego z dofinansowaniem 
z ZIT kwotą ponad 7.0 mln.zł;

 » modernizację WDK Dobieżyn z dofinanso-
waniem kwotą 500 tys. zł z PROW;

 » remont sali wiejskiej w Kalwach z dofinan-
sowaniem kwotą ponad 200 tys. z PROW.

W trakcie oceny są jeszcze dwa złożone 
wnioski o dofinansowanie: 
 » przebudowy obiektu po dawnej „Buko-

wiance” na cele społeczne – w Urzędzie 
Marszałkowskim;

 » stworzenie terenów zieleni miejskiej przy 
stawie „Baszta” i parku przy ul.Sporto-
wej – w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Na koniec zapytam, co Pan dalej zamierza 
w życiu robić?

Czas pokaże, co będzie się siedziało 
w najbliższych miesiącach.

Na koniec tego trochę długiego wywiadu, 

ale 25 lat to szmat czasu, pragnę każdemu 
z Państwa powiedzieć – „ Dziękuję wszystkim 
za każdą okazaną pomoc, za wsparcie, za 
wyrozumiałość” w 25 latach sprawowania 
urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

Z Burmistrzem Stanisławem  
Filipiakiem rozmawiał  Hubert Wejmann
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Z obrad sesji
W dniu 25 września br. odbyła się XLVIII sesja 
Rady Miasta i Gminy Buk. Wzięło w niej udział 
13 radnych, a jej obrada przysłuchiwał się m.in. 
wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne
1/ Otwarcie XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz 
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 
28 sierpnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmi-
strza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Uchwała Nr SO.-0953/18/16/2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 04 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Buk za pierwsze 
półrocze 2018 r.
3/  Przedstawienie informacji złożonych przez 
podmioty dokonujące analizy oświadczeń ma-
jątkowych osób wymienionych w art. 24h.ust. 
1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. 
4/ Informacja z pracy Rady Miasta i Gminy Buk 
podczas VII kadencji.
5/ Sprawozdania komisji Rady za 2018 rok .

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Określenie na terenie miasta i gminy Buk 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2019.
2/ Opłata targowa w roku 2019.
3/ Określenie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2019 rok.
4/ Wprowadzenie na terenie miasta i gminy Buk 
zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 r. 
5/ Zmiana uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 24 listopada 2015 roku w spra-
wie określenia wzorów formularzy stosowanych 
w podatkach lokalnych.
6/ Uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Buk.
7/ Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw oby-
watelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymo-
gów jakim muszą odpowiadać projekty uchwał 
zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej.
8/ Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie Miasta i Gminy Buk.
9/ Wymagania , jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Buk.
10/ Konieczność dokonania zmian i ponowie-
nia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego parku prze-
mysłowego w Niepruszewie.
11/ Aktualność Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Buk.
12/ Wyznaczenie aglomeracji Niepruszewo.

13/ Sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej 
nieruchomości gruntowej na rzecz ENEA OPE-
RATOR Spółka z o.o. w Poznaniu.
14/ Emisja obligacji.
15/ Zmiana uchwały Nr XLIII/315/2018 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Wielkopolskiemu.
16/ Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2019 oraz preliminarza wydatków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2019.
17/ Uchwalenie Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2019.
18/ Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk 
w 2018 roku na koniec kadencji.
19/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Mia-
sta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w spra-
wie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.
20/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta i Gminy  Buk na lata 2018-2025 .

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

Wokół wyścigu kolarskiego

Radna Agnieszka Bednarek pytała, kto do-
konywał uzgodnień dotyczących wyścigu ko-
larskiego „Skoda Poznań Bike Chellenge”przez 
teren gminy? Zwróciła uwagę, że trasa prze-
biegała przez remontowany odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 307 (ul. Poznańska w Niepru-
szewie), na której doszło do wielu wypadków 
z udziałem uczestników wyścigu. Burmistrz 
Stanisław Filipiak tłumaczył, że zarządcą drogi 
jest WZDW, który uzgadniał przebieg trasy. 
Ewentualne roszczenia winny być kierowa-
ne do zarządcy drogi. W dyskusje włączył się 

radny Dariusz Pańczak, który stwierdził, że 
rozmawiał z rowerzystami z Buku i oni są za-
dowoleni z organizacji imprezy. Radny Tomasz 
Giełda dodał, ze takie kraksy w branży kolar-
skiej są normalne, a w regulaminie imprezy są 
stosowne zapisy dotyczące odpowiedzialności.

Programy termomodernizacji

Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa 
poruszył temat rządowych programów ter-
momodernizacyjnych, szacowanych na 103 
mld zł. Zauważył, że mieszkańcy będą mogli 
skorzystać tylko z jednego programu. Będą 
musieli zdecydować, czy wybiorą program 

gminny, powiatowy, czy rządowy? Dodał 
także, że w programie rządowym pieniądze 
są zachęcające, ale cala procedura zaczyna się 
od audytu, który kosztuje kilka tysięcy złotych. 
Burmistrz Stanisław Filipiak odpowiedział, że 
wielu mieszkańców nie będzie stać na wydatek 
kilkudziesięciu tysięcy niezbędnych do termo-
modernizacji budynku wykonanego w starej 
technologii. Mieszkańcy mają wybór, czy sko-
rzystają np. z gminnej dopłaty do wymiany ze 
źródła ciepła, czy z szerszego i kosztowniej-
szego programu rządowego. 

H.W.
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Gmina doceniła 
zasłużonych 
mieszkańców

W piątkowy wieczór 5 października 
br. w Sali Miejskiej w budynku 
byłej synagogi odbyła się uroczy-

stość nadania tytułów: Honorowy Obywa-
tel Miasta i Gminy Buk oraz Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Buk. Siódmym honorowym 
obywatelem w dziejach miasta został ks. 
prałat Andrzej Szczepaniak (o nadaniu tego 
tytułu pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Kosyniera”), a miano zasłużonych otrzymali 
trzej wieloletni sołtysi: Jan Bręk z Dobrej
-Sznyfinia, Czesław Pakuła z Szewc i Lech 
Kaźmierczak z Wielkiej Wsi. Uroczystego 
wręczenia nagrodzonym uchwał Rady Miasta 
i Gminy Buk dokonali burmistrz Stanisław 
Filipiak oraz przewodniczący rady Andrzej 
Jankowski. W wydarzeniu udział wzięli m.in. 
wicestarosta poznański Tomasz Łubiński,  
bukowscy radni, delegacje organizacji po-
zarządowych i rodziny laureatów. Chwilą 
ciszy uczczono pamięć zmarłej tego dnia 
Elżbiety Cichej, laureatki tytułu „Dla dobra 
Gminy Buk” z 2003 r. W części artystycznej 
wystąpili „Trzej tenorzy”, a całość uroczysto-
ści zakończyło odśpiewanie „Sto lat!” oraz 
okolicznościowy tort. Nie zabrakło również 
możliwości składania indywidualnych ży-
czeń wyróżnionym, a sesjom fotograficz-
nym nie było końca. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
nieoceniony wkład pracy na rzecz naszej 
społeczności.

Sylwetki wyróżnionych tytułem 
„Dla dobra Miasta i Gminy Buk”

Jan Bręk - soł-
tys wsi Dobra-Sz-
nyfin, urodził się 
17 września 1950 
roku w Sznyfinie. 
Razem z żoną 
Marią wychował 
czwórkę dzieci: 
Żanetę, Marcina, 
Dominika oraz Mo-
nikę, którzy założy-
li już własne rodziny. Pan Jan jest sołtysem 
już od prawie 40 lat. Sprawuje bowiem tą 
funkcję od 1979 roku. Przez wiele kadencji 
mieszkańcy obdarzają go pełnym zaufaniem. 
Jest on sołtysem dwóch małych wsi, jednak 
daje on radę realizować w nich własne pomy-
sły. Podejmuje współpracę z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich oraz Szkołą Podstawową. Jest 
działaczem organizacji rolniczych. Inicjuje 

wiele akcji społecznych. Zrealizował wiele 
inwestycji drogowych i gazowych. W 2016 
roku został odznaczony medalem „Zasłużo-
ny dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest 
autorytetem dla mieszkańców. Jego hobby 
to pływanie, zwłaszcza kraulem. Lubi także 
podróże oraz wycieczki rowerowe. 

Lech Kaźmier-
czak - sołtys Wiel-
kiej Wsi, urodził 
się 16 lipca 1962 
roku w Buku. Wraz 
z żoną Marią są 
rodzicami trzech 
dorosłych synów: 
Jacka, Tomasza 
oraz Sławomira. 
Pan Lech w latach 1990-1998 był Radnym 
Miasta i Gminy Buk. Od 1998 roku pełni funk-
cję sołtysa. Mieszkańcy Wielkiej Wsi darzą 
Pana Lecha zaufaniem, dlatego z kadencji 
na kadencję powierzają mu funkcję sołtysa. 
Konsekwentnie realizuje swoje plany i za-
mierzenia. Pomaga mu w tym jego radosna 
postawa i skromność. Za jego sołtysowania 
zrealizowano wiele inwestycji kanalizacyj-
nych, gazowych i drogowych na terenie wsi. 
Zadbał także o oświetlenie przy drogach oraz 
nowe place zabaw. Pan Lech Kaźmierczak 
jest również sekretarzem kółka rolniczego 
Buk-Wielka Wieś oraz zastępcą przewod-

niczącego stowarzyszenia sołtysów Miasta 
i Gminy Buk. Swój czas uwielbia spędzać 
z rodziną.

Czesław Pa-
kuła - sołtys wsi 
Szewce, urodził 
się 5 czerw-
ca 1951 roku 
w Szewcach. Wraz 
z żoną Zofią są 
rodzicami dwóch 
dorosłych córek: 
Małgorzaty oraz 
Doroty (po mężu Przydanek). Jest sołtysem 
z zamiłowania. Funkcję pełni od 30 lat (od 
1958 r.). Od lat młodzieńczych działa w sze-
regach Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczy-
nił się do remontu strażnicy oraz sali OSP 
w Szewcach. Dba również o jej wyposażenie. 
Od 1982 roku jest prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szewcach. Jest inicjatorem 
różnych lokalnych przedsięwzięć. Za jego 
kadencji rozbudowano Szkołę Podstawową 
w Szewcach, postawiono figurę św. Idziego, 
zorganizowano pomoc dla osób poszkodo-
wanych w gminie Jemielno i Suchej Beskidz-
kiej. Za swoją działalność został odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za 
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 

A.S./H.W.
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Uniia Europejska dofinansuje remont 
w Dobieżynie

Miasto i Gmina Buk w dniu 4 paź-
dziernika 2018 r. podpisała kolej-
ną umowę na realizację operacji pn. 

„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Dobieżynie”, w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, objętego PROW na 
lata 2014-2020. 

W ramach inwestycji zostanie wyre-
montowany WDK Dobieżyn, w tym zosta-
nie odnowione pokrycie dachowe, elewacja, 
otoczenie obiektu oraz sale wewnętrzne. 

Zostanie również zainstalowany monitoring.
Po renowacji obiekt będzie spełniał 

szeroką rolę społeczną. Użytkować go będą 
m.in.: Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów; Koło Gospodyń Wiejskich; Kółko Rol-
nicze; Rada Sołecka; Zespół Pieśni i Tańca 
„Złote Kłosy”.

Nowością staną się zajęcia z robotyki. Ich 
uczestnikami będą dzieci 6-10 lat, młodzież 
szkolna 8-12 lat, oraz mieszkańcy gminy 
nieprzekraczający wieku 30 lat.

Opis zajęć z robotyki:
W ramach inicjatywy społecznej za-

kłada się organizację zajęć z robotyki dla 
dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonych 
w innowacyjnej formie on-line. Planowane 
rozwiązanie – nauczania robotyki w formie 
webinarium, czyli rodzaju internetowego 
seminarium prowadzonego i realizowane-
go za pomocą technologii webcast, która 
umożliwia obustronną komunikację między 
prowadzącym spotkanie a uczestnikami, 
z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi – 
zdobyło prestiżową europejską nagrodę dla 
najbardziej innowacyjnej europejskiej firmy 
w konkursie Startup Europe Awards 2016 
wspieranym przez Komisję Europejską. 

Zakres robót dotyczący przebudowy 
WDK Dobieżyn realizowany będzie w latach 
2019/2020. Całkowity koszt operacji jest 
oszacowany jest na kwotę 1.000.000,00 zł, 
dofinansowanie ze środków unijnych wy-
niesie 500 000,00 zł. 

P.M.

Zasłużona emerytura

Na Placu Reszki stoi budynek znany 
doskonale wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta. Mowa tu oczywiście 

o Bibliotece i Kinie Miasta i Gminy Buk, której 
dyrektorem przez ostatnie 17 lat była pani 
Lidia Targosz. Starsi mieszkańcy miasta 
pamiętają zapewne panią Lidię z pracy na 
stanowisku bibliotekarza w Wypożyczalni 
dla Dorosłych. Zawsze uśmiechnięta służyła 
pomocą w doborze odpowiedniej lektury 

i wydawało się, że zna każdą książkę stojącą 
na półce. Przez prawie 40 lat pracy biblioteka 
stała się jej drugim domem.

Od 1 stycznia 2002 r. pani Lidia obję-
ła stanowisko Dyrektora Biblioteki i Kina 
w Buku i kontynuując działania swojej po-
przedniczki takie jak Literackie Spotkania 
Odpustowe czy okolicznościowe spotkania 
z poezją sama zainicjowała szereg projektów, 
które na stałe wpisały się w kalendarz im-

prez kulturalnych naszego miasta. Wymienić 
tu należy choćby: Spotkania z Kulturą Ży-
dowską, Slajdy Podróżnicze, liczne spotkania 
autorskie z ludźmi znanymi z ekranu. Pani 
dyrektor w trakcie swojej kadencji przepro-
wadziła liczne remonty w budynku biblioteki 
i kina dostosowując standard do warunków 
XXI wieku. W tym czasie także dokonano 
cyfryzacji kina. 

W życiu każdego człowieka przychodzi 
jednak taki moment, że trzeba pożegnać 
się z ulubionym zawodem. Ten moment to 
czas przejścia na emeryturę. Przez wiele 
lat pracowała Pani w bibliotece, była Pani 
jej dyrektorem, wiele trudnych decyzji mu-
siała pani podjąć ale też wiele miłych chwil 
spotkało Panią w jej murach.

Wszystko to splata się w piękne wspo-
mnienia, które będą towarzyszyć Pani na 
zasłużonym odpoczynku.

Dziękujemy Pani za wszystkie lata pra-
cy, cierpliwość, dobre rady i dobre serce. 
Dziękujemy za trud, jaki włożyła Pani w to, 
by nasza placówka była coraz lepsza i coraz 
ładniejsza. Życzymy, aby na emeryturze nie 
opuszczał Pani dobry humor, dopisywało 
zdrowie , by nadal otaczała Panią życzliwość 
ludzi i by nareszcie znalazła Pani czas dla 
siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i za-
interesowań.

Pracownicy Biblioteki  
i Kina Miasta i Gminy Buk
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Nadaliśmy imię 
strzelnicy...

Dzień 22 września był dla członków 
Klubu Żołnierzy Rezerwy dniem 
wyjątkowym. Myślę, że był również 

dniem ważnym dla mieszkańców miasta Buk.
Spotkaliśmy się po to, aby dokonać 

aktu odsłonięcia płaskorzeżby oraz nada-
nia strzelnicy sportowej imienia naszego 
kolegi, przyjaciela, założyciela Klubu Ofi-
cerów Rezerwy, długoletniego Prezesa, 
Prezesa Honorowego, Honorowego Oby-
watela Miasta i Gminy Buk mjr. rez. Euge-
niusza Jakubowskiego. Strzelnica sportowa 
istniała już przed drugą wojną światową. 
Użytkowało ją Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”. Miała długość 100 m i niskie wały, 
tak że w dzisiejszych czasach nie spełniałaby 
żadnych wymagań. W czasie okupacji w dniu 
10 września 1939 r. hitlerowcy dokonali tu 
mordu, rozstrzeliwując dwóch patriotów, 
mieszkańców Buku – byłego posła na sejm 
Rzeczpospolitej Franciszka Górczaka oraz 
Teofila Matyasika. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia w osi strzelnicy ustawiono tablicę 
informacyjną okoloną obramowaniem na 
kamiennych kulach. Miejsce ustronne, nie 
zawsze było należycie uszanowane. Chcąc 
uruchomić strzelnicę należało przenieść 
pomnik w inne, godniejsze miejsce. Na 
wniosek p. Eugeniusza Jakubowskiego i w 
porozumieniu z Wojewódzką Komisją do 
Spraw Miejsc Pamięci i Martyrologii Narodu 
Polskiego nowy pomnik, już w innej formie, 
ustawiono przy wejściu do parku. Stało się to 
w 1972 r. Natomiast miejsce egzekucji zazna-
czono masztem znajdującym się przy wejściu 
na strzelnicę. Za zgodą i przy poparciu władz 
miasta Klub Oficerów Rezerwy przystąpił do 
rozbudowy strzelnicy. Zakres prac był am-
bitny, bo zakładał uporządkowanie wałów 
i kulochwytu, ogrodzenie terenu, zamonto-
wanie nadbudowy drewnianej kulochwytu, 
budowy pawilonu o wymiarach 9 x 4m na 
cztery stanowiska strzeleckie. Wszystkie pra-
ce wykonane były systemem gospodarczym, 

przy dużym udziale miejscowych zakładów 
pracy. Otwarcia dokonano w 1970 r. Jednak 
rozrastający się zakres naszej działalności, 
wymogi bezpieczeństwa i oczywiście nasze 
ambicje spowodowały następną moderni-
zację. I tak w 1976 r. podwyższyliśmy wały 
boczne i nasyp kulochwytu, wraz z nadbu-
dową wykonaną z podkładów kolejowych. 
Kolejna modernizacja nastąpiła w 1984 r. 
Kol. Bernard Nowaczyk wykonał projekt 
techniczny i pawilon powiększono o 120 m2. 
Zakończenie robót nastąpiło w pażdzierniku 
1985 r.

W 1990 r. położyliśmy lastriko,wymie-
niliśmy zwieńczenie kulochwytu na beto-
nowy (drewniany został podpalony przez 
wandali). Jednak życie idzie naprzód i stawia 
nam kolejne wyzwania. W związku z budo-
wą obwodnicy biegnącej tuż koło strzelnicy 
powstała konieczność modernizacji obiektu. 
Ponownie podwyższyliśmy wały zakończone 
betonowym dwumetrowym murem odesko-
wanym od wewnętrznej strony, wykonano 
zadaszenia nad otworami strzelniczymi. Jak 
widać zakres prac był ogromny, nie obyło 
się bez pomocy p. burmistrza Stanisława 
Filipiaka, który wspomógł nas finansowo. 
Członkowie Klubu własnoręcznie, z wła-
snych materiałów, wykonali kulochwyty 
pośrednie, co nie było łatwe chociażby ze 
względu na rozmiary konstrukcji. Od roku 
2001 zmodernizowana strzelnica została 
uruchomiona. Oczywiście wszystkie te prace 
były inspirowane, nadzorowane przez p. 
Genia Jakubowskiego. W roku 2017 z ini-

cjatywy p. Burmistrza Stanisława Filipiaka 
podjęto decyzję o gruntownym remoncie 
strzelnicy przez profesjonalnych wykonaw-
ców i dostosowaniu jej do współczesnych 
wymogów, czego efekt widzimy dzisiaj. Na 
rocznicę 100-lecia Powstania Wielkopol-
skiego i 100-lecia odzyskania niepodległości 
mamy w Buku obiekt, którego nie musimy 
się wstydzić. Szkoda tylko, że tego efektu nie 
może oglądać św. p. Pan Geniu. Na pewno 
byłby dumny z dzieła, które rozpoczął w la-
tach sześćdziesiątych poprzedniego wieku.

W dniu 15 czerwca dotarła do nas smut-
na wiadomość o nagłej śmierci naszego 
Prezesa. W dniu tym na zebraniu Klubu 
Żołnierzy Rezerwy, na wniosek kol. Karo-
la Hołoda podjęliśmy uchwałę o nadaniu 
imienia nowo wyremontowanej strzelnicy 
mjr. rez. Eugeniusza Jakubowskiego. Wystą-
piliśmy z tym wnioskiem do władz miasta. 
Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzo-
ny przez p. Burmistrza Stanisława Filipiaka 
oraz przez Radą Miasta i Gminy Buk, za co 
bardzo serdecznie dziękujemy.

Piotr Andrzejewski

Powyżej: 19.03.1970 r. – Powołanie komitetu budowy strzelnicy
...No i po wybudowaniu pomieszczeń 3-6.04.1973 r. ”akcja płot”

Po prawej: Modernizacja strzelnicy 20.04.2001
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Uroczyste odsłonięcie pomnika Powstańców 
Wielkopolskich w Dakowych Mokrych

W dniu 23 września 2018 r. w Dako-
wych Mokrych odbyła się uroczysta 
Msza św., po której nastąpiło odsło-

nięcie pomnika z nazwiskami Powstańców 
Wielkopolskich z parafii Dakowy Mokre. 
Mszę św. odprawił miejscowy proboszcz, 
a kazanie wygłosił ojciec Alojzy Pańczak 
– franciszkanin z Woźnik. Uroczystości 
towarzyszyły sztandary lokalnych organi-
zacji oraz dzieci i młodzież szkolna z flaga-
mi powstańczymi. Po Mszy św. gospodyni 
wydarzenia – sołtys Dakowych Mokrych 
pani Elżbieta Radniecka przytoczyła krótką 
historię i zaprosiła gości do przemówień. 
Wśród nich byli burmistrzowie z Buku 
oraz Opalenicy, a także najmłodsza córka 
Powstańca Wielkopolskiego Jana Huchwajdy, 
mieszkająca w Dobrej-Sznyfin, pani Maria 
Huda. Po przemowach nastąpiło poświę-
cenie pomnika oraz uroczyste przecięcie 
wstęgi przez burmistrzów. Przedstawicie-
le społeczności złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze pod pomnikiem powstańczym. Mo-
nument w Dakowych Mokrych powstał po 

rozmowach sołtysów wsi: Dakowe Mokre 
i Dakowy Suche oraz Dobra-Sznyfin. Pro-
jektantem pomnika jest pan Roman Czeski. 
Listę powstańców tworzyli dr Bogumił Woj-
cieszak oraz Grzegorz Kokociński z Uścięcic. 
Nazwiska, które znajdują się na tablicy są 
udokumentowane na podstawie książek 
Wielkopolskiego Towarzystwa Geneologicz-
nego „Gniazdo”, „Dziejów Parafii Dakowskiej”, 
wydanej na 625-lecie Uścięcic, „Powstańcy 
Wielkopolscy z Dakowych Mokrych pocho-
wani na innych cmentarzach”, „Buk - zarys 
miasta” oraz drzew geneologicznych i list 
odznaczonych. Na tablicy jest 95 nazwisk 
Powstańców urodzonych na terenie parafi 
Dakowy Mokre i spoczywających na tutej-
szym cmentarzu. 

Oprócz odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
w Dakowych Mokrych na pamiątkę obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
w planach jest organizacja rajdu rowerowe-
go szlakiem powstańczym pod pomniki, do 
Urbanowa, Opalenicy pod Skwer Obrońców 
Wiary i Ojczyzny, którego zakończeniem ma 

być wspólne ognisko i śpiewanie pieśni pa-
triotycznych. 

Jak mówi Sołtys wsi Dakowy Mokre: 
„Mieszkam na dakowskiej ziemi już 8 lat. 
Historia, jaką mają Dakowy Mokre jest na-
prawdę bardzo ciekawa. Trzeba pamiętać 
o tych powstańcach. Powstanie Wielkopolskie 
było pierwszym zwycięskim powstaniem. Jest 
to bardzo istotne. Polacy potrafią zmobilizo-
wać się w sytuacji, gdy coś im zagraża. Jednak 
gdy wszystko w kraju się układa, ludzie toczą 
ciche wojny pomiędzy sobą i to boli, bardzo 
boli. Nie zawsze polityka jest prowadzona tak 
jak powinna, opcje polityczne się ścierają, a to 
nie o to chodzi, nie tędy droga.” 

 Z Sołtys wsi Dakowy Mokre  
Elżbietą Radniecką  

rozmawiała Aleksandra Siekierska

„Zawsze z Tobą Polsko!”

Klasa, styl i perfekcja, tak w trzech sło-
wach można nazwać to, co działo się 
8 września 2018 r. na Hali Sportowej 

OSiR w Buku. Tego dnia odbył się piknik nie-
podległościowy pt.: „Zawsze z Tobą Polsko”, 
organizowany przez Dom Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień”, działający przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Buku. Reżyserem i sce-
nografem całego przedstawienia była prowa-

dząca „Pogodną Jesień” Pani Alicja Króliczak. 
Był to już kolejny piknik, w którym seniorzy 
zaciekawili zgromadzonych gości, których 
było blisko 200. Wśród nich był Burmistrz 
Miasta i Gminy Buk Pan Stanisław Filipiak, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 
Agnieszka Słaby oraz zaprzyjaźnione Domy 
Dziennego Pobytu z Opalenicy, Grodziska 
Wielkopolskiego oraz Pniew. Tegoroczny 
piknik odbył się w klimacie niepodległo-
ściowym, ze względu na zbliżającą się setną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Przepiękna dekoracja z orłem Rzecz-
pospolitej Polski w centrum nadała wyda-
rzeniu uroczystego charakteru. Seniorzy 
przybliżyli nam historię, w której Polski nie 
było na mapie świata – czasy, kiedy to pań-
stwa ościenne dokonały rozbiorów Polski. 
Następnie okres I i II wojny światowej i lata 
PRLu. Na pikniku można było prawdziwie 
poczuć historię naszej ojczyzny. Były kolejki 
osób wyczekujących na upragniony produkt 
na kartki, ekipa budowlańców pracująca do 

przerwy oraz sprzedawczyni z baleronami 
pod kurtką. Śpiewane podczas pikniku pio-
senki wojskowo-harcerskie przybliżyły nam 
część historii zawartą w tekście. Żywność 
wydawana była tak jak w PRLu - na kartki, 
które każdy z gości otrzymywał przy wej-
ściu.  Zaproszone Domy Dziennego Poby-
tu również przygotowały przedstawienia, 
wiersze oraz pieśni patriotyczne. W tego-
roczny piknik zaangażowane były dzieci, 
które w pierwszym tańcu „Pogodnej Jesieni” 
zatańczyły wspólnie z seniorami tego domu 
oraz młodzież z Gimnazjum w Buku, która 
pomagała w obsłudze pikniku oraz wspa-
niale bawiła się razem z seniorami podczas 
zabawy tanecznej po występach. Fakt ten 
pokazuje piękną relację między młodym 
a starszym pokoleniem. Seniorzy udowad-
niają, że nadal są młodzi duchem. Pokazują, 
że historia i naród, to sprawy ważne w życiu 
każdego człowieka. 

Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska



KOSYNIER BUKOWSKI l 9

Barierom Stop

W dniu 19 września 2018 r. w Lisów-
kach odbył się Festyn Integracyjny 
„Barierom Stop” pod patronatem 

Starosty Poznańskiego. W tym roku, w XVI 
edycji, festyn odbył się pod hasłem „Świat 
się śmieje”. Wzięło w nim udział ponad 300 
osób, wśród nich również seniorzy „Pogod-
nej Jesieni”. W trakcie festynu seniorzy mieli 
możliwość wzięcia udziału w konkurencjach 
o charakterze sprawnościowym „dokręcanie 
śruby”, „slalom śmiechu”, „arena cyrkowa”, 
„żonglerskie porządki”. Drużyny konkuro-
wały ze sobą w ramach wyborów „Super 
Klauna” czy najśmieszniejszej fotografii. Do-
datkową atrakcją była rywalizacja w kinowej 
atmosferze, polegająca na rozpoznawaniu 

postaci filmowych znanych z komedii i bajek. 
Gwiazdą tegorocznej imprezy był poznański 
Kabaret „Czesuaf”, który swoimi skeczami 
rozbawił publiczność do łez. To wszystko 
wywołało uśmiech na twarzach uczestników 

festynu i było dowodem na to, że ani wiek, 
ani niepełnosprawność nie są przeszkodą, 
żeby dobrze się bawić. 

Alicja Króliczak

Bukowskie Mamy w obiektywie

Mieszkanki Buku – mamy, postanowiły 
zrobić coś dla siebie jako kobiety. 
W środę 26 września spotkały się 

w MGOK, by wspólnie spędzić czas, poznać 
się i porozmawiać przy kawie i ciastach.

26 uczestniczek zrobiło się na bóstwo 

i uwieczniło ten dzień sesją zdjęciową wy-
konaną przez „Migawka” – Agnieszka Kró-
liczak i Milena Jankowiak Photography. 
Makijażystki, fryzjerki, sukienki, zdjęcia, 
konsultacje z dietetykiem, mini kurs szycia 
od Kropkiwkratki.pl i wiele innych atrakcji 
czekało na uczestniczki, a to wszystko za 
darmo dzięki zaangażowaniu każdej z mam. 
Organizatorką inicjatywy była Maria Andra-
szyk, założycielka grupy „Bukowskie Mamy” 
na Facebooku. Na pewno nie było to ostatnie 
spotkanie tego typu.

Zdjęcie grupowe „Migawka”  
– Agnieszka Króliczak)

Maria Andraszyk - tekst

Warsztaty kulinarne dla dzieci

W dniu 29 września w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buku odby-
ły się pierwsze warsztaty kulinarne 

dla dzieci.

Poprzez dobrą zabawę mali kucharze 
uczyli się gotować pod okiem dietetyka 
i edukatora żywieniowego pana Huberta 
Pściuka. Efektem ich pracy była pizza wyko-

nana z samych zdrowych produktów. Na ko-
lejnych warsztatach, które odbędą się 13 i 27 
października dzieci będą poznawać tajniki 
zdrowej kuchni. Będą wyrabiać masło, maka-
rony, pasty kanapkowe, piec bułki i ciastka. 
Chętne dzieci serdecznie zapraszamy.

Ewa Szurkowska
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15-lecie  
WTZ PROMYK

W piątek 28.09.2018 r. obchodzili-
śmy 15-lecie działalności Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „PROMYK”, 

działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Ko-
mornikach. 

O godz. 17.00 zebranych tłumnie gości 
w sali CRK w Konarzewie przywitał prezes 
Stowarzyszenia pan Bogdan Maćkowiak. 
Wśród zaproszonych osób byli: Wojciech 
Jankowiak – Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wice-
starosta Powiatu Poznańskiego, Zygmunt 
Jeżewski – członek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego, Elżbieta Bijaczewska – dyrektor PCPR 
w Poznaniu, Elżbieta Tonder – pełnomocnik 
Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo, 
Jan Broda – Wójt Gminy Komorniki, 
Włodzimierz Pinczak – Burmistrz Gminy 
Stęszew, Paweł Przepióra – zastępca Wójta 
Gminy Dopiewo, Małgorzata Halber – Radna 
Powiatu Poznańskiego, Marek Lis – Radny 
Powiatu Poznańskiego, Mirosław Wieloch 
– Radny Powiatu Poznańskiego, Leszek 
Nowaczyk – Przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo, Małgorzata Wołosz – kierownik 

WTZ w Owińskach, Żaneta Szał – kierownik 
WTZ w Drzązgowie, Elżbieta Kram- kierow-
nik WTZ w Baranowie, Małgorzata Zawada 
– kierownik WTZ w Luboniu, Marcin Ba-
jerowicz – redaktor naczelny „Filantropa”, 
Karolina Kasprzak członek redakcji „Filan-
tropa”, Adam Mendrala – redaktor naczelny 
„Czasu Dopiewa”, Eugeniusz Kęsy – sołtys wsi 
Kalwy, Czesław Pakuła – sołtys wsi Szewce.

Obecni goście zapoznali się z krótką pre-
zentacją dorobku WTZ w ciągu tych 15 lat, 
którą przedstawili prowadzący galę pani 
Małgorzata Binkowska oraz Dariusz Nowa-
kowski – redaktorzy telewizji TVP Poznań. 
Wiele inicjatyw i przedsięwzięć nie mogłoby 
się odbyć bez pomocy instytucji i organizacji, 
które działają na rzecz naszego Warsztatu. 
Najbardziej nas wspierający otrzymali oko-
licznościowe statuetki.

Na ręce kierownika WTZ Bogdana Mać-
kowiaka zostały złożone od przybyłych gości 
gratulacje, kwiaty oraz prezenty w postaci 
nowej bieżni od wójta Gminy Dopiewo, fo-
tela rehabilitacyjnego od wójta Gminy Ko-
morniki oraz rotora rehabilitacyjnego od 
radnych z Gminy Buk. Podziękowania złożyli 
również pracownicy WTZ, którzy wręczyli 
kwiaty oraz obraz przedstawiający budynek 
obu warsztatów. Przedstawiciel rodziców 
uczestników WTZ wręczył okolicznościową 
statuetkę. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 

część artystyczną, w której wystąpili człon-
kowie Dziecięcego Zespołu Tańca i Pieśni 
„Łaniki” przy Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznania, którzy na scenę weszli 
tanecznym krokiem w rytm Poloneza oraz 
przedstawili tańce regionu śląskiego, szamo-
tulskiego, kaszubskiego oraz lubelskiego. Na 
scenie mogliśmy zobaczyć mistrzów Wiel-
kopolski w tańcach latynoamerykańskich 
w kategorii młodzieżowych par tanecznych. 

Na jubileuszowej uroczystości nie za-
brakło gwiazdy wieczoru, którą była Ele-
ni. Wykonała dla nas swoje największe 
przeboje, czym poderwała publiczność do 
wspólnego śpiewania i tańca. Bardzo miłym 
akcentem było zaproszenie przez wokalist-
kę podopiecznych WTZ na scenę, by razem 
z nią zaśpiewać. 

Jubileuszowe spotkanie nie mogło obyć 
się bez słodkiego akcentu. Na zakończenie 
gali na salę wniesiono ogromne torty ufun-
dowane przez cukiernie pana Leszka Nowa-
czyka z Dopiewa.

Przy słodkim poczęstunku i kawie goście 
mogli sobie porozmawiać w miłej kameral-
nej atmosferze. 

Cała uroczystość była utrzymana w bar-
dzo podniosłym i odświętnym klimacie 
i jeszcze długo pozostanie w naszej pamięci.

Dorota Gogolewska
Szymon Krzemiński
Terapeuci zajęciowi

Święto Pieczonego Ziemniaka 2018

W dniu 22 września 2018 roku na te-
renie WTZ „Promyk” w Otuszu, jak 
co roku odbyła się impreza z okazji 

„Święta Pieczonego Ziemniaka”. W tegorocz-
nej imprezie wzięli udział uczestnicy WTZ 
„Promyk” z Otusza i Konarzewa wraz z ro-

dzicami oraz członkowie Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk” w Komornikach. Na przybyłych go-
ści czekały różne, wspaniałe atrakcje. Były 
to między innymi: konkurs na najdłuższą 
obierkę, konkurs na najładniejszą rzeźbę 
z ziemniaka, wyścigi na dmuchanych ba-
lach, bieg w za dużych spodniach, dojenie 
krowy, rzut ziemniakiem do tarczy. Państwo 
Sokołowscy zaserwowali nam różne potrawy 
z ziemniaka, takie jak: pyry z gzikiem, placki 
ziemniaczane, szare kluski z kapustą oraz 
frytki. Jednym słowem było: SMAKOWICIE 
- jak to w Powiecie Poznańskim. Ponadto 
Prezes Stowarzyszenia, pan Bogdan Maćko-
wiak zadbał o każdy detal. Nagrodził wszyst-

kich, którzy brali udział w poszczególnych 
konkurencjach. Czas umiliła nam muzyka 
puszczana przez DJ’a ze sprzętu muzycznego. 
Wszystkim dopisywał dobry humor. 

Po imprezie wszyscy zadowoleni rozje-
chali się do swoich domów.

Aleksandra Tonder
uczestniczka WTZ „Promyk” w Otuszu
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Amici Canti zaśpiewali w Hiszpanii

Ta wiadomość była jak grom z jasne-
go nieba. Kwalifikacja do między-
narodowego konkursu chóralnego 

w Hiszpanii! W zespole eksplozja radości 
i entuzjazmu. Był koniec czerwca, do wy-
jazdu pozostały nieco ponad dwa miesiące. 
Olbrzymim wyzwaniem było zorganizowa-
nie funduszy i oczywiście przygotowanie 
prezentacji konkursowej w czasie okresu 
urlopowego. Jednak udało się. Nad ranem 
11 września zespól kameralny Amici Canti 
wyruszył w drogę na Costa Brava. 

Festiwal Canco Mediterrania w dotych-
czasowych 7 edycjach gościł 110 chórów 
z 18 państw: Polski, Islandii, Francji, Nie-
miec, Włoch, Słowacji, Belgii, Rosji, Litwy, 
Słowenii, Estonii, Finlandii, Węgier, Czech, 
Wysp Owczych, Filipin, Ukrainy i Hiszpa-
nii. W tym roku najdłuższą drogę przebyli 
śpiewacy z Indonezji. Atmosfera konkursu 
była niezwykła, poziom wykonawczy bardzo 
wysoki. Przesłuchania konkursowe odbywa-
ły się w kościele pod wezwaniem św. Romy 
w Lloret de Mar i trwały dwa dni. Gromadziły 
liczną publiczność, wśród której zasiadali 
miejscowi mieszkańcy oraz turyści z różnych 
stron świata. Dodatkowo 6 zespołów – w tym 

Amici Canti – zostało wyróżnionych zapro-
szeniem do wzięcia udziału w koncercie, 
który odbył się w Barcelonie. Śpiewaliśmy 
w dzielnicy gotyckiej w katedrze, której pa-
tronuje św. Eulalia.  Ostatecznie po przesłu-
chaniu 22 chórów międzynarodowe jury 
przyznało bukowskiemu zespołowi dwie 
srebrne nagrody (w kategorii pop i muzyka 
sakralna), z których jesteśmy bardzo dumni! 
Życzliwe reakcje, gratulacje i liczne słowa 
uznania ze strony jurorów, odbiorców, in-
nych chórzystów i dyrygentów pozwalają 
nam wierzyć, że godnie reprezentowaliśmy 
nasz kraj i region.

Nasz wyjazd, zdobycie nowych doświad-
czeń, zawarcie znajomości i nawiązanie mię-
dzynarodowych kontaktów, nie byłyby możli-
we bez pomocy finansowej. Pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki 
którym udało się sfinansować to przedsię-
wzięcie. Wierzymy, że nie zawiedliśmy oczeki-
wań naszych ofiarodawców i utwierdziliśmy 
ich w przekonaniu, że warto wspierać lokal-
nych artystów. Słowa ogromnej wdzięczności 
kierujemy do instytucji i osób:
Powiat Poznański, Sanktuarium Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej w Buku, MGOK Buk, 
LGD Źródło, Apteka Zdrowie, „Przy Młynie” 
Anna Czeska, BHJ Polska z o. o. Michorzewko, 
ks. Jan Majchrzak, Usługi Pogrzebowe Osiń-
ski, Pałac Jaśminowy, Pijalnia Piwa FisKaz, 
Pałac Wąsowo, BMM, Restauracja Parkowa, 
INTEROPAL, DANMAR Marek Kucemba, Koło 
Łowieckie „Szarak” nr 8 w Otuszu Małgo-
rzata Szlązak WS. Nowa Boruja, Restauracja 
i Hotel Melodia Karolina Majewicz, Wanda 
Chudy Firma Handlowo Usługowa, Paweł 
Adam, Katarzyna Małgorzata Ambroszko, 
Jan Chrzanowski, Andrzej Krzysztof Gór-
czak, Alina Hanyż, Alicja Kańduła, Daniel 
Łukasz Kańduła, Anna Krzemińska, Halina 
Ludkiewicz, Piotr Świątek.

XIII Koncert 
na Srebrną Nutę

W dniu 22 września 2018 r. w grodzi-
skiej Hali Sportowej odbyła się XIII 
edycja Koncertu Na Srebrną Nutę, 

któremu towarzyszyła wystawa obrazów 
wykonanych podczas pleneru malarskiego 
w Ostrzycach, pod patronatem Burmistrzów 
Grodziska Wielkopolskiego, Buku, Opaleni-
cy, Zbąszynia i Swarzędza. Organizatorami 
wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Wielkopolskim oraz Grodziskie Stowarzy-
szenie „Amazonki”. Podczas koncertu od-
była się prezentacja artystyczna zespołów 
śpiewaczych między innymi ze Zbąszynia, 
Grodziska Wielkopolskiego, Pniew, Swa-
rzędza, Stęszewa oraz z Buku. Po słodkim 

poczęstunku można było obejrzeć wystawę 
obrazów wykonanych podczas pleneru ma-
larskiego w Ostrzycach. Po występach grup 
muzycznych odbyła się zabawa integracyjna 

poprowadzona przez DJ-a. Projekt został 
współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Aleksandra Siekierska
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Piknik  
dla Seniorów Powiatu Poznańskiego

Dnia 7 września 2018 r. na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach od-
był się Piknik dla Seniorów powiatu 

poznańskiego, organizowany z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych. W pro-
gramie pikniku były porady dietetyka. Można 
było zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy, 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu. 

Chętni mogli poddać się badaniu wideo-
dermatoskopem służącemu profilaktyce 
raka skóry. Instruktorzy zapoznawali 
seniorów z aktywnością fizyczną, codzienną 
gimnastyką oraz nordic walking. Zorgani-
zowany był pokaz udzielania pierwszej 
pomocy. Policjanci i Rzecznik Praw Kon-
sumenta udzielali poradnictwa w zakresie 

bezpieczeństwa. Podczas pikniku odbyły się 
warsztaty zdobnicze, origami oraz wykony-
wanie biżuterii. Stylistka udzielała porad na 
temat stroju, fryzury oraz makijażu. Ponadto 
były miejsca z punktami informacyjnymi– 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności. Konkursy muzyczne, quizy 
z nagrodami, pokaz taneczny, zabawa pod 
wodzą wodzireja oraz poczęstunek urozma-
icały przebieg imprezy. Projekt sfinansowany 
był ze środków Powiatu Poznańskiego. 

Aleksandra Siekierska

Piknik Integracyjny

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w Kuźnicy 
Zbąskiej w leśniczówce „Wiewióra” 
odbył się piknik seniorów KERiI 

oraz pań z KGW z Dobieżyna. Seniorzy 
oraz panie KGW mogli spędzić cały dzień 
na wspólnej zabawie i zregenerować siły 
zjadając pyszne posiłki przygotowane przez 
właścicieli „Wiewióry”.  Dopisała duża liczba 
uczestników, co świadczy o tym, że seniorzy 
i panie z naszej wsi bardzo pozytywnie od-
bierają taką formę spędzania wolnego czasu 

i integracji. Przygotowanie pikniku przynio-
sło organizatorom pikniku dużo satysfakcji. 

Wszyscy bawili się świetnie.
Alicja Króliczak

Rehabilitacja Amazonek w Ciechocinku

W tym roku, w dniach 31.08 do 07.09. 
członkinie Bukowskiego Towarzy-
stwa „Amazonki” już po raz trzeci 

korzystały z rehabilitacji w Ciechocinku. 
Tegoroczny wyjazd był możliwy dzięki 
dofinansowaniu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, stąd korzystając z okazji dzię-
kujemy za wsparcie!

Uczestniczki wyjazdu poddawały się co-
dziennym zabiegom usprawniającym oraz 
zapobiegającym obrzękom limfatycznym 
takim jak: masaże klasyczne i limfatyczne, 
krioterapia, tlenoterapia, kąpiele solankowe, 
gimnastyka z instruktorem oraz gimnastyka 
na przyrządach, które poza polepszeniem 
sprawności fizycznej, pozwoliły także na 
poprawę ogólnego samopoczucia. 

Dopełnieniem rehabilitacji były długie, 

codzienne spacery po uzdrowiskowej części 
miasta bogatej w zieleń parków, kwietników 
i pięknych dywanów kwiatowych.  

Panie spacerowały również po ciecho-
cińskich tężniach. Tężnie to trzy budowle 
ustawione w kształcie podkowy, będące uni-
katową drewnianą konstrukcją do odparo-
wywania wody z solanki. Zbudowane z około 
7000 dębowych pali wbitych w ziemię, na 
których umieszczono świerkowo-sosnową 
konstrukcję wypełnioną tarniną (ciernistym 
krzewem), po którym spływa solanka. Tężnie 
sięgają niemal 16 m wysokości, a ich łącz-
na długość wynosi ponad 1740 m. Wokół 
nich panuje specyficzny mikroklimat boga-
ty w jod, który tworzy naturalne, lecznicze 
inhalatorium, z którego mogły skorzystać 
amazonki.

Z kolei w przepięknym Parku Zdrojowym 
panie uczestniczyły we wspaniałych, relak-
sujących koncertach plenerowych.  

Niestety „wszystko co dobre szybko się 
kończy”, choć z drugiej strony „wszędzie do-
brze, ale w domu najlepiej”, dlatego wypo-
częte i uśmiechnięte wróciłyśmy do swoich 
rodzin i codziennych obowiązków. 

Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
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„Namibia, Botswana 
– góry, przyroda, 
przestrzeń”

We wrześniu bukowska biblioteka za-
prosiła mieszkańców na wyprawę 
do Afryki Południowej, a konkret-

nie do Namibi i Botswany. Rolę przewodnika 
pełnił Robert Gondek – pdróżnik, fotograf 
i miłośnik Afryki. Odwiedził 18 afrykańskich 
krajów. Zdobył wyróżnienie w kategorii WY-
CZYN ROKU 2016 podczas Kolosów - naj-
większego festiwalu podróżniczego w Polsce. 
W 2017 roku ukazała się jego  książka/album 

fotograficzny poświęcony Afryce: „W drodze 
na najwyższe szczyty Afryki”. Spotkanie, któ-
re odbyło się w kawiarni przy kinie Wielko-
polanin zatytułowane „Namibia, Botswana 
– góry, przyroda, przestrzeń”powiodło nas 
w daleką podróż przez kraje Afryki Połu-
dniowej. Autor pokazał piękno krajobrazów 
i przyrody Namibi i Botswany, fantastyczne 
kolorowe ptaki i zwierzęta w delcie rzeki 
Okavango. Zachwyciły nas afrykańskie prze-
strzenie widziane z powietrza, wody i lądu, 
a całosci dopełniała przepiękna namibijska 
muzyka oraz filmy dokumentujące trekkingi 
w afrykańskich górach.

L.T.

Wykaz szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół  podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych 
na terenie Miasta i Gminy Buk, którym 
zostały przyznane stypendia za osiągnięcia 
artystyczne i naukowe uzyskane w roku 
szkolnym 2017/2018 pod nazwą

 „BUKOWSKIE 
SOKOŁY”
Stypendia  
za osiągnięcia artystyczne:

Natalia Nowak w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy czwartej 
Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieśla-
ka w Dobieżynie i uzyskała na świadectwie 
szkolnym średnią ocen 5,64, wzorową ocenę 
zachowania oraz zajęła drugie miejsce w  VII 
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Tury-
stycznej i Żeglarskiej „50 MIL” w Poznaniu 
w kategorii „solista-klasy  IV-VI”. 

Agata Suwiczak w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy piątej 
Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie i uzyskała na świadectwie 
szkolnym średnią ocen 5,2 i wzorową ocenę 
zachowania oraz zajęła pierwsze miejsce 
w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
„Piosenka dla każdego”. 

Julia Kańduła w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy piątej 
Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie i uzyskała na świadectwie 
szkolnym średnią ocen 5,27 i wzorową oce-
nę zachowania oraz uzyskała wyróżnienie 
w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Religijnej Śremsong 2018.

Inga Fischbock w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy siódmej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukow-
skich w Buku i uzyskała na świadectwie 
szkolnym średnią ocen 4,85 i wzorową ocenę 
zachowania oraz zajęła trzecie miejsce w  
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskie-

go w kategorii wiekowej 14-15 lat klasa E. 
Joanna Szynkaruk w roku szkolnym 

2017/2018 uczęszczała do klasy drugiej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskała na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 4,86 i bardzo dobrą ocenę za-
chowania oraz zajęła pierwsze miejsce w III 
Wielkopolskim Konkursie Szkolnej Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej w Poznaniu. 

Ewelina Króliczak w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy trzeciej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskała na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 5,0 i wzorową ocenę zacho-
wania oraz zajęła drugie miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „Piosenka na dobre i na złe” 
w kat. wiekowej 13-15 lat w Szczecinie. 

Aleksandra Równiak w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy trzeciej 
V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu 
i uzyskała na świadectwie szkolnym średnią 
ocen 4,27 i wzorową ocenę zachowania oraz 
uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym 
Festiwalu Twórczości Młodych  Folkowe In-
spiracje w kategorii 17-26 lat. 

Martyna Anna Starosta w roku szkol-
nym 2017/2018 uczęszczała do klasy 
trzeciej VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
i uzyskała na świadectwie szkolnym średnią 
ocen 4,35, bardzo dobrą ocenę zachowania 
oraz zajęła drugie miejsce w  Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Piosenka na dobre i na złe” w Szczecinie 
w kat. wiekowej 16-19 lat. 

Adam Skibiński w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczał do klasy trzeciej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskał na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 5,5 i bardzo dobrą ocenę za-
chowania oraz zajął pierwsze miejsce w ka-
tegorii klas gimnazjalnych w konkursie czy-
telniczym Książkomania zorganizowanym 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
Konkurs odbył się na szczeblu wojewódzkim.

Hipolit Stanisław Roszkowski w roku 

szkolnym 2017/2018 uczęszczał do klasy 
trzeciej Gimnazjum im. płk Kazimierza 
Zenktelera w Buku i uzyskał na świadec-
twie szkolnym średnią ocen 5,0 i bardzo 
dobrą ocenę zachowania oraz zajął pierw-
sze miejsce w kategorii klas gimnazjalnych 
w konkursie czytelniczym Książkomania zor-
ganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli. Konkurs odbył się na szczeblu 
wojewódzkim.

Stypendia  
za osiągnięcia naukowe:

Sara Kalota w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczała do klasy trzeciej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskała na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 6,0 i wzorową ocenę zachowa-
nia oraz została laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego oraz laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 
zorganizowanych przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty w Poznaniu dla uczniów 
gimnazjów. 

Wojciech Michał Bogacz w roku szkol-
nym 2017/2018 uczęszczał do klasy trzeciej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskał na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 5,78 i wzorową ocenę zacho-
wania oraz został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego zorganizowane-
go i przeprowadzonego przez Wojewódz-
ką Komisję Konkursu Matematycznego 
dla uczniów gimnazjów przy Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu. 

Szymon Jan Haj w roku szkolnym 
2017/2018 uczęszczał do klasy trzeciej 
Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelera 
w Buku i uzyskał na świadectwie szkolnym 
średnią ocen 5,5 i bardzo dobrą ocenę zacho-
wania oraz został laureatem Wojewódzkie-
go Konkursu Fizycznego zorganizowanego 
i przeprowadzonego przez Wojewódzką 
Komisję Konkursu Fizycznego dla uczniów 
gimnazjów przy Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu. 
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15-lecie  
„Amazonek”

W dniu 27 września br. Bukowskie 
Towarzystwo Amazonek świętowa-
ło w restauracji Parkowa jubileusz 

15-lecia działalności klubu.
Patronat nad spotkaniem objęła Rada 

Miasta i Gminy Buk, za co raz jeszcze ser-
decznie dziękujemy. 

Przewodnicząca „Amazonek” P. Wanda 
Jęch powitała przybyłych gości, a wśród nich: 

 » P. Stanisława Filipiaka Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk

 » P. Andrzeja Jankowskiego Przewodni-
czącego Rady Miasta i Gminy Buk

 » P. Tomasza Łubińskiego W-ce Starostę 
Powiatu Poznańskiego

 » P. Tomasza Woźnica Zastępcę Dyrektora 
PCPR-u

 » P. Łucję Werblińską W-ce Prezes Fede-
racji Amazonek w Poznaniu

 » P. Huberta Wejmanna Redaktora naczel-
nego Kosyniera Bukowskiego

 » P. Agnieszkę Skałecką, pełniącą obowiąz-
ki Dyrektora MGOK-u

 » P. Grażynę Andrzejewską, byłą Dyrektor 
MGOK-u, obecnie na emeryturze

 » P. Danutę Rokus, pracownika MGOK-u

 » P. Alicję Króliczak, radną Rady MiG Buk, 
prowadzącą Dom „Pogodnej Jesieni”

 » P. Elżbietę Batura, radną Rady MiG Buk
 » P. Macieja Rychlika, rehabilitanta

oraz koleżanki Amazonki. 
P. Małgorzata Kańduła przedstawiła 

historię 15-letniej działalności klubu, a na-
stępnie zostały wręczone nagrody: statuet-
ki, odznaki Łuku Bursztynowego (symbolu 
Amazonek) oraz dyplomy.

Statuetki z podziękowaniem za okazaną 
życzliwość i wsparcie w realizacji zadań To-
warzystwa „Amazonek” otrzymali:

 » P. Stanisław Filipiak Burmistrz Miasta 
i Gminy Buk

 » P. Andrzej Jankowski Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Buk

 » P. Tomasz Łubiński W-ce Starosta Po-
wiatu Poznańskiego

 » P. Tomasz Woźnica Zastępca Dyrektora 

PCPR-u
 » P. Agnieszka Skałecka, pełniącą obowiąz-

ki Dyrektora MGOK-u
 » P. Hubert Wejmann Redaktor naczelny 

Kosyniera Bukowskiego
Łuki Bursztynowe otrzymały:

 » P. Elżbieta Batura, radna Rady MiG Buk
 » P. Halina Przybylska, Amazonka
 » P. Dorota Nowakowska, Amazonka

P. Wanda Jęch otrzymała z rąk P. Łucji 
Werblińskiej Łuk Rubinowy jako podzię-
kowanie za pracę na rzecz Bukowskiego 
Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem spotkania były prze-
mówienia zaproszonych gości, którzy gra-
tulowali prężnej działalności oraz życzyli 
Amazonkom wielu kolejnych lat działalności 
w dobrym zdrowiu. Po części oficjalnej od-
było się wspólne świętowanie.

Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”

Ruszyła budowa pierwszej fabryki premiksów dla niemowląt DSM

Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych odbyła się uroczystość otwar-
cia budowy nowej fabryki premik-

sów dla niemowląt. Inwestorem jest firma 
DSM, działająca w sektorze żywienia, zdro-
wia i zrównoważonego rozwoju. Fabryka 
powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie już 
działającego zakładu produkcyjnego DSM, 
zlokalizowanego w Niepruszewie, w gminie 
Buk. Inwestycja ma w zamierzeniu podwoić 
zdolności produkcyjne w ciągu kolejnych 
dwóch lat. Po wybudowaniu fabryka będzie 
zarządzana przez pracowników posiadają-
cych duże doświadczenie w produkcji w tym 
sektorze. Szczegóły finansowe nie zostały 
ujawnione.

W ceremonii wzięli udział przedstawi-
ciele kadry zarządzającej DSM, pracownicy 
oraz przedstawiciele władz lokalnych. Jak 
podkreślił Jan Grabkowski – Starosta Powia-
tu Poznańskiego – Nowa inwestycja DSM to 
dowód na to, że powiat poznański, dzięki 
dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz uta-
lentowanym ludziom jest doskonałym miej-
scem na rozwój biznesu. Geraldine Matchett, 
Dyrektor Finansów i Członek Zarządu Royal 
DSM, która dokonała uroczystego wkopania 
pierwszej łopaty, zwróciła uwagę na to, jak 
ważne jest pierwszych tysiąc dni życia dzieci. 
Nie wszystkie niemowlęta mają dostęp do 
mleka matki – które jest najlepszym pokar-
mem. DSM, inwestując w nowoczesne roz-

wiązania i technologie, produkuje najwyższej 
klasy premiksy witaminowe, które dzięki 
współpracy z wiodącymi producentami 
żywności dla niemowląt przyczyniają się 
do zdowego rozwoju na wczesnym etapie 
życia. Uroczystość uświetnił występ tanecz-
ny przygotowany przez pracowników DSM, 
którzy wykonali tradycyjnego poloneza. 

Zakład Produkcyjny DSM w Nieprusze-
wie zatrudnia aktualnie ponad 130 pracow-
ników. W związku z budową nowej fabryki 
DSM do 2020 roku stworzy kolejnych 60 
miejsc pracy. Inwestycja oznacza także za-
trudnienie dla wielu kontraktorów i pod-
wykonawców, co przyczynia się do rozwoju 
lokalnej gospodarki.
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Mieszkańcy Szewc Poznają Polskę Od dnia 30.08 do 2.09.2018 r. po raz 
kolejny z inicjatywy radnej wsi Szewc 
Marii Mądroszyk został zorganizowa-

ny wyjazd integracyjny dla mieszkańców 
Szewc, dla chętnych z gminy Buk i nie tylko. 
W tym roku zwiedzali Warmię i Mazury.

Przewodnik przez cztery dni pokazał 
bardzo wiele cennych miejsc, m.in. Pole 
Grunwaldu, Muzeum Bitwy Pod Grunwal-
dem, Sanktuarium Stoczek Warmiński, Sank-
tuarium W Świętej Lipce, Gierłoż - wilczy 
szaniec, Gietrzwałd i wiele inych. Uczestnicy 
poznali wiele ciekawych informacji. 

Wyjazd był oderwaniem się od szarej 
rzeczywistości. Wszyscy choć zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni wrócili do domu i już 
czekają na kolejną wyprawę.

Piknik z wędką

W dniu 29 września odbył się kolej-
ny „Piknik z Wędką” organizowany 
przez Młodzieżową Szkółkę Węd-

karską Buk pod patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Buk Stanisława Filipiaka oraz 
Przewodniczącego Rady MiG Pana Andrzeja 
Jankowskiego. To kolejny cykl imprez cie-
szący się dużym powodzeniem wśród dzieci, 
młodzieży i rodziców. W wydarzeniu wzięło 
udział ponad 100 osób.Tym razem piknik 
odbył się na stawie Smugi, nad którym prze-
jęliśmy jako szkółka opiekę. W myśl jednego 
z naszych haseł „Łączymy Pokolenia”, zapro-
siliśmy do wspólnej zabawy Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Brały one czynny udział 
w wędkowaniu oraz innych przygotowa-
nych konkursach. Mamy nadzieję, że dobrze 
się bawiły. Dzieci były podzielone na trzy 
grupy wiekowe oraz hmmm... dziewczynki 
chciały być razem. Edukacyjnie z zabawą 
Pan Sebastian Staśkiewicz z Fundacji Ratuj 
wyciągnął asa z rękawa i ku naszemu zdzi-
wieniu przygotowane konkurencje nie miały 
końca – rywalizacja trwała w nieskończo-
ność. Przeciąganie liny, skoki w workach itp. 
Sporo radości najmłodszej grupie sprawiły 
zajęcia z chustą animacyjną Klanza, która 
posłużyła za taflę stawu, na której dzieci 
miały wywołać drobne fale.Te szybko prze-
rodziły się w sztorm, który miał wyrzucić 
na brzeg rekina, który stanowił zagrożenie 
dla naszych rybek. 

Druga grupa łowiła ryby! Organizatorzy 
wspierali uczestników, podbiegali z podbie-
rakiem i podpowiadali, gdzie ryby najlepiej 
biorą. W konkursie na największą złowioną 
rybę wygrał Grzesiu, którego karp miał 43 
cm! Gratulujemy! 

Konkurencje z rzutu do celu prowadził  
Marcin Hyjek z firmy Lucky Tackle. Uczest-
nicy poznawali rodzaje wędek spiningowych 
oraz wzięli udział w konkursie rzutowym 
do celu wędką spinningową.

Jak piknik to grill oczywiście! Pieczo-
ne kiełbaski oraz coś ciepłego dla naszych 
uczestników, rodziców i opiekunów.

Za każdą konkurencję Młodzieżowa 
Szkółka Wędkarska nagradzała w trakcie 
trwania pikniku drobnymi upominkami. 
Z każdej grupy najlepsi na koniec otrzy-
mali nagrody główne, a wszyscy pozostali 
ponownie zostali obdarowani upominkami 
od szkółki. Dla nas liczą się uśmiechnięte 

buzie naszych dzieci .
Więcej informacji i relację znajdziecie 

na naszej stronie facebookowej, na którą 
oczywiście zapraszamy.

Na koniec podziękowania za pomoc 
w realizacji pikniku dla:

 » Burmistrza Stanisława Filipiak oraz 
Andrzeja Jankowskiego, którzy objęli 
patronat nad naszym piknikiem,

 » Sebastiana Staśkiewicz wraz z Anią 
i dziewczynami z Fundacji Ratuj Ryby,

 » Bartłomieja Blumki,
 » Łukasza Pierzyńskiego,
 » Rafała Soroczyńskiego,
 » Tomasza Jęcha,
 » Przemysława Olejniczaka,
 » Jakuba Berdychowskiego,
 » Fiskaz.

Dziękujemy: organizatorzy MSZW BUK.

Damian Wolniewicz
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6 sezon kąpielowy 
rozpoczęty

W weekend 29/30 września plaża 
i jezioro w Niepruszewie znów 
ożyły. Stało się to za sprawą mor-

sów z Bukowskiego Klubu Morsa, którzy 
rozpoczęli szósty sezon swojej działalno-
ści. Frekwencja była spora, bowiem w oba 
dni kąpało się razem po około 40- 45 osób, 
w tym sporo nowych. Pogoda dopisała, 
bowiem spotkaniom towarzyszyło piękne 
słońce, a temperatura wynosiła około 9 
stopni Celsjusza. Ostatnie chłodniejsze noce 
spowodowały, że temperatura wody stała 
się bardziej przyjazna dla zimnolubnych. 

Bukowski Klub Morsa 22 września skończył 
5 lat. Klubowicze planują świętować swój 
mały jubileusz w niedzielę 21 październi-
ka 2018, oczywiście na plaży i w wodzie. 
W tym sezonie również odbędą się stałe 
imprezy, czyli zawody pływackie w grudniu, 
bieg morsa w styczniu oraz pasowanie na 

morsa i parada mody morsowej. O wszyst-
kim będziemy informować w lokalnej prasie. 

Chętnych zapraszamy do nas. 

Kontakt z klubem: 
Tomasz Giełda 796064410  

lub fb: Bukowski Klub Morsa

V Otuski Bieg 
Przełajowy

W sobotę 22 września 2018 r. w la-
sach otuskich odbyła się 5 edycja 
imprezy „Otuski Bieg Przełajowy”. 

Najpierw na trasę biegów dziecięcych i mło-
dzieżowych wybiegli najmłodsi uczestnicy, 
którzy w zależności od wieku pokonywali 
dystans 200, 400, albo 1200 metrów, otrzy-
mując na mecie pamiątkowy medal. Po nich, 
o godzinie 15:45, na trasę wyruszyli amato-
rzy nordic walking, a następnie punktualnie 
o godzinie 16, na 7-kilometrową przełajową 
trasę wybiegli dorośli uczestnicy zawodów. 
Najszybszy na mecie był Mateusz Agaciak 
z Poznania, który uzyskał czas 24:35, na-
tomiast wśród kobiet triumfowała Dorota 
Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego z cza-
sem 30:03. W rywalizacji nordic walking, 
z czasem 48:02 triumfował Robert Adamski 
z Lubonia. Każdy z uczestników kończący 
bieg otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi 
open, w kategoriach wiekowych i klasyfikacji 
Bukowskiego Klubu Biegacza puchary.

Po raz kolejny uczestnicy chwalili orga-
nizację imprezy za jej atmosferę i kameral-
ność oraz możliwość spotkania przy ogni-
sku podczas dekoracji i losowania nagród 
ufundowanych przez sponsorów.

Wielkie podziękowania dla wolontariu-
szek z bukowskiego gimnazjum za pomoc na 

trasie zawodów, a także dla Piekarni Bukow-
skiej Wojciech Szczęsny za drożdżówki dla 
zawodników.

Organizatorzy imprezy: 
Bukowski Klub Biegacza, Sołectwo Otusz, 

przy pomocy UKS SKRA Wielkopolska.
Tomasz Giełda

XVII SPARTAKUS CUP

Kolejny raz w Buku odbył się turniej Spar-
takus Cup. To już jego XVII edycja. Do 
Buku zjechały zespoły z Mosiny, Świd-

nicy, Wągrowca, Obornik, Kartuz, Torunia, 
Zielonej Góry i Świebodzina. Od począt-
ku emocji nie brakowało, a na trybunach 
z każdym meczem było Was coraz więcej. 
Wspaniała atmosfera, głośny doping, bęben 
i trąbki powodowały, że chłopcy grający na 
tym turnieju jeszcze bardziej chcieli się po-
kazać z najlepszej strony. Do półfinału awan-
sowały drużyny z Obornik, Świdnicy i gospo-
darze Spartakus Buk. Gospodarze próbowali 

ugryźć zespół prowadzony przez Wiesława 
Iwanio ŚKPR Świdnicę, ostatecznie jednak 
lepsi okazali się goście ze Świdnicy. Wcze-
śniej już spotkaliśmy się z tym świetnym 
zespołem, kiedy zostaliśmy rozbici 31:14. 
Tym razem przegrana 16:20 pokazuje jaki 
potencjał ma zespół Spartakusa. W drugim 
półfinale Sparta Oborniki pewnie pokonała 
APR Świdnicę i to ten zespół zameldował się 
w wielkim finale. 

Po rozgrywkach turniejowych w sobo-
tę wszyscy mieli okazję zobaczyć zespół 
Marcina Kaczmarka juniorów bukowskich 
w meczu ligi wielkopolskiej z Grunwaldem 
Poznań. Ostatecznie prowadząc cały mecz, 
to gospodarze zgarnęli 3 punkty i w walce 

o awans cały czas utrzymują silną pozycję. 
W niedzielę zespoły grały o miejsca 

w turnieju. W wielkim finale Sparta Obor-
niki pokonała ŚKPR Świdnicę, w meczu 
o 3 miejsce Tomasz Szporko rozpracował 
Spartakus Buk i zgarnął wraz z zespołem 
APR Świdnica najniższe podium. Następ-
nie nagrody wręczał Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Buk Pan Andrzej Jankowski, 
który każdego roku nas nie zawodzi oraz Pre-
zes UKS Spartakus Buk Benedykt Łubiński. 
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie 
podczas turnieju. Dziękujemy za świetną 
atmosferę i już zapraszamy na kolejny XVIII 
ogólnopolski turniej Spartakus Cup. 

Grzegorz Klimczak
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Dała nam skarb, którego nie sposób przecenić. 
Odeszła tak jak żyła, cicho i dyskretnie…

Plac Stanisława Reszki nigdy już nie bę-
dzie taki sam. Dla mnie to miejsce od 
najmłodszych lat było nierozerwalnie 

związane z Jej osobą. Pamiętam jakby to było 
wczoraj, swoją pierwszą wycieczkę do ta-
jemniczych podziemi, w których pierwszy 
raz zobaczyłem skrawek minionego świa-
ta. Te zagadkowe wówczas dla mnie stare 
przedmioty, rękopisy, zdjęcia… Wszystko 
to ukształtowało zainteresowania młodego 

bukowianina. W tym szczególnym miejscu 
zawsze odczuwało się niemal namacalną 
obecność „Genius loci - ducha opiekuńczego”. 
Żyła z nim w doskonałej symbiozie, karmiąc 
go stale opowieściami wyciąganymi z nie-
skończonego skarbca historii Buku. Miałem 
wielkie szczęście móc pracować z Panią Elą, 
uczyć się od niej i wspólnie tworzyć. Nasze 
światy mimo znacznych przecież różnic wie-
ku, nawzajem się przenikały dając wspania-

łe owoce. Dzieliliśmy radość z niejednego 
wspólnego sukcesu. Mimo naszych ludzkich 
ułomności i ograniczeń, pozbawieni real-
nej władzy nie baliśmy się marzyć, także 
o rzeczach wydawało się niemożliwych, a te 
marzenia po prostu się spełniały. Chcieli-
śmy doczekać odkopania starego ratusza na 
bukowskim rynku. Mieliśmy dalsze plany, bo 
przecież Pani Ela się nie starzała…  Wtem 
nagle przyszedł anioł śmierci i porwał ją 
do Pana.  Kochana Pani Elu – dziękuję za 
wszystko.

Hubert Wejmann

Pragnienie życia – śmierci nie pokona.
Ta przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona. 

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili jest zawsze gościem nie na czas.

Poruszeni świadectwem Jej życiowej drogi z najgłębszym żalem żegnamy

V Śp. Elżbietę Cichą
córkę

Władysława i Stanisławy z domu Krzyżanowskiej,
wieloletnią redaktorkę miesięcznika „Kosyniera Bukowskiego”,

która w spokojnej październikowej nocy 2018 roku oddaliła od siebie troski codzienności i zasnęła przygotowana na spotkanie 
z Panem. Zgasła jak świecy płomyk, bez buntu, słowa skargi, bezbronna. Samotna w tej ostatniej drodze. I tylko smutek bolesny 
i pamięć żywa pozostanie u wielu, bo swój ślad zostawiła w umysłach i sercach tworząc silne i inspirujące przyjaźnie. To, co 
najbardziej smutne i beznadziejne ginie jednak wobec faktu zmartwychwstania. Śmierć Elżbiety nas zaskoczyła, ale jesteśmy 
pewni, że na  zawsze zostanie w pamięci wielu bukowian, którym wykorzystując posiadane uzdolnienia i talenty służyła całym 
swym życiem dokumentując dla tych, którzy przyjdą po nas, zmieniającą się z roku na rok małą, bukowską ojczyznę, zachowania 
i postawy jej mieszkańców. 

Żyła cicho i skromnie z sercem szlachetnym dla Pana, któremu zawsze była wierna i służyła przez wiele otrzymanych lat, 
a ludzi obdarzając zatroskaniem i życzliwością. Dla bardzo wielu była wzorem pracowitości i zmagania się siłą woli, przez lata 
z trudami codzienności. Kochała życie i ludzi, uwielbiała podróże, w tę ostatnią udała się sama. Odpoczywaj w pokoju w Krainie 
Wiecznej Szczęśliwości. Niech Ci Bóg wynagrodzi spokojem wiecznym po tym ziemskim trudzie, a teraz prowadź Ją Boże: Do łąk 
zielonych i słońca promieni. Do zórz polarnych w anielskiej sieni. Dotarłaś tam… w ramionach Boga w uśmiechu, w beztrosce, 
w upragnionej spokojnej wiosce… w Raju.

Wierzymy, że cieszy się już wieczną radością i kiedyś, jak zwykle zatroskana, ale uśmiechnięta wyjdzie nam na spotkanie.

Dawni i obecni członkowie redakcji „Kosyniera Bukowskiego”
Dyrekcja i pracownicy MGOK

Wizyta prof. Krzysztofa Stopki w Izbie 
Muzealnej Ziemi Bukowskiej w 2012 r.
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Urząd Stanu Cywilnego w Buku informuje, iż w związku 
z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), nie będą podawane do publicznej wiadomości  in-
formacje o zdarzeniach zarejestrowanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Buku oraz wykazy Jubilatów obchodzących  
Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. 

„Jedynie miłość  trwa wiecznie”
Serdecznie dziękuję panu dr Tomaszowi Sas, całemu 

zespołowi Vigilax, paniom z Ośrodka Opieki Społecznej 
w Buku za opiekę nad moim mężem. 

Wyrazy wdzięczności składam wszystkim,  
którzy uczestniczyli we Mszy św. pogrzebowej

V Śp. Henryka Starybrat

Ks. Stanisławowi Krzymińskiemu, obsłudze kościelnej, panu 
Osińskiemu, sąsiadom, rodzinie znajomym i przyjaciołom 

za złożone wyrazy współczucia, modlitwę, intencje mszalne, 
ofiarowane komunie św., wieńce i kwiaty

Bóg zapłać
Żona z rodziną

„TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ ŻEGNAJ”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 

ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze zmarłej

V Śp. Reginy Szukała

Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi, księdzu 
Markowi i Tomaszowi, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 

krewnym, znajomym i delegacjom
Za złożone kwiaty, zamówione msze św.  

i ofiarowane komunie św.
składa Rodzina 

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację 
o śmierci w dniu 5 października br.

V Śp. Elżbiety Cichej
- kustosza Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej,  

regionalistki, byłej redaktorki  
„Kosyniera Bukowskiego”, wyróżnionej tytułem  

„Dla dobra Gminy Buk” w 2003 r. 
Bilskim i przyjaciołom składamy serdeczne 

kondolencje.

Stanisław Filipiak 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk   

wraz ze współpracownikami

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

V Śp. Elżbiety Cichej
wieloletniej Kustosz Muzeum Ziemi 

Bukowskiej i działaczce Oddziału PTTK w 
Buku oraz laureatce tytułu nadawanego przez 

Radę Miasta i Gminy Buk  
„Dla dobra gminy Buk”. 

Odeszła od nas osoba niezwykle zaangażowana 
w rozwój turystyki i krajoznawstwa na naszym 
terenie, w tym przede wszystkim w opiekę nad 

zabytkami i prowadzeniem Izby Muzealnej 
Ziemi Bukowskiej.

Jej odejście jest olbrzymią stratą  
dla całej społeczności bukowskiej.

Przyjaciołom i najbliższym 
składam wyrazy współczucia 

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański
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Zarejestrowani kandydaci na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Buk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. ADAM Paweł, zgłoszony przez KWW PAWŁA ADAMA
2. BEDNAREK Agnieszka, zgłoszona przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ

3. JANKOWSKI Andrzej, zgłoszony przez KWW DOBRY BUK

Zarejestrowane listy kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta i Gminy Buk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1
1. LATOWSKI Łukasz, zgłoszony przez 

KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista 
nr 14

2. TONDER Elżbieta Bogusława, 
zgłoszona przez KWW DOBRY BUK - 
Lista nr 16

3. BATURA Elżbieta, zgłoszona przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 2
1. LATOWSKA Agnieszka, zgłoszona 

przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - 
Lista nr 14

2. PAŃCZAK Dariusz, zgłoszony przez 
KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

3. SZNYCER Jarosław, zgłoszony przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 3
1. JUROSZEK Alina, zgłoszona przez 

KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista 
nr 14

2. JANKOWSKI Andrzej, zgłoszony przez 
KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

3. DROZD Wojciech Karol, zgłoszony 
przez KWW PAWŁA ADAMA - Lista 
nr 17

Okręg wyborczy Nr 4
1. MISIORNY Michał Waldemar, 

zgłoszony przez KWW WYSTARCZY 
CHCIEĆ - Lista nr 14

2. KRÓLIKOWSKI Stanisław, zgłoszony 
przez KWW DUDKIEWICZ 
WOJCIECH - Lista nr 15

3. WOJCIŃSKA Jolanta Joanna, 
zgłoszona przez KWW DOBRY BUK - 
Lista nr 16

4. PLEWA Tomasz Stanisław, zgłoszony 
przez KWW PAWŁA ADAMA - Lista 
nr 17

Okręg wyborczy Nr 5
1. KUŹLAK Jarosław Paweł, zgłoszony 

przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - 
Lista nr 14

2. DUDKIEWICZ Wojciech, zgłoszony 
przez KWW DUDKIEWICZ 
WOJCIECH - Lista nr 15

3. DAKOWSKI Marek Tadeusz, zgłoszony 
przez KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

4. STEFAŃSKA Marzenna Maria, 
zgłoszona przez KWW PAWŁA 
ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 6
1. FENGLER Krzysztof Jarosław, 

zgłoszony przez KWW PAWŁA 
ADAMA - Lista nr 17

2. GIEŁDA Tomasz, zgłoszony przez 
KWW TOMASZ GIEŁDA - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 7
1. BARTKOWIAK Arkadiusz, zgłoszony 

przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - 
Lista nr 14

2. KOWALSKA Anna Jadwiga, zgłoszona 
przez KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

3. RACKA-KUSIK Urszula, zgłoszona 
przez KWW PAWŁA ADAMA - Lista 
nr 17

Okręg wyborczy Nr 8
1. KOCIK Marian, zgłoszony przez KWW 

WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista nr 14
2. KORBAS Michał Krzysztof, zgłoszony 

przez KWW DOBRY BUK - Lista nr 16
3. JANISZEWSKI Grzegorz, zgłoszony 

przez KWW PAWŁA ADAMA - Lista 
nr 17

Okręg wyborczy Nr 9
1. PRZYWECKA Agnieszka, zgłoszona 

przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - 
Lista nr 14

2. MĄDROSZYK Maria Jolanta, 
zgłoszona przez KWW DOBRY BUK - 
Lista nr 16

3. CIEŚLAK Paweł, zgłoszony przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 10
1. RUTKOWSKI Robert, zgłoszony przez 

KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista 
nr 14

2. DUDZIK Dorota, zgłoszona przez 
KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 11
1. WIDLARZ Andrzej, zgłoszony przez 

KWW DOBRY BUK - Lista nr 16
2. ADAMCZAK Mirosław Witold, 

zgłoszony przez KWW PAWŁA 
ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 12
1. BEDNAREK Agnieszka, zgłoszona 

przez KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - 
Lista nr 14

2. MENSFELD Leszek, zgłoszony przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 13
1. KALEMBA Daniela, zgłoszona przez 

KWW WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista 
nr 14

2. SZYMAŃSKA Roksana Sara, 
zgłoszona przez KWW DOBRY BUK - 
Lista nr 16

3. RABURSKI Tadeusz, zgłoszony przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 14
1. KOCIK Adam, zgłoszony przez KWW 

WYSTARCZY CHCIEĆ - Lista nr 14
2. KAŃDUŁA Mariusz Andrzej, 

zgłoszony przez KWW DOBRY BUK - 
Lista nr 16

3. DRZYMAŁA Marcelina Maria, 
zgłoszona przez KWW PAWŁA 
ADAMA - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 15
1. LULKIEWICZ Robert Stanisław, 

zgłoszony przez KWW WYSTARCZY 
CHCIEĆ - Lista nr 14

2. KUREK Krzysztof, zgłoszony przez 
KWW DOBRY BUK - Lista nr 16

3. GOROŃSKI Piotr, zgłoszony przez 
KWW PAWŁA ADAMA - Lista nr 17
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KANDYDACI
POWIAT POZNAŃSKI

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  SKRZYPCZAK Sławomir  36  Dopiewo
2  LEWANDOWSKA Katarzyna Maria  53  Stęszew 
3  DZIEMBOWSKA Elżbieta Maria  51  Skórzewo 
4  KRÓLICZAK Alicja Maria  62  Dobieżyn 
5  KOPYSTECKI Przemysław  34  Skórzewo 
6  MILEWSKI Zbigniew Jan  67  Dąbrówka 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  KALEMBA Marcin Krzysztof  40  Piekary 
2  ROBASZYŃSKI Krzysztof Marian  56  Modrze 
3  STRZYKAŁA Damian Adam  40  Niepruszewo 
4  KORNOSZ Mariola  43  Otusz 
5  NOWAK Teresa  55  Dopiewo 
6  MIKOŁAJCZAK Katarzyna  36  Zamysłowo

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  ŁUBIŃSKI Tomasz  62  Dąbrówka 
2  STRAŻYŃSKI Andrzej Paweł  62  Skórzewo 
3  ROGUSZKA Grażyna Stanisława 65  Buk 
4  LATOSIK Aldona Maria  67  Zakrzewo 
5  LINKE Łukasz  37  Luboń

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  STACHOWIAK-GAUDEN Anna  40  Stęszew 
2  DOBROWOLSKA Zofia  68  Dopiewiec 
3  RATAJCZAK Paweł  35  Buk 
4  PŁÓCIENNIK Włodzimierz Jan  63  Pokrzywnica 
5  WOJNOWSKA Maria  73  Dopiewiec 
6  GBUR Jacek  38  Rybojedzko 

Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NIEZALEŻNI DLA POWIATU
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  SOBIAK Ireneusz Izydor  66  Dopiewo 
2  BATURA Piotr Henryk  57  Dąbrówka 
3  BARTKOWIAK Katarzyna  30  Buk 
4  ANTKOWIAK-JANASZAK Hanka Teresa  61  Konarzewo 
5  ŚWITAŁA Karolina  28  Buk 
6  SZOTT Michał  30  Swarzędz 

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE - DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  PRZYGODZKA Magdalena  38  Dopiewo 
2  STRÓŻYK Marcin  37  Dopiewo 
3  KRZEMIŃSKA Joanna  32  Dopiewo 
4  KLESZCZ Mirosław  51  Dopiewo 

SEJMIK
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  LECHNEROWSKI Jerzy Czesław  67  Kórnik 
2  MARUSIK Joanna Krystyna  39  Środa Wlkp
3  MARCINIAK Mirosław Marcin  42  Śrem 
4  KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata  58  Plewiska 
5  TWARDOWSKI Bartosz Łukasz  33  Tarnowo Pdg 
6  KOWALEWSKA Halina Danuta  77  Tulce 
7  HLAWACIK Andrzej  65  Przeźmierowo 
8  RENDA Anna Łucja  61  Zalasewo 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  JANKOWIAK Wojciech  62  Skórzewo 

2  KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna  63  Środa Wlkp
3  BAUMGART Marek Piotr  48  Kobylnica 
4  BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44  Poznań 
5  STĘPA Teodor  56  Sroczewo 
6  WINIARSKI Janusz Michał  57  Niechanowo 
7  MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz  65  Biechowo 
8  BERLIK Monika  39  Napoleonowo 
9  BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław  67  Poznań 
10  MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria  54  Stęszewko 

Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  KRAWCZYK Marcin Jan  36  Poznań 
2  DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja  46  Wiry 
3  JASTRZĘBSKI Radosław 39  Poznań 
4  KIEJDROWSKA Karolina Joanna  43  Swarzędz 
5  DROŻYŃSKI Artur Marek  44  Poznań 
6  BIELAK Magdalena Kinga  42  Czerwonak 
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Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  GOLA Marek  48  Zaniemyśl 
2  WITUSKI Maciej Maria  56  Poznań 
3  DZIKOWSKA Marta Magdalena  36  Tarnowo Podg. 
4  URBANEK Hieronim Michał  59  Śrem 
5  WALIGÓRA Stanisław Melchior  56  Słomowo 
6  MURAWA Dawid Paweł  43  Poznań 
7  PRZYBYLSKA Patrycja Natalia  26  Skórzewo 
8  KRUCZEK Czesław Witold  56  Gniezno 
9  KUBIAK Barbara  63  Środa Wlkp
10  WOJTASIAK Regina Teresa  57  Kostrzyn 

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD 
LEWICA RAZEM
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  TOMASZEWSKI Tadeusz  59  Niechanowo 
2  KUBICKA-SZTUL Krystyna 65  Środa Wlkp
3  DĘBICKI Tadeusz  73  Markowice 
4  WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna  42  Swarzędz 
5  DANKOWSKI Bronisław Kazimierz  74  Września 
6  JAGIELSKA Anna Henryka  48  Dopiewiec 
7  PĘKALA Maria Stanisława  66  Śrem 
8  KAMIŃSKI Michał Jakub  37  Swarzędz 
9  STANOWSKA Anna  49  Owieczki 
10  KORALEWSKA Monika  41  Suchy Las 

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila  36  Gniezno 
2  KRYSTEK Grzegorz Andrzej  30  Luboń 
3  ŻAKOWSKA Marta  34  Poznań 
4  BARTKOWIAK Paweł  35  Gniezno 
5  FRANKOWSKA Marta  36  Poznań 
6  KALETA Bartłomiej Konstanty  27  Koziegłowy 

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH 
NARODOWY RP
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  JÓŹWIAK Maciej  34  Środa Wlkp
2  SZABLEWSKA Joanna Maria  32  Rumianek 
3  MOTYL Monika Liliana  55  Swarzędz 
4  JANKOWIAK Grzegorz  32  Środa Wlkp
5  CZECH Radosław Błażej  23  Zberki 
6  STASZAK Dawid  23  Trzebisławki 
7  ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta  37  Lisówki 
8  ŁOBOCKI Janusz Marian  42  Środa Wlkp

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ’15
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  PIASECKI Mirosław  40  Luciny 
2  SREBRO Michał  47  Poznań 
3  PRZEKAZA Sławomir Krzysztof  35  Gutowo Małe 
4  KOCHAN Monika  30  Kórnik 
5  DŁUGOSZ Rafał Tomasz  47  Poznań 
6  JABŁOŃSKA Natalia  45  Poznań 
7  KOTŁOWSKA Katarzyna Anna  43  Poznań 
8  ROSZAK Sylwia  36  Swarzędz 
9  WENZEL Anita Katarzyna  46  Poznań 
10  KOŁACZYK Robert  52  Poznań 

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  SZKLARSKI Radosław  24  Puszczykowo 
2  OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna  18  Mosina 
3  MICHALAK Artur Wojciech  37  Goślinowo 
4  ADAMIAK Milena  24  Ćmachowo 
5  SZKLARSKA Weronika  18  Puszczykowo 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  STRYJSKA Małgorzata Irena  65  Poznań 
2  DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk  50  Niepruszewo 
3  KOPEĆ Magdalena  54  Podstolice 
4  GRABOWSKI Łukasz  32  Małachowo  

  Złych Miejsc 
5  KUBIAK Agnieszka Beata  48  Konin 
6  HINC Sławomir Michał  43  Poznań 
7  PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata  42  Gniezno 
8  PIECZYKOLAN Alicja  59  Śrem 
9  CICHOŃSKA Alicja Maria  60  Września 
10  HORLA Mirosław Kazimierz  74  Łowęcin 

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI 
I SOLIDARNI
Numer  Nazwisko i Imiona  Wiek  Miejsce  
na liście    zamieszkania
1  SMEKTAŁA Stanisław Marek  61  Mielno 
2  WŁODARCZAK Marian Stanisław  71  Lubiatowo 
3  DOROSZUK Agnieszka Joanna  28  Czapury 
4  BRODA Piotr Paweł  43  Poznań 
5  KĘDZIA Aneta Agnieszka  36  Dłoń 
6  JĘSIEK Elżbieta  40  Konary
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Idą wybory.  
Co jest 
najważniejsze? 
Głosować!

Szanowni Państwo, udział w wyborach jest naszym przywile-
jem i obywatelskim obowiązkiem. Nic o nas bez nas! Ale wybierać 
trzeba rozsądnie: trzeba stawiać na kandydatów sprawdzonych, 
przejrzystych w działaniu, umiejących współpracować z innymi, 
dbających o los słabych, bezbronnych, a jednocześnie myślących 
o przyszłości w kategoriach konkretów, a nie czczych obietnic. Jeśli 
się z tym zgadzasz – jestem twoją kandydatką. Głosuj nam mnie! 

Kim jestem?
Przez całe życie staram się czerpać z doświadczeń przeszłości 

i działać w teraźniejszości tak, by być z tego dumną w przyszło-
ści. Z bukowską wspólnotą związany jest los moich przodków. 
Zawodowo zajmuję się księgowością, poza tym pomagam 
w rodzinnej firmie, ale to dla mnie za mało. Od zawsze jestem 
społecznikiem, zainteresowanym życiem wspólnoty i jej 
przyszłością. I właśnie dlatego od dwóch kadencji jestem 
sołtysem wsi Niepruszewo. Znam ją od podszewki, prze-
prowadziłam wiele rozmów z Mieszkańcami, bo tylko 
w bezpośrednim kontakcie można dowiedzieć się jakie 
są potrzeby i oczekiwania ludzi. I co najważniejsze - 
w czym mogę im pomóc, co zmienić. Cztery lata temu 
postanowiłam połączyć funkcję sołtysa z funkcją 
radnej Miasta i Gminy Buk, by mieć możliwość 
skuteczniejszego wpływania na decyzje dotyczące 
naszej społeczności. Udało się. Przez cały ten czas 
aktywnie biorę udział w sesjach rady gminy, dys-
kusjach i składam wnioski – wszystko w imieniu Mieszkańców. 

Ponownie postanowiłam kandydować na burmistrza naszej 
gminy. Mam doświadczenie, znam mechanizmy prawne i spo-
łeczne samorządu, mam też wiele pomysłów jak zmienić naszą 
gminę, uczynić ją bardziej nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla 
wszystkich. Działam efektywnie, lubię ludzi, jestem wrażliwa, ale 
też i silna, konsekwentna, wytrwała. Troszczę się o wiele spraw. 
Jak to kobieta! A to kobiety dziś zmieniają świat. Dajcie mi szansę! 

Najważniejsze zadania: 
Upamiętnienie lokacji Miasta: 730-lecie Miasta Buk w nad-

chodzącym roku to okazja do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii 
rewitalizacji rynku i jego otoczenia. Rozpiszę konkurs na projekt, 
zorganizuję konsultacje społeczne, zaproszę do debaty historyków 
sztuki, konserwatorów zabytków, architektów i Mieszkańców 
miasta. 

Zrównoważony rozwój całej gminy: Zadbam o racjonal-
ne wydatkowanie budżetu gminy. Stworzę program budowy 
i remontów infrastruktury drogowej w całej gminie. Zadbam 
również o środowisko naturalne w powiązaniu z budową sieci 
kanalizacyjnych. 

Turystyka i ekologia: Będę dążyła do rekultywacji jeziora, 
podjętej przed laty przez Stowarzyszenie Ekologiczne Tatarak. 
Wówczas pół tysiąca podpisów Mieszkańców w obronie jeziora, 
zostało zignorowanych przez władze gminy. Będę zapobiegała 
powstawaniu inwestycji szkodliwych dla środowiska. 

Troska o zdrowy styl życia mieszkańców: Potrzeby Miesz-
kańców w zakresie sportu są różne, jedni potrzebują miejsc do 
biegania, inni ścieżek rowerowych, jeszcze inni: wzmocnienia 
klubów sportowych i wspierania organizacji zawodów. Będę 
się starała poznać wszystkie potrzeby i zaspokoić je w miarę 
możliwości. 

Rozszerzenie działalności placówek kulturalnych na 
obszar całej gminy: Dołożę starań, aby każdy zainteresowany 
Mieszkaniec mógł uczestniczyć w imprezach kulturalnych.

Poprawa bezpieczeństwa i transportu: Zaangażuję się 
w negocjacje dotyczące budowy obwodnicy Buku i Niepruszewa, 
oraz powstania bezkolizyjnych przejazdów kolejowych.

To tylko kilka z wielu projektów, których realizacji chciałabym 
podjąć się jako burmistrz. Chciałabym aby Państwo współdecy-
dowali o rozwoju naszej gminy. 

Zapraszam na wybory - Agnieszka Bednarek
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LISTA

4

ŁUBIŃSKI
TOMASZ

do Rady Powiatu

POZYCJA
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tomaszlubinski

Nadal czuję się 
bukowianinem
Rozmowa z Tomaszem Łubińskim, 
wicestarostą poznańskim.

Czym jest dla pana Buk?
Od 1998 roku jestem związany z powiatem poznańskim, od 
kilku lat mieszkam w gminie Dopiewo. Mimo to nadal czuję 
się bukowianinem. To właśnie w Buku się wychowałem, tutaj 
zaczęła się moja przygoda z samorządem.

To znaczy?
Moja pierwsza praca była związana z urzędem w Buku, gdzie 
zaczynałem od stanowiska inspektora. Później  zostałem 
sekretarzem, następnie przez osiem lat pełniłem funkcję 
wiceburmistrza. Aż trafiłem do powiatu.

W którym odpowiada pan za?
Wszyscy kojarzą mnie głównie z drogami, tymczasem odpowia-
dam również za inwestycje, edukację, gospodarkę przestrzenną 
czy pozyskiwanie środków unijnych i krajowych. 

Trudno pominąć drogi, skoro to na nie powiat 
wydaje najwięcej. 
Bo bez nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej możemy 
zapomnieć o rozwoju. Dobra komunikacja przyciąga nie tylko 
mieszkańców, ale i inwestorów. Poza tym inwestycje drogowe 
to też gigantyczne wydatki. Przypomnę, że modernizacja dróg 
powiatowych na terenie miasta Buk kosztowała niemal 4 mln zł.

Takie inwestycje to niewątpliwie ukłon w stronę 
kierowców. A piesi czy rowerzyści?
Przy okazji każdej przebudowy budujemy chodniki i ścieżki 
rowerowe. Poza tym stosujemy nowatorskie rozwiązania w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Rok temu w Kicinie, 
a jeszcze w tym roku w Dąbrówce, powstanie tzw. inteligentne 
oświetlenie przejścia dla pieszych. Specjalne czujki „wyczuwają” 
pieszego i sprawiają, że latarnie zaczynają świecić mocniej. 
Takie rozwiązanie się sprawdza, więc będziemy montować 
inteligentne oświetlenie w kolejnych miejscach.

A schodząc z dróg? 
Zapraszam do naszych szkół. W październiku otwieramy 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. To jedna 
z najnowocześniejszych szkół tego typu w kraju. Rozbudo-
wujemy też placówkę w Murowanej Goślinie. Nie mówiąc 
już o ośrodku dla niewidomych w Owińskach, w który powiat 
zainwestował do tej pory blisko 40 mln zł. Nie tylko dostoso-
wujemy go do potrzeb niepełnosprawnych, ale też chcemy 
udostępnić zwiedzającym.

Pocysterskie obiekty w Owińskach to niejedyne 
zabytki, które powiat wspiera. Lista jest nieco 
dłuższa.
To prawda. W minionych latach wsparliśmy wiele zabytków 
w powiecie. W sumie na prace konserwatorskie wydaliśmy 5 
mln zł. Dzięki temu udało się ocalić wiele cennych obiektów, 
w tym między innymi kościół w Buku. 

Co jeszcze jest dla was ważne?
Wspieranie organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz 
młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, poprzez tworzenie 
systemu dotacji. Ważne jest dla nas także bezpieczeństwo.

Ale przecież finansowanie policji czy straży nie 
jest zadaniem własnym powiatu?
W tym przypadku nie patrzymy wyłącznie na przepisy i para-
grafy. Czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców. 
I wiemy, że dofinansowane służby to sprawnie działające 
służby. A to z kolei daje mieszkańcom spokojny sen.

Myśli pan o budowie komisariatów i strażnic?
Tak, choć nie tylko. Co roku wydajemy kilka milionów zło-
tych na doposażenie i wyszkolenie policjantów i strażaków. 
Prowadzimy też akcje, w ramach których do mieszkańców 
trafiają czujki czadu, a do najmłodszych – tysiące odblasków.  

A skąd bierzecie na to pieniądze?
W tym roku budżet powiatu to 400 mln zł. I faktycznie na wiele 
nie byłoby nas stać, gdyby nie fakt, że w regionie jesteśmy 
liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. I to zarówno 
unijnych, jak i krajowych. Powiem tylko, że z programu WRPO 
14+ udało nam się otrzymać 125 mln zł dofinansowania.

Skoro mowa o regionie, to powiat rośnie w siłę. 
Ale nie sam, tylko z Metropolią Poznań.
Razem można więcej. Powstanie stowarzyszenia Metropolia 
Poznań było strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu możliwe było 
uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poza tym jest 
to instytucja, która rozdziela pieniądze unijne pomiędzy swoich 
członków. A suma robi wrażenie – 800 mln zł.

Na co?
Głównie na węzły przesiadkowe dla mieszkańców gmin 
aglomeracji. Idea jest taka, że samochodem, autobusem czy 
rowerem dojeżdżają do stacji kolejowej, a tam przesiadają się 
na pociąg. Oszczędność czasu i pieniędzy. 

Ale to chyba zadanie gmin?
Gminy budują węzły przesiadkowe, ale to powiat doprowadza 
do nich drogi i ścieżki rowerowe. Współpracujmy z kilkunastoma 
gminami. Taki węzeł powstanie m.in. w Buku. My zbudujemy 
ścieżkę o długości 4,6 km, która połączy Szewce i Zgodę właśnie 
z tym węzłem.

Przedstawia pan powiat w doskonałej kondycji. 
W takim razie muszę zapytać: coś jeszcze jest 
do zrobienia? 
Lista marzeń jest długa. W najbliższym czasie chcielibyśmy 
wyremontować drogę Dobieżyn – Piekary oraz ułożyć nową 
nawierzchnię na odcinku Buk - Szewce. Przymierzamy się 
również do rozbudowy drogi Buk – Niegolewo. Planujemy 
również rozpocząć budowę obwodnicy Chomęcic i Głuchowa 
czy przebudować ulicę Gromadzką w Więckowicach i rozpocząć 
wiele innych inwestycji drogowych.
Chcemy też zrealizować ważny projekt w Lisówkach. W dom-
kach szeregowych tworzymy mieszkania treningowe dla 
niepełnosprawnych. To w nich będą się przygotowywać do 
radzenia sobie w samodzielnym życiu. Będą tam też miejsca dla 
osób niepełnosprawnych, które czasowo nie mają opiekunów.

Wystarczy panu sił na realizację tych projektów?
W młodości trenowałem piłkę ręczną, a sportowcem jest się 
do końca życia. Determinację, wolę walki i umiejętność pracy 
w zespole mam we krwi. Podobnie jak samorząd.

Rozmawiała: Anna Fidlarczyk
Zdjęcie: archiwum  

Tomasza Łubińskiego

P u b l i k a c j a  s f i n a n s o w a n a  p r z e z  K K W  P l a t f o r m a .  N o w o c z e s n a  K o a l i c j a  O b y w a t e l s k a .

Kwestionariusz osobowy:
 » Imię i nazwisko: Tomasz Łubiński
 » Ulubiony film: „Ojciec Chrzestny”
 » Ulubiona książka: trylogia „Millenium” Stiega Larssona
 » Ulubiony muzyk: Rod Stewart
 » Ulubiona potrawa: zupa gulaszowa 
 » Zamiłowania: rodzina, gotowanie
 » Moje miejsce na ziemi: powiat poznański
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A.Maria 
Króliczak

www.bezpartyjni.org

Maria 
Króliczak

Alicja Króliczak – Seniorzy stają się coraz liczniejszą grupą, dlatego 
tak zależy mi na akceptacji ich jako równouprawnionych  i równie 
istotnych w społeczeństwie. Dlatego 8 lat temu w gminie Buk 
założyłam dom dziennego pobytu „Pogodna jesień”, chcąc pokazać, 
jak rozległe i doniosę zadania społeczne podejmuje się w tego typu 
jednostkach. Zależy mi na stworzeniu większej ilości miejsc 
sprzyjających osobom starszym, w tym przystosowanych dla ludzi 
mających problem z poruszaniem się, ale również świadczących 
usługi skierowane do nich, oferując zniżki. Posiadam wieloletnie 
doświadczenie pedagogiczne, co pomaga mi w prowadzeniu pracy 
grupowej. 

Bezpieczna rodzina

Policja – zadbajmy o bezpieczeństwo naszych najbliższych

Zdrowie – promujmy zdrowy tryb życia

Ekologia – podejmijmy rzeczywiste działania w walce ze smogiem

Straż pożarna – doceńmy strażaków i zapewnijmy im właściwy sprzęt

Dom seniora w każdej gminie – zadbajmy o seniorów i osoby niepełnosprawne

Przyjazna społeczność

Powiatowy budżet obywatelski – stwórzmy obywatelski powiat

Wsparcie organizacji pozarządowych – otwórzmy się na inicjatywy oddolne 

Przyjazny urząd – stwórzmy �lie wydziałów budownictwa i komunikacji w każdej gminie

Wspólna przyszłość

Drogi na europejskim poziomie – zadbajmy o infrastrukturę w powiecie

Turystyka – ukażmy piękno ziemi wielkopolskiej

Edukacja – rozwińmy szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe; stwórzmy program 

wsparcia lekcji języków obcych w szkołach średnich

Kultura – stwórzmy przestrzeń dla artystów

#bezpartyjni

Alicja

JANKOWIAK
Wojciech

Nr 1 na liście PSL do Sejmiku

Szanowni Państwo,
Licząc na Państwa zaufanie i poparcie zdecydowałem się 
kontynuować moją misję i ponownie kandyduję do Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego.
Jako Wicemarszałek Województwa dotrzymałem danego Państwu słowa. Doprowadziłem m.in. do uruchomienia nowoczesnej 
Kolei Metropolitalnej z komfortowym taborem oraz nadzorowałem z pełnym powodzeniem wykorzystanie znaczących środków 
unijnych — na kluczowe inwestycje i zakupy komunikacyjne, duże zadania drogowe oraz różnorodne projekty adresowane na 
szeroko rozumiany rynek pracy. Dziś Wielkopolska praktycznie poradziła sobie ze zmorą bezrobocia.
Wielkopolanie mają prawo do jeszcze lepszych warunków życia i pracy, do powstawania nowych firm, bezpiecznych dróg 
oraz nowych połączeń kolejowych i lotniczych.
Jestem gwarantem kontynuacji tych pozytywnych przemian. Zapewniam, że i tym razem Państwa nie zawiodę.
Dziękuję za poparcie i proszę o zaufanie na nową kadencję.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
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OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Miejsce pracy: Niepruszewo

Poszukujemy osoby  
na stanowisko:  

Pracownik produkcyjny
Obowiązki:
- Obsługa maszyn i linii 
produkcyjnych  
(do przyuczenia)
Wymagania:
- Umiejętności pracy w 
zespole
- Odpowiedzialność
- Zaangażowanie w wyko-

nywaną pracę
Oferujemy:
- zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę na 
pełny etat
- możliwości zdobywania 
nowych umiejętności oraz 
rozwoju zawodowego

CV prosimy kierować na adres mailowy  
office@cbm-technology.eu  z dopiskiem w tytule CV  

lub na adres siedziby firmy:
CBM Technology Sp. z o.o. 

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo

Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 29.08.1997 roku, Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926). Rów-
nocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany (-a) o: 
prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawienia 
oraz dobrowolności podania moich danych osobowych.”

Kalendarz 
dni bez 
handlu

 Święta 
i niedziele  
z zakazem 
handlu

Listopad
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nie

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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