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Przemówienie Burmistrza Stanisława Filipiaka  
wygłoszone z okazji Święta Niepodległości

Księże Prałacie,
Panie Przewodniczący Rady, 
Szanowni Radni obecnej i następnej kadencji,
Panie Burmistrzu – elekcie – Miasta i Gminy 
Buk,
Szanowni Państwo.

11 listopada 2018 roku – 100 lat, cały 
wiek, od cudownego, pięknego dnia 11 li-
stopada 1918 roku. Dnia tak ważnego, tak 
przełomowego w dziejach Europy, ale przede 
wszystkim Polski. Koniec I wojny światowej, 
podpisanie rozejmu, powrót wolności na 
kontynencie europejskim i nadzieja naro-
du polskiego, że marzenia wielu pokoleń 
Polaków staną się rzeczywistością. 

11 listopada 1918 roku – Rada Regencyj-
na w Warszawie przekazuje władzę Józefowi 
Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska 
odzyskuje niepodległość. Budzi się do ży-
cia nowa rzeczywistość. Na mapach Europy 
trzeba od nowa kreślić granice państw – 
szczególnie zaznaczać na nowo granice II 
Rzeczpospolitej. Radość, duma w Polakach 
była olbrzymia, przepełniona ufnością, że 
nic już nie może stać przeciwko budzącej 
się do życia Rzeczypospolitej. 

Przed wybuchem I wojny światowej nikt 
z możnych Europy nie myślał, nie przewidy-
wał, że naród Polski może odzyskać niepod-
ległość. Mimo wielu zabiegów znakomitych 
polskich polityków Ignacego Paderewskiego, 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego 
nie udało się uzyskać zapewnień, że po woj-

nie powstanie na nowo Państwo Polskie.
Okupione krwią żołnierzy polskich 

w różnych armiach zaborców, bili się przeciw 
sobie mając nadzieję, że dzięki ich ofierze 
urzeczywistnią się marzenia Polaków o nie-
podległej nowej Ojczyźnie. I tak też się stało, 
gdy wstał świt dnia 11 listopada 1918 roku. 
I tylko Wielkopolanie z niedowierzaniem 
patrzyli na możnych ówczesnej Europy. Nikt 
nie dowierzał, że Wielkopolska nie będzie 
w granicach nowej Rzeczypospolitej.

Gospodarność Wielkopolan, patriotyzm 
Wielkopolan, pragmatyzm Wielkopolan to 
cechy, które musiały doprowadzić do po-
wstania zbrojnego z zamiarem przyłączenia 
ziemi wielkopolskiej do macierzy. 

Rok 2018 to także rok 100 lecia – jedy-
nego zwycięskiego powstania, w wyniku 
którego naród z Wielkopolski wywalczył 
siłą powrót do Rzeczypospolitej. Po wielu 
latach, w szczególny sposób czcimy tych, 
którzy z ziemi bukowskiej wyruszyli, by na 
wszystkich możliwych frontach powstania 
walczyć o wolną Wielkopolskę. Wielu z nich 
złożyło ofiarę życia.

Bądźmy dumni z Powstania Wielkopol-
skiego, ale jeszcze więcej dumni z naszych 
poprzedników żyjących na tej, naszej ziemi 
bukowskiej. Od 10 lat, od 90 rocznicy, ukazu-
jemy ich trud, czcimy ich pamięć. Publikacja 
– „Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim” 
to opis ludzi i czynów bukowskich kompa-
ni powstańczych. 10 lat temu cmentarze 
naszej gminy ubrane zostały biało-czerwo-

nymi tabliczkami z oznaczeniem, że jest to 
grób Powstańca Wielkopolskiego. Od tego 
roku na trwale oznakowane zostały gro-
by z imienia i nazwiska wraz z krzyżem 
powstańczym. Pomnik Bohaterów Ziemi 
Bukowskiej oznaczony został nazwiskami 
powstańców dwóch bukowskich kompanii. 
W parafii Dakowy Mokre odsłonięto tablicę 
z nazwiskami powstańców wsi Dakowy Su-
che, Dobra, Sznyfin. Wczoraj podobna tablica 
została odsłonięta w Szewcach. 

Cóż dziś po 100 latach możemy ofiaro-
wać tym wspaniałym Powstańcom. Przede 
wszystkim pamięć – i to czynimy do wielu lat. 
Miejsce ich wiecznego spoczynku – i to też 
czynimy. Bukiet biało-czerwonych kwiatów, 
które za chwilę złożymy pod pomnikiem, za 
tych wszystkich wymienionych z imienia 
i nazwiska i za tych bezimiennych, którzy 
nie mają oznaczonego miejsca wiecznego 
spoczynku.

Napisaliśmy na plakatach z flagą po-
wstańczą – Chwała Powstańcom Wielko-
polskim Ziemi Bukowskiej.

Chwała.

Pożegnanie Burmistrza 
Stanisława Filipiaka

Szanowni Państwo,
dobiega końca dzisiejsze nasze spotkanie 
z okazji Święta Narodowego – w dniu 100-le-
cia odzyskania niepodległości.
Nadszedł czas podziękowań i pożegnania.

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy z okresie sprawowania przeze 
mnie funkcji burmistrza Miasta i Gminy Buk 
uczestniczyli w uroczystościach świąt naro-
dowych: 11 listopada, 3 maja, a także innych 
bardzo ważnych wydarzeniach w życiu spo-
łecznym i gospodarczym, w różnego rodzaju 
spotkaniach, otwarciach nowych obiektów 
i wszelkich spotkaniach z mieszkańcami Mia-
sta i Gminy Buk, w których miałem zaszczyt 
uczestniczyć. 

Dziękuję Ks. Prałatowi  Andrzejowi 
Szczepaniakowi– proboszczowi naszej para-
fii za wszelkie wsparcie i pomoc w realizacji 
naszych gminnych zamierzeń, odbywanych 
uroczystości, za udział w każdym przed-
sięwzięciu.

Ks. Kanonikowi Romanowi Janeckiemu,  
który jest kapelanem naszych ochotników, 
za wsparcie, za obecność, za modlitwę za 
ich służbę.

Dziękuję wszystkim jednostkom or-
ganizacyjnym gminy, które przygotowują 
corocznie obchody świąt narodowych, sto-
warzyszeniom i organizacjom społecznym 
oraz ich pocztom sztandarowym, orkiestrze 
dętej z kapelmistrzem Karolem Hołodem, 
bez której trudno wyobrazić sobie uroczy-
stość w Buku, Kołu Żołnierzy Rezerwy, Har-
cerzom z Ośrodka Buk z druhem Dariuszem 
Sokołowskim, strażakom z Komendantem 
Gminnym OSP Marianem Górczakiem, chó-
rom i zespołom muzycznym uświetniającym 
uroczystości.

Szczególne podziękowania kieruję do 
bukowskiego rzemiosła. Przedstawiciele tej 
grupy zawodowej jako pierwsi organizowali 
i od 1990 roku uczestniczą w przygotowa-
niach uroczystości 3 Maja. 

Sprawując funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk z woli mieszkańców przez 
okres ponad 6 kadencji, współpracowałem 

z radnymi całego bukowskiego środowi-
ska. Myślę, że wspólna praca, zrozumienie, 
owocowały wymiernymi efektami. Bardzo 
dziękuję za wspólne decydowanie o losach 
naszej gminy.

Szanowni Państwo, dziś po raz ostatni 
występując jako urzędujący burmistrz, mu-
szę powiedzieć, że jestem dumny z naszego 
miasta, z jego mieszkańców. Tak udekoro-
wanego Buku nie widziałem od lat. I jest to 
radość, że nasze apele i prośby przyniosły 
skutek. Mam też prośbę, by flaga powstań-
cza nadal powiewała do rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. Bądźmy dumni z powsta-
nia, niech wszyscy przyjeżdżający do Buku, 
do Wielkopolski zastanawiają się, co to za 
flaga. 

Panie Burmistrzu – elekcie – Miasta 
i Gminy Buk kolejnej kadencji. Życzę Panu 
Burmistrzowi dużo wytrwałości w trudnej 
służbie dla mieszkańców gminy, powodzenia 
w realizacji zamierzeń.

Dziękuję wszystkim za wspólne 25 lat. 
Kłaniam się Państwu.
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NIEPODLEGŁA OD STU LAT!

Prawdziwy karnawał wolności opanował 
gminę w dniach poprzedzających 11 
listopada br. Obchody tegorocznego 

Święta Niepodległości rozciągnęły się na 
kilka dni. Najpierw przez placówki oświato-
we przelała się prawdziwa fala biało-czerwo-
nych wydarzeń. Dekoracje w barwach naro-
dowych, konkursy, wieczornice i uroczyste 
apele były przygotowaniem do wspólnego 
śpiewania hymnu państwowego. Zabrzmiał 
on w naszych szkołach, podobnie jak w całej 
Polsce już w piątek 9 listopada o symbolicz-
nej godzinie 11:11. W piątkowy wieczór na 
deskach sceny kina „Wielkopolanin”, kolek-
tyw artystyczny „Pogodnej Jesieni” wystawił 
przedstawienie „Zawsze z Tobą Polsko”, we-
dług scenariusza Alicji Króliczak. Przy dźwię-
kach poloneza, w ciekawych kostiumach, 
w otoczeniu własnoręcznie wykonanych 
dekoracji, seniorzy przedstawili alegoryczną 
historię Rzeczpospolitej. Tutaj ukazanej jako 
pacjentka po ciężkich przejściach. Polska 
droga do wolności w aranżacji dojrzałych 
artystów wzbudziła entuzjastyczne reakcje 
widzów, tak samo jak ich poprzednie sztuki. 
Zupełnie inaczej upłynęło sobotnie popołu-
dnie 10 listopada w Szewcach. Odbyła się tu 
uroczysta Msza św. w kaplicy św. Maksymi-
liana Kolbego, po której na ścianie świątyni 
odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami 
Powstańców Wielkopolskich pochodzących 
z tej wsi. W oprawę uroczystości włączyli się 
kibice Wiary Lecha oraz motocykliści z klubu 
Lech w Opalenicy. Nie zabrakło podziękowań 
dla osób zaangażowanych w przygotowanie 
wydarzenia oraz dla odchodzącego burmi-
strza Stanisława Filipiaka. Tego samego dnia 
ulice Buku przemierzyli uczestnicy Rajdu 
Niepodległościowego PTTK oraz uczestnicy 
harcerskiej Gry Miejskiej.

Kumulacją obchodów setnej rocznicy 
odrodzenia Polski były niedzielne uroczy-
stości Święta Niepodległości w Buku. Dawno 
już nie widziano takich tłumów i tak wielu 
biało-czerwonych i powstańczych flag na bu-
dynkach w mieście. O oprawę święta zadbała 

orkiestra dęta pod batutą Karola Hołoda, 
a zaproszenie do udziału w uroczystościach 
przyjęło 27 pocztów sztandarowych z tere-
nu całej gminy. Dzięki łaskawej w tym dniu 
aurze program wydarzenia udało się zreali-
zować bez zakłóceń. Mszę św. w bukowskim 
Sanktuarium odprawił ks. prałat Andrzej 
Szczepaniak. Na zakończenie podziękował 
kończącemu urzędowanie burmistrzowi Sta-
nisławowi Filipiakowi za 21 lat współpracy 
i wspaniałej organizacji świąt narodowych. 
Po eucharystii, podczas długiego przemar-
szu przez miasto za wielką biało-czerwoną 
flagą, burmistrz odsłonił pięć płaskorzeźb 
autorstwa Romana Czeskiego. W Ogrodzie 
Pamięci przy farze stanął kamień z mosiężną 
podobizną ks. kanonika Stanisława Niziń-
skiego – jednego z twórców powstańczych 
kompani bukowskich. Jego sylwetkę przy-
bliżył ks. prałat, po czym tablicę odsłonięto 
i poświęcono. W tym miejscu uczestników 
uroczystości zastała symboliczna godzina 
12:00, o której cała Polska śpiewała Mazurka 
Dąbrowskiego. Do wspólnego śpiewu przy 
akompaniamencie orkiestry włączyli się tak-
że bukowianie. Na Placu Przemysława na 
kamienicy pod numerem 17 popiersie ppłk. 
Kazimierza Zenktelera – dowódcy frontu 

zachodniego Powstania Wielkopolskiego, 
odsłoniła wespół z burmistrzem spokrew-
niona z bohaterem pani Maria Trojanek. 
Przy wejściu do przedszkola im. Krasnala 
Hałabały zawisło popiersie kpt. Witolda 
Wegnera - dowódcy kompani bukowskiej. 
W jego odsłonięciu udział mieli: dyrektor 
placówki Hanna Mikołajczak oraz Eugeniusz 
Kowalski z Klub Żołnierzy Rezerwy w Buku. 
Na głazie przed przychodnią lekarską „Vigi-
lax” przy ul. Kościuszki umieszczono aż dwie 
płaskorzeźby lekarzy Powstania: gen. Józefa 
Grobelnego i dr. Kazimierza Wróblewskiego. 
Okolicznościową przemowę w tym miej-
scu wygłosił kierownik przychodni dr Zbi-
gniew Filipiak. Wszyscy gospodarze miejsc, 
w których umieszczono tablice pamiątkowe 
otrzymali od burmistrza okolicznościowe 
flagi narodowe, przesłane przez Kancelarię 
Prezydenta Andrzeja Dudy. Na zakończenie 
zgromadzeni udali się na plac Stanisława 
Reszki, gdzie pod Pomnikiem Bohaterów 
Ziemi Bukowskiej, po wystrzale z arma-
ty „wiwatówki” złożono okolicznościowe 
wieńce i wiązanki. Pierwszy wieniec od 
mieszkańców Miasta i Gminy Buk ponieśli 
wspólnie: ksiądz prałat Andrzej Szczepaniak, 
przewodniczący rady Andrzej Jankowski, 
burmistrz Stanisław Filipiak oraz burmi-
strz-elekt Paweł Adam. Po południu w hali 
sportowej odbyła się biesiada patriotyczna, 
w której udział wzięły prawdziwe tłumy. 

W tym roku bukowianie świętowali nie-
podległość wyjątkowo atrakcyjnie i godnie 
zarazem. Stulecie polskiej wolności zmobi-
lizowało rzesze ludzi, a jego klimat utrzy-
mywał się jeszcze długo przez kolejne dni. 
Święto Niepodległości stało się również 
wzruszającym momentem ostatniego, waż-
nego publicznego wystąpienia burmistrza 
Stanisława Filipiaka, który kończy swoje 25 
letnie urzędowanie (na str. 3 drukujemy tre-
ści przemowy i podziękowania burmistrza 
Stanisława Filipiaka). 

 Hubert Wejmann 

Przedstawienie „Zawsze z Tobą Polsko”

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Szewcach
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Bieg z flagą

Dnia 11 Listopada 2018 r. obchodziliśmy 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W tym wyjątkowym 

dniu bukowski OSiR zorganizował 6. Bieg 
z Flagą. Impreza zebrała grupę ponad 50 
biegaczy, a jej celem było przebiegnięcie trzy-
kilometrowej trasy oraz wspólne złożenie 
wiązanki kwiatów przy pomniku Bohaterów 
Ziemi Bukowskiej na mecie biegu. Biegacze 
byli jedną z wielu grup, składających kwia-
ty, gdyż podczas biegu trwały uroczystości 
miejskie, których koniec zaplanowano wła-
śnie przy w.w. pomniku. Trasa jak co roku 
przebiegała przez bukowską obwodnicę 
oraz ulicę Otuską, skąd biegacze udali się 
pod pomnik. Na mecie uczestnicy posilili się 
ciepłą herbatą, otrzymali pamiątkowy medal 
oraz vouchery rabatowe do siłowni 700 - Ka 
Cardio. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku 
dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się 
spędzić czas wolny od pracy na sportowo 
poprzez uczestnictwo w naszym biegu.

Paweł Prugar

Biesiada Niepodległościowa

Dnia 11 listopada 2018 roku w hali 
sportowej OSiR w Buku odbyła się 
„Biesiada Niepodległościowa”. 

Imprezę poprowadzili i do wspólnego 
śpiewu zachęcili Ewa Michrowska, Karol Ho-
łod i Piotr Goroński przy akompaniamencie 
Orchestra Bardabusz. 

Przy kawie i poczęstunku widzowie 

chętnie włączali się do wspólnego śpiewu 
i tańca. Cała hala rozbrzmiewała pięknymi 
piosenkami i pieśniami patriotycznymi.

Wszystkim gościom serdecznie dziękuje-
my za przybycie i udział w tym wydarzeniu. 
Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić 
Wasze oczekiwania.

Ewa Szurkowska
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Rajd „Bądź Turystą w Swoim Mieście”

W dniu 10 listopada spotkaliśmy się 
pod pomnikiem Bohaterów Bukow-
skich na Pl. St. Reszki, aby złożyć 

hołd Powstańcom Wielkopolskim i bojowni-
kom o wolność. Zapaliliśmy biało-czerwone 
znicze i udaliśmy się pod halę sportową, 
aby wysłuchać opowieści pani Ireny Kamy-
szek o Powstaniu Wielkopolskim, postaciach 
przedstawionych na muralu i udziale buko-
wian w powstaniu, a także zaśpiewaliśmy 
hymn Polski. Pod tablicą poświęconą harce-
rzom bukowskim również złożyliśmy znicze. 
Odbyliśmy spacer ul. Wegnera (krzyżówka 

z ul. Dworcową), Wróblewskiego, Zenktele-
ra pod pomnik Powstańców na cmentarzu 
św. Krzyża, pod którym znów zabrzmiał 
(ile mocy w płucach) nasz ojczysty hymn. 
Zapaliliśmy znicze na wielu grobach zasłużo-
nych Polaków, a że zniczy już nam zabrakło, 
skorzystaliśmy z wkładomatu, aby zapalić 
jeszcze tym, o których dowiedzieliśmy się 
zbyt późno. Dłuższą chwilę zadumy, żalu 
i poczucia ogromnej straty spędziliśmy nad 
grobem naszej koleżanki, pomysłodawczyni 
tego rajdu Elki Cichej. Następnie udaliśmy 
się do świetlicy PTTK na słodki poczęstunek 

i tradycyjne śpiewanie pieśni patriotycznych 
i z wielką radością stwierdziliśmy, że mło-
dzież z roku na rok poszerza swój repertuar 
(wielkie brawa). W rajdzie uczestniczyło ok. 
60 osób (co nas bardzo ucieszyło), w tym 
młodzież szkolna, rodziny z dziećmi oraz 
najmłodszy uczestnik 2 miesięczny Wojtuś 
(budkę wózka zdobił znaczek rajdowy) z ro-
dzicami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli w nim udział i serdecznie za-
praszamy za rok. Odzyskanie niepodległości 
można świętować co roku. Dziękujmy za 
to, że możemy żyć w kraju pozbawionym 
nieszczęść związanych z wojną.

PTTK Buk aka
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Uroczystości 
niepodległościowe 
u Hałabały

Dnia 11 listopada 2018 roku, minęło 
100 lat, odkąd Polska odzyskała nie-
podległość. W całej Polsce odbywa-

ją się uroczystości z tym związane. Dzieci 
z przedszkola im. Krasnala Hałabały także 
świętowały tak ważne wydarzenie dla na-
szego kraju. Już 9 listopada w przedszkolu 
odbył się „Przegląd Piosenki Patriotycznej”, 
podczas którego każda grupa, zarówno ta 
najmłodsza, jak i najstarsza zaprezentowała 
wcześniej przygotowaną piosenkę. W re-
pertuarze grup znalazły się polskie pieśni 
patriotyczne i żołnierskie oraz pieśni ludo-
we. Dzieci nagrodzone zostały brawami, a z 
rąk Pani Dyrektor Hanny Mikołajczak każda 
grupa otrzymała pamiątkowy dyplom za 

uczestnictwo. Następnie wszystkie dzieci 
rozeszły się do swoich grup, aby o godzinie 
11:11 wspólnie odśpiewać hymn narodowy 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Tego dnia MEN za-
prosiło każdą szkołę i przedszkole w Polsce 
do bicia „Rekordu dla Niepodległej” w jed-
noczesnym śpiewaniu hymnu. Nasze przed-

szkole zaangażowało się w akcję i wspólnie 
zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu. Dnia 
14 listopada 2018 r., dzieci z grup Liski, 
Krasnale i Jeżyki zaprezentowały przed-
stawienie pt. „Odzyskanie Niepodległości’’  
dla zaproszonych gości i przedszkolaków.

Sławomira Polcyn

„Kiedy myślę Ojczyzna”  
– święto Niepodległości w Dobieżynie

Święto Niepodległości w Dobieżynie ob-
chodzili duzi i mali. W piątek 9 listopada 
o godzinie 10.00 uczniowie Szkoły Pod-

stawowej im. o. Ignacego Cieślaka przeszli 
główną ulicą wsi w biało-czerwonym po-
chodzie do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie 
odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na początku przedstawiciele klas puścili 
w niebo balony w narodowych barwach, 
następnie uczniowie przedstawili mon-
taż słowno-muzyczny pt. „Kiedy myślę 
Ojczyzna”. O godzinie 11.11 cała społecz-
ność naszej szkoły odśpiewała uroczyście 
hymn Polski, w ramach akcji MEN „Rekord 
dla Niepodległej”. Spotkanie zakończyło się 
zapaleniem zniczy pod tablicą z nazwiskami 
mieszkańców Dobieżyna poległych w obro-
nie naszej Ojczyzny.

Wieczorem na sali zgromadzili się za-

proszeni dobieżynianie, aby wspólnie świę-
tować. Odśpiewano hymn Polski i złożono 
kwiaty pod pomnikiem na placu Wolności. 
Historię naszej wioski ciekawie przedstawił 
pan Aleksander Gawron, a młodzież wpro-
wadziła zgromadzonych w podniosły na-

strój przedstawiając program artystyczny. 
Całości dopełnił śpiew pieśni patriotycznych 
i wojskowych przy akompaniamencie panów 
Stanisława Króliczaka i Jana Nowaka. Była 
bardzo miła i serdeczna atmosfera, wszy-
scy chętnie skorzystali z przygotowanego 
przez rodziców uczniów naszej szkoły poczę-
stunku. Żal było się rozchodzić a wielu z nas 
stwierdziło, że wspólny śpiew i spotkanie 
może dać wiele radości.

Ewa Wysocka, Karolina Szajstek
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Obchody 100 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w Niepruszewie

Dnia 8 listopada, w czwartek o godz. 
17.00 w ZSP w Niepruszewie odby-
ła się okolicznościowa wieczornica 

przygotowana pod kierunkiem p. M. Ze-
uschner i E. Jagodzińskiej. Uczniowie klas 
V i VI przedstawili montaż pieśni i poezji 
patriotycznych przeplatany informacjami 
historycznymi. Po uroczystej akademii 
uczniowie oraz zaproszeni goście – miesz-
kańcy Niepruszewa i okolic – wysłuchali 
prelekcji p. Eligiusza Tomkowiaka, historyka 
regionalisty. Wieczornicy towarzyszyły dwie 
wystawy: konkursowych prac uczniowskich, 

przygotowana przez p. Katarzynę Kłak oraz 
dokumentów, fotografii  o Powstańcach Wiel-
kopolskich ze zbiorów p. E.Tomkowiaka 
a także pamiątek historycznych ze zbiorów 
p. Bolesława Klóski. 

Natomiast 9 listopada, w piątek, cała 
społeczność szkolno-przedszkolna wzięła 
udział w uroczystym odśpiewaniu czterech 
zwrotek hymnu narodowego. Dodatkowo 
uczniowie przygotowali prezentację wybra-
nych dziesięcioleci składających się na 100 
lat Niepodległej. Poprzez historyczne stroje 
oraz przypomnienie wybranych sylwetek 

przenosiliśmy  się w czasie  co dekadę. Tę 
akcję, zatytułowaną ,,Dzień historii” przy-
gotował SU pod kierunkiem p. Malwiny 
Tomkowiak.  Edyta Jagodzińska

100 lat 
Niepodległej

„Polska to taka kraina, która się 
w sercu zaczyna” – tymi słowami 
w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 

17.00 prowadzący uroczyste obchody 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości powitali społeczność uczniowską 
Szkoły Podstawowej w Szewcach oraz licznie 
przybyłych gości. ,,Śpiewamy Tobie, Ojczy-
zno!” – pod takim tytułem w pierwszej części 
odbył się koncert w wykonaniu uczniów 
klasy drugiej. Mali artyści dumnie zaśpiewali 
wzniosłe i piękne piosenki oraz pieśni patrio-
tyczne, trzymając w rękach biało-czerwone 
chorągiewki. Po występie najmłodszych go-
ście słuchali utworów Fryderyka Chopina. 

Starsi uczniowie (klasy 4 - 8) na to spo-
tkanie przygotowali wieczornicę – montaż 
poetycko-muzyczny pt. ,,Dla Niepodległej”. 
Wzniosły charakter uroczystości podkreśliły 
wiersze wielkich polskich poetó recytowane 
przez uczniów. Poszczególne klasy zapre-
zentowały popularne pieśni patriotyczne, 
do których śpiewu chętnie włączyła się 
publiczność. Całość zakończono wspólnym 
odśpiewaniem ,,Roty”. 

Wszystkim tym patriotycznym prze-
życiom towarzyszyła myśl kard. Stefana 

Wyszyńskiego, która wybrzmiała w słowie 
wstępnym: ,,Dla nas po Bogu największa 
miłość to Polska”. Organizatorki dziękują 
wszystkim, którzy włączyli się w przygo-

towania tego wielkiego i ważnego przed-
sięwzięcia.

Katarzyna Karaś 
Paulina Tojek
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Gra miejska

„MAMY NIEPODLEGŁĄ” – tak na-
zwana była gra miejska zorga-
nizowana przez Ośrodek ZHP 

Buk oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa SKAUT z okazji 100 Lecia Odzyskania 
Niepodległości. Uczestnicy gry wcielili się 
w rekrutów, którzy przechodzą szkolenie 
przygotowawcze do Powstania. Dwanaście 
patroli musiało wykazać się wiedzą saperską, 
minerską, medyczną, strzelecką historyczną 
oraz znajomością musztry i szyfrów. Uczest-
nicy przygotowywali powstańczą grochów-
kę, uczestniczyli w poszukiwaniu miejsc 

związanych z Powstaniem Wlkp. Dzięki 
współpracy z Klubem łączności z poznań-
skiej Wildy każda grupa wysyłała meldunek 
,,Mamy Niepodległą‘’ do stacji nadawczych 
w Polsce. Przy współpracy z Klubem Żoł-
nierzy Rezerwy z Buku mogliśmy przepro-
wadzić szkolenie strzeleckie. Punkt pomocy 
medycznej uświetniły siostry medyczne z Po-
godnej Jesieni. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali poczęstunek oraz upominki i nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Buk. Całą grę przygotowali i przeprowadzili 
harcerze i instruktorzy bukowskiego Ośrod-
ka ZHP. Chcieliśmy podziękować wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do przygoto-
wania naszej imprezy oraz instytucjom które 
nas wsparły – Klubowi Żołnierzy Rezerwy 

im. Kosynierów Bukowskich, 700-Ka Car-
dio-Siłownia, Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buku, HUSAR CROSS G. Y. M ,,Po-
godnej Jesieni’’ w Buku oraz Urzędowi Miasta 
i Gminy Buk. Chwała Bohaterom!

pwd. Arkadiusz Bartkowiak

„Żeby wiedzieć dokąd pójść,  
trzeba wiedzieć, skąd się przychodzi.”

100. rocznica odzyskania niepod-
ległości i nieodłącznie z nią 
związana rocznica wybu-

chu Powstania Wielkopolskiego są dla nas, 
mieszkańców tej ziemi – ziemi pierwszych 
Piastów, ziemi patriotów i wyznawców pracy 
organicznej, ziemi zwycięskich walk o od-
zyskanie wolności – wydarzeniami szcze-
gólnymi. Ich doniosłość jest tym większa, 
że dane jest nam uczestniczyć w nich tylko 
raz. By przekonać młodszych i starszych 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Bukowskich, czym jest wolność, by nauczyć 
ich szacunku do symboli narodowych, po-
kazać, że niepodległa ojczyzna jest zasługą 
ich pradziadków, realizujemy projekt eduka-
cyjny obejmujący całą społeczność szkolną. 
Uczniowie opracowują trasy wycieczek po 
Buku śladami Powstańców Wielkopolskich, 
udowadniają, że telefony można wykorzy-
stać w celach edukacyjnych dokumentując 
ważne miejsca i wydarzenia, tworzą rysunki 

i lapbooki dotyczące Powstania, uczestniczą 
w konkursach plastycznych i przeglądach 
poezji, uczą się pieśni patriotycznych. Tego-
roczny Dzień Patrona obchodziliśmy zatem 9 
listopada 2018 r., ponieważ do grona naszych 
patronów należą także ci, którzy przed stu 
laty walczyli o niepodległą Polskę. Hołd ich 
pamięci oddaliśmy uczestnicząc w uroczy-
stych Mszach świętych.

Kulminacyjnym elementem naszego 
projektu było wydarzenie, do którego za-
prosiliśmy uczniów i grono pedagogiczne 
bukowskiego Gimnazjum i Szkoły Branżo-
wej. Na płycie głównej bukow-
skiej hali sportowej zgromadziło 
się ponad 850 osób. Wyjątkowy 
charakter spotkania podkreślili-
śmy galowym strojem i kotylio-
nami w barwach narodowej flagi, 
wykonanymi przez uczniów pod 
kierunkiem nauczycieli. W ocze-
kiwaniu na ten najważniejszy 

moment, kiedy wraz z pięcioma milionami 
uczniów mieliśmy tworzyć najpotężniej-
szy chór wolności, wysłuchaliśmy poezji 
powstańczej, poznaliśmy historię walki 
o niepodległość, obejrzeliśmy pokazy tańca, 
odśpiewaliśmy Rotę. Gdy nadeszła 11.11, 
uczniowie klas ósmych utworzyli flagę, a z 
naszych serc popłynęły słowa najważniejszej 
dla Polaków pieśni – Mazurka Dąbrowskie-
go. Emocji i wzruszeń, które nam wówczas 
towarzyszyły – od najmniejszych, wyprosto-
wanych jak struny szkrabów do tych nieco 
starszych, którzy nawet nie starali się ukryć 
łez – nie da się przelać na papier. Wszyscy 
czuliśmy, że świętując historyczną rocznicę, 
sami tworzymy historię i że to od nas zależy, 
jak wykorzystamy podarowaną nam przed 
stu laty wolność. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim na-
uczycielom, którzy koordynują i włączają się 
w zadania projektu edukacyjnego. Przede 
wszystkim jednak dziękujemy za to, że 
udało nam się przekonać dzieci i młodzież, 
jak cennym darem jest wolność i jak ważne 
dla budowania narodowej tożsamości jest 
wspólne świętowanie.

Anna Krzemińska
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Akcja BohaterON  
w Branżowej Szkole I stopnia w Buku

Branżowa Szkoła I stopnia w Buku w ju-
bileuszowym roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości włączyła 

się w wyjątkowy projekt Poczty Polskiej. 
Polega on na umożliwieniu wszystkim chęt-
nym wysłania kartek do żyjących jeszcze 
powstańców warszawskich. Tegoroczna, 
trzecia już edycja tego projektu, zatytuło-
wana „Pamięć – edukacja – pomoc” ma na 
celu łączenie pokoleń i sprawienie radości 
żyjącym jeszcze żołnierzom powstańczej 
Armii Krajowej. 

Uczniowie klasy I w dniu 21.09.2018 
roku zgłosili się do urzędu pocztowego 
w Buku, gdzie otrzymali bezpłatne, okolicz-
nościowe pocztówki oraz zakupili znaczki. 

Dochód ze znaczków Poczta Polska prze-
znacza na upominki dla powstańców war-
szawskich. Po powrocie do szkoły młodzież 
wypisywała swoje kartki, które później zo-
staną przekazane za pomocą tej specjalnej 
powstańczej poczty. To zadanie okazało się 
dość trudne, ponieważ list musiał wyrażać 
szacunek, podziw i wdzięczność, a jedno-
cześnie być serdeczny i bardzo osobisty. 
Do wyrażenia wdzięczności powstańcom 
uczniowie mogli użyć tylko 25 słów, gdyż 
taki limit obowiązywał podczas działania 
poczty polowej w okresie powstania war-
szawskiego.

Drugim etapem tej ogólnopolskiej ak-
cji, mającym równie edukacyjny walor, był 

udział szkolnego koordynatora projektu – 
p. Małgorzaty Koprowskiej-Karczyńskiej 
w seminarium zorganizowanym w Pozna-
niu we współpracy z Instytutem Pamięci 
Narodowej. W trakcie spotkania pedagodzy 
z województwa wielkopolskiego poznali nie-
standardowe metody pracy z młodzieżą oraz 
dowiedzieli się, jak rozmawiać ze świad-
kami historii i jak wykorzystywać historię 
mówioną w pracy z uczniami. Wierzymy, że 
udział w projekcie będzie doskonałą okazją 
do kształtowania postaw patriotycznych 
wśród młodych ludzi oraz pozwoli zbudować 
trwały dialog międzypokoleniowy.

Karolina Wawrzyniak

Gra integracyjna  
„Śladami Powstańców Wielkopolskich”

Pod koniec września uczniowie klasy 
1 Branżowej Szkoły I stopnia w Buku 
uczestniczyli w zajęciach integracyj-

nych, które miały formę gry miejskiej. W tym 
roku szkolnym tematem przewodnim zajęć 
było uczczenie 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wy-

buchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas 
spaceru po naszym miasteczku uczniowie, 
korzystając z aplikacji telefonicznych, do-
cierali do wyznaczonych miejsc, gdzie mu-
sieli rozwiązać konkretne zadania związane 
z wydarzeniami i postaciami historycznymi. 
Przygotowana gra była doskonałą formą pra- cy zespołowej, integracji grupy uczniowskiej 

oraz kształtowania postaw patriotycznych 
wśród młodych ludzi.

Karolina Wawrzyniak
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Frekwencja

Nowe władze 
samorządowe

W dniu 6 listopada br. w siedzibie Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Buku 
odbyła się uroczystość wręczenia 

zaświadczeń o wyborze na stanowiska 
radnych i burmistrza Miasta i Gminy Buk. 
Nowym burmistrzem Buku został wybrany 
Paweł Adam, a mandaty radnych otrzymali: 
Elżbieta Batura, Dariusz Pańczak, Andrzej 
Jankowski, Tomasz Plewa, Wojciech Dudkiewicz, Tomasz Giełda, 
Anna Kowalska, Michał Korbas, Paweł Cieślak, Robert Rutkowski, 
Mirosław Adamczak, Leszek Mensfeld, Daniela Kalemba, Mar-
celina Drzymała oraz Piotr Goroński. Rządzić będą oni gminą 
w latach 2018-2023. Średnia wieku w nowej radzie wynosi 46 
lat, a spośród 15 mandatów tylko 4 przypadły paniom. Radną 
seniorką okazała się być Elżbieta Batura i to jej przypadnie za-
szczyt przewodnictwa w obradach pierwszej sesji, aż do czasu 
wyboru nowego przewodniczącego. Wspomniana sesja została 
zwołana przez Komisarza Wyborczego na godz. 17:00 w dniu 21 
listopada br. Po raz pierwszy bukowscy rajcy będą obradować 
w Sali Miejskiej przy ul. Mury 5. Do rady powiatu w Poznaniu 
mandaty uzyskali związani z Bukiem: Tomasz Łubiński KWW 
Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Paweł Ratajczak 
KWW Prawo i Sprawiedliwość.  

Frekwencja wyborcza
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Medale i odznaczenia dla nauczycieli

Dnia 30 października 2018 roku ponad 
dwustu nauczycieli otrzymało odzna-
czenia państwowe i medale. Gratulacje 

i słowa podziękowania do pedagogów za 
codzienną pracę z młodzieżą skierowała 
Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Ma-
ląg wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem 
Oświaty Elżbietą Leszczyńską. 

Podczas uroczystości w Sali Czerwonej 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu nauczycie-
le z całego województwa odebrali Krzyże 
Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz 
Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród 
odznaczonych Brązowymi Krzyżami Zasługi 
były również nauczycielki naszej gminy: Ewa 
Tonder oraz Iwona Miałkas z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny 
Capelli Zamku Rydzyńskiego. Artyści wspól-
nie z odznaczonymi odśpiewali m.in. pieśni 
patriotyczne, aby uczcić setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

 J. Christop

Tak p. Ewa Tonder podsumowała 
38 lat swojej pracy na stanowisku 
nauczyciela przedszkola.

Po ukończeniu 6-letniego Studium 
Przedszkolnego w Trzciance Lubuskiej 
rozpoczęłam pracę w przedszkolu, wów-
czas PGR-owskim w Niepruszewie, następ-
nie kontynuowałam pracę już w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym.

W 2005 roku ukończyłam studia ma-
gisterskie na Wydziale Studiów Edukacyj-
nych, na kierunku Pedagogika w zakresie 
wychowania przedszkolnego i nauczania 
początkowego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem 

nauczycielem dyplomowanym. Regularnie 
poszerzam wiedzę i umiejętności w zakre-
sie pedagogiki małego dziecka. Biorę udział 
w licznych warsztatach i szkoleniach, m.in. 
Zabawy Logopedyczne, Pedagogika Zaba-
wy - Klanza, Muzykoterapia, Gimnastyka 
Mózgu i inne.

Współpracuję ze środowiskiem lokalnym 
poprzez organizację wspólnych przedstawień 
i uroczystości, np. „Bajkowa Stajenka”, w której 
brali udział m.in. rodzice, dziadkowie, panie 
z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, a tak-
że Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Staram się również uatrakcyjniać dzieciom 
zajęcia poprzez zapraszanie na nie członków 
różnych organizacji: ZHP, PTTK, Lokalnej Gru-
py Działania „Źródło”, a także specjalistów 
w zakresie kynoterapii i terapii zajęciowej. 
Cyklicznie występujemy na Spotkaniach No-
worocznych organizowanych przez Radę So-
łecką Niepruszewa oraz Festynie „Wianki”.

Wraz z grupą przedszkolaków repre-
zentujemy Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w różnych konkursach, np. w Gminnym 
Konkursie „Przedszkolak Potrafi Śpiewać”, 
podczas którego dwukrotnie zdobyliśmy 
tytuł Laureata; w Wojewódzkim Konkursie 
Prewencyjnym „Bawię się bezpiecznie”, gdzie 
zdobyliśmy wyróżnienie. Zajmuję się rów-
nież organizowaniem konkursów dla dzieci, 
z których największym zainteresowaniem 
cieszą się „Wielkanocne Jajo” oraz Gminny 
Konkurs „Barwy Jesieni”. 

W pracy realizuję także liczne projek-
ty edukacyjne. Jednym z moich celów jest 
uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na po-
trzeby innych, dlatego zainicjowałam kil-
ka akcji charytatywnych m.in. „Pomoc dla 
Krzysia”, „Pomoc dla Joli” , „Rękawiczki dla 
malucha”, „Książeczka dla niepełnospraw-
nego dziecka”. Włączam się do wszystkich 

akcji charytatywnych prowadzonych w szko-
le, m.in. Fundacji Redemptoris Missio czy 
Caritasu. 

Praca z dziećmi dawała i wciąż daje mi 
wiele satysfakcji. Wychowuję już drugie po-
kolenie, czyli dzieci moich wychowanków. 
Każdego dnia mojej pracy, mam możliwość 
uczestniczenia w kształtowaniu się i rozwoju 
małego dziecka. Praca z maluchami nigdy 
nie jest nudna i monotonna, a wszystko to 
za sprawą ich niekończącej się pozytywnej 
energii.

Młodzież z gimnazjum włączyła się do akcji sprzątania świata

Świadomość gimnazjalistów na temat segregacji jest już na bardzo wysokim poziomie. Szkoda, że nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie 
sprawę, że zaśmiecaniem naszej kochanej ziemi szkodzą nie tylko sobie.  J.W.
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Ćwierć wieku z „Kosynierem”

W piątek 28 września w Sali Miej-
skiej, w budynku byłej synagogi 
obchodziliśmy jubileusz 25-lecia 

„Kosyniera Bukowskiego”. Honory gospo-
darzy pełniła pełniąca obowiązki dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Agniesz-
ka Skałecka oraz piszący te słowa redaktor 
naczelny. Jubileuszowa impreza była jedną 
z nielicznych okazji do spotkania przyjaciół 
naszego miesięcznika, w nieco szerszym niż 
zazwyczaj gronie. Nasze zaproszenie przy-
jęli przedstawiciele władz samorządowych 
z burmistrzem Stanisławem Filipiakiem 
i przewodniczącym rady Andrzejem Jan-
kowskim na czele, radni, szefowie gminnych 
jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń, 
wieloletni sprzedawcy naszej gazety oraz 
współpracownicy. Dla byłych i obecnych 
członków redakcji wieczór ten był czasem 
wzruszających spotkań, często po długich 
latach. Wielką nieobecną tego rodzinnego 
święta „Kosyniera” była pani Maria Rurowa 
– pierwsza i wieloletnia redaktor naczelna 
naszego miesięcznika, która z uwagi na stan 
zdrowia nie mogła przybyć osobiście. Godnie 
reprezentował ją syn Janusz Rura. Mimo to 
pamiętaliśmy o naszej byłej naczelnej i z 
bukietem czerwonych róż odwiedziliśmy 
ją w domu, w dniu imprezy. Pamiętał także 

dr Zbigniew Filipiak (pomysłodawca nazwy 
tytułu naszego miesięcznika, o czym przypo-
mniał pan Michał Lulkiewicz), który na ręce 
syna przekazał dla pani Marii medalik Mat-
ki Bożej Bukowskiej Literackiej. Pamiętała 
o nas i ona, przesyłając odczytany w trakcie 
imprezy list okolicznościowy .

W czasach, kiedy kultura słowa ustępuje 
pismu obrazkowemu, a nakłady prasy dru-
kowanej topnieją pod naporem internetowej 
konkurencji, nie sposób nie docenić osób 
redagujących nasze pismo przez ostatnie 
ćwierćwiecze. W tym czasie gazetę tworzyli: 
Elżbieta Cicha, Barbara Dominiczak, Zbi-
gniew Filipiak, Stefan Filipiak, Halina Ga-
wron, Andrzej Jankowski, Irena Kamyszek, 
Szymon Krzemiński, Bartosz Książkiewicz, 
Michał Lulkiewicz, Tadeusz Poplewski, Maria 
Rura, Mirosława Jeniec-Skórzewska, Alek-
sandra Siekierska, Joanna Szwarc, Hubert 
Wejmann i Wojciech Wietrzyński. W dniu 
jubileuszu pamiętaliśmy także o wspierają-
cych nas na co dzień pracownikach MGOK-u. 
To dzięki nim „Kosynier” utrzymuje się na 
rynku przez dziesięciolecia, przechodząc 
po drodze mniejsze i większe przemiany. 
W podziękowaniu dla wszystkich przygoto-
waliśmy okolicznościowy tort, a muzyczny 
upominek dla zaproszonych gości zawdzię-

czamy Zespołowi Kameralnemu Amici Canti, 
prezentującemu tego wieczoru wiązankę 
utworów niepodległościowych.

Od pierwszego wydania gazety, aż do 
dnia dzisiejszego w działalności wydaw-
niczej zmieniło się niemal wszystko. Inna 
jest technologia druku i składu, cyfrowa 
rewolucja zmieniła jakość zdjęć. Chętnych 
do w znacznej mierze społecznej pracy jakby 
mniej. Pracuje się dziś zupełnie inaczej, ale 
czy łatwiej? Bez względu na wszystko „Kosy-
nier” pozostaje niezmiennie ważną kroniką 
wydarzeń w gminie. Tworzy bezcenny ma-
teriał, doceniany często dopiero po latach. 
Dla wielu mieszkańców jest kluczowym 
źródłem informacji o historii i zmianach 
zachodzących w naszej małej Ojczyźnie. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali i wspierają nadal pracę redakcji 
chciałbym złożyć serdecznie podziękowania 
i życzenia by z „Kosyniera” mogli cieszyć się 
także w kolejnych latach.

Hubert Wejmann
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Koncert dla ofiarodawców

Niecały miesiąc temu Zespół Kameral-
ny „Amici Canti” pod dyrekcją Leszka 
Górki wyruszył na międzynarodowy 

konkurs chóralny do Hiszpanii. Był to VIII 
Międzynarodowy Festiwal „Canco Mediterra-
nia”, który trwał od 11 do 16 września 2018 
roku. W dotychczasowych edycjach festiwal 
gościł 110 chórów z 18 państw między in-
nymi z Niemiec, Włoch, Rosji, Estonii, Wysp 

Owczych, no i oczywiście z Polski. W tym 
roku zespół „Amici Canti” zakwalifikował 
się do tego międzynarodowego konkursu. 
Zdobył podczas niego dwie srebrne nagrody. 
Jednak wyjazd na to wydarzenie nie byłby 
możliwy, gdyby nie pomoc pewnych osób 
i instytucji, które wierząc w potencjał na-
szego chóru wsparły go finansowo. Chór 
w podzięce za okazane serce 19 października 

2018 roku w Sali Miejskiej w Buku wystąpił 
przed ofiarodawcami. Całemu zespołowi 
z Panem Leszkiem Górką na czele życzymy 
dalszych sukcesów i życzliwości ludzi na co 
dzień.  Aleksandra Siekierska 

Z działalności KŻR

Po przerwie związanej z remontem 
strzelnicy w dniu 22.09.2018 r. odbyło 
się uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby 

i nadanie strzelnicy imienia założyciela, Ho-
norowego Prezesa Klubu, Honorowego Oby-
watela M i G Buk mjr. rez. Eugeniusza Jaku-
bowskiego. Z tej okazji odbyło się strzelanie 
dla wszystkich chętnych, a także strzelanie 
członków Klubu Żołnierzy Rezerwy – i tak 
I miejsce zdobył Janusz Krzyżański uzyskując 
73 pkt., II miejsce Piotr Andrzejewski 72 pkt. i III Paweł Andrzejewski 71 pkt. Następnie 

30.09 2018 r. odbyło się strzelanie sołectw 
M i G Buk w którym wzięło udział 5 drużyn. 
Zwycięską ekipą została reprezentacja Wiel-
kiej Wsi wystrzeliwując 332 pkt., kolejną 
lokatę zdobył Dobieżyn z wynikiem 281 pkt., 
a trzecie miejsce zdobyło sołectwo Dobra 
Szlyfin 235 pkt.

W dniu 13.10.2018 r. odbyły się mistrzo-
stwa klubu z karabinka kbks. W sportowej 
rywalizacji I miejsce zdobył Piotr Wojt-

kowski uzyskując 82 pkt. II miejsce zdobył 
Eugeniusz Kowalski 79 pkt. i III Dariusz 
Szynkaruk 74 pkt. Następnymi zawodami 
było strzelanie rodzinne KŻR, które odby-
ło się w dniu 14.10.2018 r. Udział w nich 
wzięło 8 drużyn, w których zwyciężyła 
rodzina Kaczmarków, która uzyskała 303 
pkt., następnie rodzina Ratajczaków 279 
pkt. i rodzina Szynkaruków 276 pkt.

H.R.
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Wykaz uczniów w 2018r., którzy zostali wyróż-
nieni statuetką „Złote pióro dla najlepszych”

Najwyższa średnia ocen w swojej 
szkole i osiągnięcia w konkursach przed-
miotowych na szczeblu województwa:

Gimnazjum w Buku

1. Sara Kalota uczennica kl. IIId – lau-
reatka Wojewódzkiego Konkursu Geo-
graficznego i Wojewódzkiego Konkursu 
Biologicznego i średnia ocen 6,0

2. Wojciech Bogacz uczeń kl. IIIe – laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego i średnia ocen 5,78

3. Szymon Haj uczeń kl. IIIe – laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, 
średnia ocen 5,5

4. Martyna Rychlik  uczennica kl. III c 
–finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego i średnia ocen 6,0

5. Mateusz Skorupińki uczeń kl. IIIa fi-
nalista Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego, średnia ocen 5,22

6. Aleksandra Hypka uczennica kl. IIIc– 
średnia ocen 6,0

7. Zuzanna Żybura uczennica kl. IIIc – 
średnia ocen 5,89

8. Patrycja Nowak uczennica kl. IIId– 
średnia ocen 5,89

9. Julianna Chodorowska uczennica kl. 
IIIc– średnia ocen 5,89

Szkoła Podstawowa w Buku
1. Monika Hanyż uczennica klasy Vb – 

średnia ocen 5,91 
2. Laura Szczerbowska uczennica klasy 

Va – średnia ocen 5,82
3. Gabriela Szurkowska uczennica kl. 

IVe – średnia ocen 5,82

Szkoła Podstawowa 
w Niepruszewie

1. Zofia Skomra uczennica klasy VI  – 
średnia ocen 5,91

Szkoła Podstawowa w Szewcach
1. Julia Mańczak uczennica klasy VI  –  

średnia ocen 5,64 

Szkoła Podstawowa 
w Dobieżynie

1. Natalia Nowak uczennica kl. IV – śred-
nia ocen 5,64  

Szkoła Branżowa I stopnia 
w Buku

1. Emilia Kaczmarek uczennica kl. IIa – 
średnia ocen 5,23

Kto odwiedził 
Jeżyki?

Grupę Jeżyków z przedszkola im. Kra-
snala Hałabały odwiedziła doktor 
weterynarii Agata Maternik z kliniki 

BAVET, która działa w Buku przy ulicy Sło-

necznej 8A. Pani doktor pokazała dzieciom 
sprzęt, jakim posługuje się w codziennej 
pracy, opowiedziała o tym, czym zajmuje się 
lekarz, jak leczone są zwierzątka, a na swo-
ich pluszowych „asystentach” pokazywała, 
w jaki sposób robi się opatrunki. Gość opo-
wiedział również o tym, w jaki sposób należy 
dbać o zwierzęta na co dzień oraz podczas 
choroby. Chętne dzieci mogły zbadać się 

stetoskopem, a każde z nich otrzymało na 
pamiątkę strzykawkę. Na koniec wspólne 
pamiątkowe zdjęcie i Pani Agata zakończyła 
tę miłą i sympatyczną wizytę, o której dzieci 
jeszcze długo rozmawiały z nauczycielem. 
W imieniu dzieci i nauczyciela dziękujemy 
za poświęcenie czasu i przekazanie warto-
ściowej wiedzy.

Ewa Giełda

Zdobywcy „Złotych Piór” Laureaci stypendiów „Bukowskie Sokoły”  
(listę stypendystów opublikowaliśmy w poprzednim numerze)
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„Nie pozwól, aby ktokolwiek zniechęcił cię 
w dążeniu do realizacji Twoich marzeń”

W Parku Przemysłowym w Niepruszewie działa wiele firm. Wśród nich, przy ulicy 
Modrzewiowej od 2016 roku działa firma OMM 4x4, której pracownicy swoją pasję 
przenoszą na pracę. O tym, co tworzą, rozmawialiśmy ze współwłaścicielem firmy.

Czym zajmuje się firma?
Firma zajmuje się kilkoma działami. 

Przede wszystkim produkujemy auta tere-
nowe, na które mamy hamologację drogową 
jako jedyni w Europie. Sami te auto skonstru-
owaliśmy, sami je budujemy. Sami również 
tą homologację pozyskaliśmy. Drugim takim 
dużym działem są wyścigi samochodowe. 
Jesteśmy też organizatorem i właścicielem 
dwóch pucharów wyścigowych, jednego 
w Mini Cooper S i drugiego w Audi S3. 
Auta są w randze Mistrzostw Polski. Trze-
cią działalnością jest dozbrajanie pojazdów 
specjalistycznych, takich jak straż pożarna, 
policja, straże graniczne. Ostatnim działem 
jest serwis aut terenowych - cywilnych.

Dlaczego zdecydowaliście się na taką 
branżę?

Wyniknęło to z hobby. Najpierw zaczęło 
się od pierwszego wyjazdu w teren z kolegą. 
Bardzo to mi się spodobało. Kupiłem wtedy 
swoje auto. Zacząłem je modyfikować. Za-
cząłem także uczestniczyć w rajdach, które 
wygrywałem. Mamy wiele nagród. Zaczęło 
się do wyścigów autami terenowymi. Gdy 
zaczęło im brakować możliwości, skonstru-
owałem swoje auto na bazie własnego do-
świadczenia i pomysłów. Jak auto powstało, 
to przyszedł pomysł, że może by je sprze-
dawać. Różni zawodnicy zaczęli odnosić 
sukcesy w tych samochodach. Postaraliśmy 
się o to, by można nimi się poruszać nie tyl-
ko na zawodach, ale także w normalnych 
warunkach drogowych. Potem zaczął się 
kolejny etap, czyli wyścigi. Zaczęliśmy się 
ścigać na torze, rozbudowaliśmy swoją 
działalność o budowanie aut sportowych 
i własnego pucharu wyścigowego. To auto 
jest moim projektem od początku do końca. 

Projektuję w programach 3D, na zapleczu 
maszynowym sami wykonujemy części do 
tych samochodów, a kadra techniczna je 
montuje i składa.

Dlaczego firma zlokalizowana jest wła-
śnie w Niepruszewie?

Kupiliśmy tutaj halę, która bardzo nam 
odpowiadała. Nie mieściliśmy się już w po-
przedniej lokalizacji. Wcześniej byliśmy 
w Suchym Lesie. Obecna lokalizacja od-
powiadała nam, ponieważ położona jest 
w strefie przemysłowej, nasza działalność 
nie przeszkadza sąsiadom, nie musimy się 
martwić, że hałasujemy. Ponadto mamy wo-
kół trochę terenu, gdzie możemy nasze auta 
terenowe wypróbować. Mamy dosyć blisko 
tor Poznań, na którym sami się ścigamy. Tak-
że znalazła się duża wygoda. Kupowaliśmy 
gotową halę, więc to był taki czynnik, który 
był decydujący. Układ hali bardzo przypa-
sował naszym potrzebom. 
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Zjazd 
Andrzejewskich

Dnia 1 września odbył się zjazd rodzi-
ny Andrzejewskich. Drzewo genealo-
giczne rodziny to lata 1873 - 2018. 

Prawie z każdego odłamu byli przedsta-
wiciele na spotkaniu. Młodsze pokolenie 
z dumą słuchało opowieści historycznych, 
a starsze miało co opowiadać i wspominać. 
Rodzinna zabawa trwała prawie do rana. 
Najważniejsze, że rodzinne plany są na ko-
lejne spotkanie.

Uczestnicy

Od którego roku jesteście w Nieprusze-
wie?

W Niepruszewie jesteśmy od 2016 roku. 
W ogóle istniejemy od 2006 roku. Jesteśmy 
pierwszą firmą w Europie, która wytworzyła 
własne auto terenowe bardzo ekstremalne 
o bardzo mocnych właściwościach tereno-
wych, a przy okazji zdołała zdobyć homolo-
gację drogową, czyli w całej Europie możemy 
legalnie poruszać się po ulicach. Jeśli chodzi 
o świat, to podejrzewam, że w Stanach Zjed-
noczonych jest wiele takich firm, ale Europa 
jest naprawdę rygorystyczna, jeśli chodzi 
o przepisy i takie badania strasznie trudno 
zdobyć. Są niezwykle kosztowne, trwają 
około dwóch lat, bardzo trudno je przejść.

Czy zatrudniacie lokalnych pracowni-
ków? Jakich kwalifikacji wymagacie przy 
zatrudnieniu?

Tak. Myślę, że połowa kadry pochodzi 
z Niepruszewa i Buku. Zespół liczy około 15 
osób. Pracownicy muszą być mechanikami, 
ale mamy też zapotrzebowanie na pomoc-
ników, którzy są doszkalani stricte pod to, 
co robimy. Szukamy takich pracowników. 
Prawdę mówiąc mechanicy, których zatrud-
niamy, też nie są od razu przygotowani do tej 
pracy, ponieważ jest to bardzo specyficzna 
branża. Nawet, gdy przyjdzie do nas bardzo 
dobry mechanik, musi zostać przeszkolony, 
musi się nauczyć tego co robimy. 

W jaki sposób znajdujecie klientów? Czy 
osobami zainteresowanymi są polscy 
kontrahenci czy także interesanci z in-
nych krajów?

Klientów zdobywamy m.in. przez portale 
społecznościowe, na których staramy się być 
aktywni. Wiele publikacji było w gazetach 
branżowych. Dosyć dużą popularność zdo-
bywamy przez uczestnictwo w zawodach. 
Jesteśmy aktywni sportowo w sensie mo-
toryzacyjnym. Myślę, że poczta pantoflowa 
jest takim głównym źródłem przekazywania 
sobie informacji o nas. Chyba ciężko byłoby 
wymienić lepszą. Muszę powiedzieć, że chy-
ba mamy więcej klienteli zagranicznej niż 
polskiej, głównie są to Niemcy, Holandia, 
Belgia i Francja. 

Czy mógłby Pan przybliżyć, ile taki sa-
mochód kosztuje?

Tu nie ma żadnej tajemnicy. W podsta-
wowej wersji auto takie kosztuje 149 tysięcy. 
Nie ma najwyższej ceny, ponieważ jest to 
specyfikacja auta, w której można wymieniać 
i silnik, i zawieszenia, i koła, i klocki, a co za 
tym idzie, można takie klocki dokupywać 
najróżniejsze, nawet od najlepszych produ-
centów na świecie. Taki rekordzista, którego 

składaliśmy do tej pory oscylował w okolicy 
miliona złotych. 

Jakie są wasze zdolności produkcyjne? Ile 
takich aut rocznie produkujecie?

Możemy wyprodukować około 20 aut 
rocznie.

Co by Pan powiedział tak od siebie, żeby 
przybliżyć mieszkańcom taki rodzaj aut 
i zainteresować tą branżą?

Myślę, że najlepszą zachętą byłoby przy-
jechanie do naszej firmy i przejechanie się 
tym samochodem. Mamy zawsze jedno, dwa 
auta próbne do jazdy testowej. Myślę, że 
ktoś komu płynie benzyna w żyłach, to nie 
wymaga jakiegoś tam zachęcania i polecania. 
Myślę, że jeśli ktoś się tym interesuje, to sam 
ten artykuł i sam fakt czym się zajmujemy 
go do nas przyprowadzi. 

Z Robertem Boruszakiem - 
współwłaścicielem firmy OMM 4x4 
rozmawiała Aleksandra Siekierska
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Hubertus

Hubertus, hubertowiny, to święto myśli-
wych, leśników i jeźdźców organizo-
wane na początku sezonu polowania 

jesienno-zimowego, zazwyczaj w okolicach 
3 listopada. Nazwa święta wiąże się z posta-
cią Świętego Huberta, który jest patronem 
myśliwych i jeźdźców. Święto po raz pierw-
szy obchodzono około 1444 roku. W Polsce 
uroczystość Św. Huberta sięga XVIII wieku. 
W czasach II Rzeczypospolitej pierwszym 
organizatorem hubertowin był prezydent 
Ignacy Mościcki. Wydarzenie to odbyło się 3 
listopada 1930 roku w Spale. Hubertowiny, 
to uroczyste polowania, które zachowują 
historyczne wzorce i ceremoniały. W dniu 
święta organizowane jest polowanie, Msza 
św. w intencji myśliwych oraz wspólna bie-
siada. Tak również święto ku czci świętego 
Huberta obchodzone było w parafii pw. Świę-
tego Wawrzyńca w Niepruszewie. Trzeciego 

listopada 2018 r., w dzień wspomnienia pa-
trona łowczych odbyła się uroczysta Msza 
św., podczas której kazanie wygłosił ksiądz 
kanonik Roman Janecki. Mszy św. towarzy-
szył także ksiądz kanonik Antoni Lorenz 
z parafii Świętego Mateusza w Opalenicy 
pasjonat koniarstwa. Na uroczystość stawili 
się przedstawiciele ośmiu kół łowieckich 
z okolic Niepruszewa oraz dwóch związków 
koniarskich. Po Mszy św. odbył się krótki 
koncert zespołu sygnalistów myśliwskich 

z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju koło 
Czarnkowa pod batutą Pana Macieja Strawy. 
Wielu członków kół łowieckich było w tym 
dniu na polowaniach hubertowskich. Były 
to udane łowy z ładnym pokotem. Udało 
się upolować między innymi jelenie, dziki 
czy też lisa. Warto kultywować takie trady-
cje, to dzięki nim tworzy się historia naszej 
Ojczyzny. 

Aleksandra Siekierska

Tydzień dla seniora

W dniach od 01 do 05 październi-
ka 2018 r. odbył się po raz drugi 
w naszej gminie „Tydzień dla se-

niora”, który zastąpił dotychczasowy „Dnień 
Seniora”. Organizatorem imprezy był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Buk. Tydzień atrakcji 
rozpoczął się powitaniem seniorów przez 
Burmistrza Stanisława Filipiaka w sali kina 
„Wielkopolanin”, a następnie wykładem 
historycznym archeologa Andrzeja Krzy-
szowskiego na temat bukowskich odkryć. 
Następnie seniorzy udali się do Sali Miejskiej 
na wykład pt. „Powstanie Wielkopolskie - 
determinanty zwycięstwa”, który wygłosił 
doktor nauk technicznych Włodzimierz Łęc-
ki. Podsumowaniem dnia stał się koncert 
fortepianowy w wykonaniu Dariusza Sta-
rosty. Drugi dzień poświęcony był zdrowiu. 
Zorganizowano go w bukowskiej strażnicy. 
Uczestniczy w liczbie 70 mogli skorzystać 
z badań osteoporozy. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się prezentacja podologa 
wraz z pokazem pielęgnacji stóp, skóry gło-
wy i rąk. Wiedzę z zakresu chorób cukrzycy 
i wykorzystania nowoczesnych urządzeń 

w diabetologii przybliżyła doktor Michalina 
Marcinkowska. 

Kolejny dzień przebiegał pod hasłem 
„Dzień urody i zdrowego posiłku”. Seniorki 
chętnie korzystały z prezentacji makijażu 
w wykonaniu kosmetologa Lidii Mierzyń-
skiej. Każdy uczestnik mógł dokonać pomia-
ru parametrów swojego ciała oraz ustalić 
harmonogram posiłku z pomocą dietetyka 
Bartosza Kromy. Wachlarz atrakcji podsu-
mowany został przez catering dietetyczny 
zorganizowany w bezpośrednim kontakcie 
z publicznością. Przygotowano klopsiki z ka-
lafiora, sałatkę z ricottą, granatem i orzesz-
kami piniowymi. Na deser podano świeżo 
pieczone ciasto czekoladowe z czerwonego 
buraka. Ponadto można było obserwować, 
jak fachowo przyrządzić mąkę owsianą, jak 
obrać owoc granatu lub jak przygotować sos 
vinegret. Nowością okazał się świeży chleb ze 
smalcem z fasoli. Następnego dnia seniorzy 
wyjechali na wycieczkę. Ze względu na duże 
zainteresowanie dwa autokary wyruszyły 
na trasę Stęszew-Rogalin-Kórnik, a trzeci 
na trasę Szamotuły-Sieraków. Program 
pierwszej grupy wycieczkowej obejmował 
zwiedzanie: Muzeum Regionalnego w Stę-
szewie, kompleksu pałacowego w Rogalinie 

i zamku w Kórniku. Wycieczka zakończyła 
się wspólnym posiłkiem w Motelu 2000 
w Stęszewie. Druga grupa wycieczkowa 
zwiedziła Zamek Górków w Szamotułach, 
Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie 
oraz kościół NMP Niepokalanie Poczętej. 
Podsumowaniem był obiad w restauracji 
„Kuchnia ze smakiem”. Ogólna liczba de-
klarowanych uczestników kształtowała się 
w liczbie 150 osób, w tym: Buk-Wielka Wieś 
90 osób, Szewce 30 osób, Dakowy Suche 
20 osób, Dobra-Sznyfin 10 osób, Dobieżyn 
4 osoby, Niepruszewo 5 osób, Żegowo-Wy-
soczka 5 osób, Otusz 5 osób. Trzeba jed-
nak przyznać, że nie wszyscy skorzystali 
z atrakcji, do których udziału wcześniej się 
zdeklarowali. W piątkowe przedpołudnie 
seniorzy przybyli do Sali Miejskiej, gdzie 
wysłuchali wykładu ks. prałata Andrzeja 
Szczepaniaka z okazji pierwszej rocznicy ko-
ronacji Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. 
Następnym punktem programu był występ 
artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu 
pod przewodnictwem Bartosza Kuczyka. 
Zwieńczeniem „Tygodnia dla seniora” był 
pyszny tort , którego z apetytem skosztowali 
przybyli seniorzy.

Jolanta Najdek
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„Włóż serce 
w dietę!”

W dniu 18 paździer-
nika 2018 roku 
w Domu Dzienne-

go Pobytu „Pogodna Jesień” 
w Buku odbyły się warsztaty 
„Włóż serce w dietę!” prze-
znaczone dla seniorów z miasta i gminy Buk. 
Warsztaty prowadziły panie dietetyk - Ewa 
Wawrzyniak oraz Anna Szcześniak. Licznie 
zgromadzeni seniorzy z zainteresowaniem 
słuchali rad dotyczących prawidłowego spo-
sobu odżywiania się w chorobach układu 
krążenia oraz wpływu aktywności fizycznej 
na zdrowie i samopoczucie osoby w wie-
ku starszym. Panie dietetyk uświadomiły 

seniorów, że prawidłowo skomponowana 
dieta powinna zawierać codzienne porcje 
przetworów zbożowych i kasz, warzyw, 
owoców, chudego nabiału, roślin strączko-
wych, orzechów oraz tłuszczów roślinnych. 
Kilka razy w tygodniu należy spożywać ryby 
morskie. Taka dieta powinna stronić od soli, 
tłuszczów zwierzęcych, produktów wysoko 
przetworzonych oraz bardzo szkodliwego 

w dużych ilościach alkoholu. Chętne osoby 
mogły dokonać pomiaru masy ciała oraz 
poziomu tkanki tłuszczowej. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów otrzymali mini po-
radnik żywieniowy. W najbliższym czasie są 
w planach kolejne spotkania dla seniorów 
z paniami dietetyk.

Aleksandra Siekierska
fot. Dorota Nowakowska 

Amazonki  
na Jasnej Górze 

Blisko 10 tysięcy kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi pielgrzymowało 
w pierwszy weekend października na 

Jasną Górę. Tegoroczne spotkanie odbyło się 
już po raz 21. Uczestniczyły w nim kobiety 
z całej Polski, a także z Czech i Niemiec.

Bukowskie Amazonki rozpoczęły piel-
grzymowanie w piątkowy poranek. Po przy-
jeździe do Częstochowy i zakwaterowaniu 
w zakonie Sióstr Honoratek panie udały 
się na Jasną Górę, aby przywitać się z Ma-
teńką, podziękować za szczęśliwą podróż 
oraz zawierzyć Matce Boskiej swoje inten-
cje – zdrowie i życie swoje, swoich rodzin 
i przyjaciół. Wieczorem uczestniczyłyśmy 
w modlitwie na Apelu Jasnogórskim oraz 
uroczystym zasłonięciu obrazu. 

Wczesnym rankiem rozpoczęły się przy-
gotowania do uroczystej Mszy św. na Wałach 
Jasnej Góry. Uroczystość pod hasłem „Miłości 

bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez mi-
łości nie uniesiesz” rozpoczęła się o godz. 
11:00, natomiast już od godz. 9:30 rozpoczę-
ło się uroczyste wmaszerowanie wszystkich 
przybyłych pań. Na częstochowskie wały 
wkroczyło kilkadziesiąt stowarzyszeń z całej 
Polski prezentując transparenty z nazwami 
klubów.

Msza Święta zakończyła się około godzi-
ny 13. Wspaniały klimat modlitwy wyciszył 

serca, nastroił umysły do refleksji oraz dał 
nadzieję na dalsze życie w zdrowiu, a dla 
części naszych koleżanek, które obecnie zma-
gają się z chorobą nowotworową dał siły do 
dalszej, tak trudnej walki o życie. Szczęśliwe 
i wyciszone wróciłyśmy do swoich rodzin, 
mając nadzieję na wysłuchanie wszystkich 
zawierzonych Matce Boskiej intencji. 

Bukowskie Amazonki

Wycieczka 
do Niechorza

W dniach od 22-29 października 
2018 r. seniorzy „Pogodnej Jesieni” 
wypoczywali nad morzem w Nie-

chorzu. Jak co roku korzystali z rehabilita-
cyjnych morskich spacerów nad brzegiem 
morza, zażywali jodu, morskiego powietrza, 
jak również z innych atrakcji, takich jak: za-
biegi rehabilitacyjne i wyjazd do Kołobrzegu. 
Spacery brzegiem morza poprawiały humor 
i nastrój każdego seniora. Zadbano o smacz-
ne posiłki, muzykę, taniec i śpiew. Seniorzy 

wrócili do swych domów szczęśliwi, radośni 
i pełni sił witalnych, marząc o następnym 

wypoczynku.
Alicja Króliczak
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Piknik Seniorów „Pogodnej Jesieni” 
w Cichej Górze

W dniu 9 października 2018 r. 50-cio 
osobowa grupa seniorów z Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” 

w Buku pod wodzą Pani Alicji Króliczak wy-
brała się na piknik do „Klimkowej Osady” 
w Cichej Górze. Jest to miejsce, które seniorzy 
darzą szczególnym zainteresowaniem, po-
nieważ byli tam już kilka razy. Teren osady 
oddalony jest od zgiełku miasta i wolny od 
zanieczyszczeń. Położony jest wśród drzew 
i obok hipodromu dla koni. Seniorzy swój 
piknik rozpoczęli aktywnością fizyczną na 
świeżym powietrzu. Poranne ćwiczenia ru-
chowe doskonale rozbudziły uczestników. 
Po treningu przyszedł czas na coś słodkiego. 
Kawa i ciasto zaspokoiły głód wywołany 
ruchem na powietrzu. Następnie odbył się 
konkurs na najbardziej gibką osobę pikni-
ku - hula hop, w którym zwyciężyła Alicja 
Kańduła. W drugim konkursie – rzutów do 
celu kółkami ringo – zwyciężyła para Zofia 
Pakuła i Elżbieta Kozak. Chętne osoby razem 
z instruktorką Aleksandrą Siekierską poszły 

na marsz nordic walking po pięknej okolicy. 
Dalsza część pikniku odbyła się w dużym 
wigwamie, w którym paliło się ognisko. Po 
posiłku seniorzy pełni sił wyładowywali 
swoją energię na tańcu. Dwóch lokalnych 
muzyków – akordeonista i organista grali 
znane seniorom pieśni harcerskie i woj-

skowe. Kulminacyjnym punktem pikniku 
były przebrania, z których słynie „Pogodna 
Jesień”. Klauny i piraci dostarczyły sporą 
dawkę humoru wszystkim obecnym. 

Był to kolejny wspaniały piknik, z któ-
rego każdy wrócił z wielkim uśmiechem na 
twarzy. Warto kultywować takie chwile, po-
nieważ świetnie one integrują i pozwalają 
choć na chwilę oderwać się od trosk życia 
codziennego. 

A.S.
fot. D. Nowakowska
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XVIII Powiatowy Rajd Turystyczny 
„Niepruszewo – 2018 r. p.n. Pieczona Pyra”

W dniu 22 września przyjął nas gościn-
ny Zespół Szkolno Przedszkolny 
w Niepruszewie, gdzie na płycie 

boiska szkolnego zostały przeprowadzone 
konkursy – wszystkie związane z ziem-
niakiem. W szczególny sposób uczczono 
100-lecie niepodległości Polski – minutą 
ciszy poświęconą poległym w obronie Oj-
czyzny oraz złożeniem zniczy na grobach 
sześciu Powstańców Wielkopolskich spo-
czywających na miejscowym cmentarzu, 
a ich nazwiska to: Michał Bączyk, Leon 
Zajączkowski, Izydor Grygier, Franciszek 
Słaboszewski, Józef Skowroński i Ludwik 
Marciniak.

<Cześć Ich Pamięci>
Grochówka smakowała wyśmienicie, 

a pomidorowa wyskrobana była do ostat-
niego makaronu. Na mecie rajdu zaszczycili 
nas obecnością: wicestarosta pan Tomasz 
Łubiński, sołtys Niepruszewa pani Agnieszka 
Bednarek, kandydaci do władz samorządo-
wych (jak miło, była okazja do porozmawia-
nia). Młodzież na mecie sadziła i zbierała 
pyry, rzucała nimi do kosza, pokonywała 

slalom z pyrą, pisała wiersze i rymowanki 
na jej temat i strugała jak najdłuższą obierkę. 
Po raz pierwszy dwie dziewczyny Zoe Kowa-
lewska i Zosia Mikołajczyk ze SP w Dopiewie 
bezbłędnie oszacowały ilość „pyr w wor-
ku” (83) brawo! Na mecie rajdu gościliśmy 
turystów z: Lubonia, Komornik, Opalenicy, 
Szewc, Michorzewa, Dopiewa, Niepruszewa, 
Buku – ok. 400 osób łącznie z obsługą rajdu. 
Nagrodziliśmy piłkami: pierwszą zgłoszo-
ną na rajd drużynę ze Szkoły Podstawowej 
z Szewc, najliczniejszą reprezentację szko-
ły ze Szkoły Podstawowej z Dopiewa oraz 
gospodarzy terenu Zespół Szkolno Przed-
szkolny w Niepruszewie. Dużą frajdę sprawił 
nam zespół taneczny „Iskierki” z opiekunką 
Agnieszką Werner, który nie dość, że pięknie 
tańczył, to jeszcze zachęcił do pląsów mło-
dzież. Jej dojrzalsza część dołączyła do tańca 
lub ukradkiem przebierała nogami. Kadra 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego spisała 
się na medal (przemiła, uczynna i sympa-
tyczna), placki ziemniaczane wyśmienite, 
pyry z ogniska zjedzone, dyrekcja czujna 
i uważająca na wszystko. 

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy współorganizatorom Sta-
rostwu Powiatu Poznańskiego, Urzędowi 
Miasta i Gminy w Buku, Sołectwu w Nie-
pruszewie, Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Buku i MGOK w Buku za wszelką 
udzieloną pomoc.

Dziękujemy wszystkim turystom przy-
byłym na metę rajdu wytyczonymi trasami, 
dowolną dróżką i ścieżką, pieszo, rowerem, 
innym środkiem lokomocji za obecność, bez 
Was organizowanie rajdu byłoby bezcelowe.

Obsługa PTTK jak zawsze wiedząca, co 
ma robić, sprawdzona od wielu lat, na której 
zawsze można polegać.

PTTK Buk aka
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XXXIX Jesienny Rajd Turystyczny 
„Porażyn – 2018”

Rajd odbył się w dniu 7 października, po 
raz pierwszy bez Honorowego Członka 
PTTK, kustosza Izby Muzealnej „Ziemi 

Bukowskiej” koleżanki Elżbiety Cichej, która 
odeszła od nas 5.10.2018 r. Organizatorem 
był Oddział PTTK w Buku przy współpracy 
Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. oraz Urzędu 
Miasta i Gminy. Celem rajdu było uczczenie 
100-lecia Niepodległości Polski, upowszech-
nienie turystyki wśród dzieci i młodzieży, 
promowanie ochrony środowiska oraz po-
znanie pięknych okolic Porażyna. O godz. 
1200 odbyła się Msza św. w kaplicy leśnej, 
którą odprawił ks. Prałat Andrzej Szczepa-
niak, w której powierzyliśmy opiece Matce 
Bożej zmarłych i żyjących członków PTTK 
– serdecznie dziękujemy. Na mecie rajdu 
rozegrano następujące konkursy:

- historyczny poświęcony Gen. Kazi-
mierzowi Sosnkowskiemu bohaterowi 
walk o niepodległość. Konkurs, w którym 
wzięło udział siedmioro uczestników prze-
prowadziły nauczycielki z ZSP w Jabłonnie. 
W kolejności zajęli miejsca i otrzymali nagro-
dy: Kacper Czepczyński z Opalenicy, Laura 
Szczerbowska z Buku, Justyna Gracz i Kacper 
Majchrzak z Jabłonny.

- konkurs ekologiczno-przyrodniczy 
przeprowadził leśniczy pan Tomasz Ka-
łek a nagrody ufundowało Nadleśnictwo 
Grodzisk Wlkp. – serdecznie dziękujemy. 
W grupie uczniów szkół podstawowych za-
jęli miejsca: Aleksander Kaczmarek, Monika 
Matuszczak, Oskar Rogalski, a w ponad-
podstawowych: Barbara Krysztofiak, Igor 
Matuszewski, Norbert Lipowicz, wszyscy 

uczestnicy otrzymali nagrody.
- w konkursie „chusta” nagrody otrzy-

mały trzy sześcioosobowe drużyny w nastę-
pującej kolejności: II grupa ze Szkoły Pod-
stawowej w Bukowcu, Szkoła Podstawowa 
w Michorzewie, Szkoła Podstawowa z Buku.

Odbyły się również konkursy sprawno-
ściowe: bieg parami w workach, bieg z prze-
szkodami, rzut kasztanem do celu. Nagro-

dami były drobne nagrody, jabłka (krajowe, 
bardzo smaczne) oraz słodycze. Kuchnia 
wydawała grochówkę i pomidorową oraz 
chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, we-
ryfikowano punkty na odznaki OTP, okazałe 
ognisko płonęło, turyści piekli kiełbaski, a ich 
aromat wypełniał całą polanę przy dawnym 
pałacu Gen. K. Sosnkowkiego.

Piłki dla pierwszej zgłoszonej drużyny 
na rajd (SP z Michorzewa), najliczniejszej 
reprezentacji szkoły ( SP Bukowiec 45 osób) 
wręczył Honorowy Obywatel Buku Ks. Pra-
łat Andrzej Szczepaniak (również członek 
PTTK), któremu kwiatami i gromkim „sto lat” 
serdecznie gratulowaliśmy otrzymanie tego 
zaszczytnego wyróżnienia. Piłką nagrodzi-
liśmy ZSP w Jabłonnie, który przygotował 
i przeprowadził konkurs historyczny. 

Całej obsłudze rajdu serdecznie dzię-
kujemy za wkład pracy i prywatnego czasu 
w organizację 39 rajdu do Porażyna, współ-
organizatorom za pomoc finansową i rzeczo-
wą, wszystkim turystom za udział w rajdzie.

PTTK Buk aka
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Open Day 2018

W dniach 13-14 października OSiR 
w Buku zorganizował OPEN DAY. 
W tym czasie wszystkie chętne 

osoby mogły skorzystać ze sprzętu spor-
towego znajdującego się w hali. Sporym 
zainteresowaniem cieszyła się siatkówka, 
jednak chętnych nie brakowało, również na 
tenisa stołowego, koszykówkę, piłkę ręczną 
czy piłkę nożną. Marcin Górczak

Z podwórka 
na stadion 
o Puchar Tymbarku

W dniu 29.10.2018 Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku był organizato-
rem półfinału powiatu w turnieju 

piłkarskim „Z PODWÓRKA NA STADION 
O PUCHAR TYMBARKU”. Turniej rozgry-
wany był w dwóch kategoriach, U10 oraz 
U12. Rokita Rokietnica najlepsza w kat. U10. 
W turnieju rozgrywanym w Buku, udział 

wzięło 5 drużyn: Buk, Lusowo, Rokita Ro-
kietnica I, Rokita Rokietnica II oraz Tarnowo 
Podgórne. Turniej rozgrywany był systemem 
„każdy z każdym”. Drużyna Rokity Rokietnicy 
I, wygrała wszystkie mecze w turnieju i tym 
sposobem znalazła się w finale powiatu.
Wyniki wszystkich meczów: 

 » Lusowo – Rokietnica II  1:3
 » Rokietnica I – Buk  1:0
 » Lusowo – Tarnowo Podgórne  0:3
 » Rokietnica II – Rokietnica I  0:8
 » Buk – Tarnowo Podgórne  5:2
 » Lusowo – Rokietnica I  0:7
 » Rokietnica II – Buk  0:8
 » Rokietnica I - Tarnowo Podgórne  3:1
 » Lusowo – Buk  0:6
 » Rokietnica II – Tarnowo Podgórne  0:10

W kategorii U12 zgłosiły się dwa zespoły, 
Buk i Otusz, więc o awansie do finału po-
wiatu decydował jeden mecz. Ostatecznie 
awansowała drużyna z Buku, pokonując 
drużynę z Otusza 8:2. 

Marcin Górczak

IX VolleyBuk

W dniu 27.10.2018 rozegrany został 
IX turniej siatkówki "VolleyBuk". 
Zgłosiło się 7 drużyn: Acapulco 

Stallion, Cichociemni, Dzika Wataha, Max 
Creative Volley, Polley Bolls Drezdenko,  Siat-
komaniacy,  Zryw Gostyń. Zespoły zostały 
podzielone na dwie grupy.

Grupa „A” swoje mecze rozgrywała 
w systemie do 2 wygranych setów po 21 
pkt, natomiast grupa „B” ze względu na to, 
że było tam mniej drużyn, w systemie do 2 
wygranych setów po 25 pkt. Od początku 

mecze były bardzo zacięte i wszystkie dru-
żyny prezentowały wysoki poziom. Z grupy 
„A” do półfinałów awansowały Zryw Gostyń 
oraz Polley Bolls Drezdenko. Z grupy „B” 
w półfinale zagrały drużyny Max Creative 
Volley i Acapulco Stallion. O piąte miejsce 
rywalizowały drużyny, które w swoich gru-
pach zajęły trzecie miejsce, czyli Cichociemi 
i Siatkomaniacy. Najlepsza okazała się dru-
żyna Max Creative Volley, pokonując Zryw 
Gostyń 2:1 w finale turnieju. W meczu o 3. 
miejsce lepsza okazała się drużyna Polley 
Bolls Drezdenko pokonując Acapulco Stal-

lion 2:1.  Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został wybrany Aleksander Poznański 
z drużyny Max Creative Volley. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Max Creative Volley
2. Zryw Gostyń
3. Polley Bolls Drezdenko
4. Acapulco Stallion
5. Cichociemni 
6. Siatkomaniacy
7. Dzika Wataha

Marcin Górczak
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Czad
Jak co roku, okres jesienno-zimowy to 

wzrastające ryzyko powstania pożarów 
w naszych domostwach. Ich główną 

przyczyną są najczęściej wady urządzeń 
grzewczych i przewodów kominowych. Ko-
niec roku i początek kolejnego to również 
okres, w którym odnotowywany jest wzrost 
zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanym 
„czadem” lub „cichym zabójcą”, ze względu 
na brak widoczności, smaku czy zapachu. 

Skąd się bierze czad i jak się 
przed nim ustrzec?

Źródłem emisji tlenku węgla są urzą-
dzenia opalane drewnem, węglem, gazem 
czy olejem opałowym. Powstaje on podczas 
procesu niecałkowitego spalania materiałów 
palnych.

Aby właściwie zabezpieczyć swój dom, 
mieszkanie przed ryzykiem powstania po-
żarów i zatruć tlenkiem węgla należy wy-
konać obowiązkowe okresowe przeglądy 
i czyszczenie przewodów kominowych oraz 

sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Każdy 
przypadek nieszczelności, braku konserwa-
cji czy wady konstrukcyjnej może okazać 
się opłakany w skutkach dla nas i naszych 
bliskich. 

Przestrzegamy również przed wszelkimi 
próbami zaklejania, uszczelniania, zasłania-
nia kratek wentylacyjnych lub przykrywa-
niem urządzeń grzewczych np. piecyków, 
„farelek”. 

Kolejną istotną rzeczą, którą rekomendu-
jemy, jest instalowanie w swoich miejscach 
zamieszkania czujek dymu i tlenku węgla. 
W sposób skuteczny sygnalizują one poja-
wiające się niebezpieczeństwo.

Jak rozpoznać zatrucie 
i reagować?

Zatrucie czadem, który blokuje dostęp 
tlenu do organizmu, mogą objawiać się 
w pierwszej kolejności bólami i zawrota-
mi głowy. 

Kolejne sygnały, które mogą świadczyć 
o zaczadzeniu są wymioty, osłabienie, przy-
spieszenie tętna i oddechu, a w konsekwencji 
utrata przytomności. 

Wymienione objawy skutkują niedo-
tleniem, a w konsekwencji uszkodzeniem 
narządów wewnętrznych i śmiercią.

By pomóc w przypadku zatrucia tlen-
kiem węgla, należy natychmiast zapewnić 
dopływ świeżego powietrza. 

Ewakuować osobę poszkodowaną 
w bezpieczne miejsce (najlepiej na świeże 
powietrze).

Wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 
998 lub 112). 

Jeśli osoba zaczadzona nie oddycha, 
niezwłocznie przystępujemy do sztucznego 
oddychania i masażu serca. OSP Buk

e-ZLA – czyli co pacjent  
wiedzieć powinien

Od 1 grudnia br. pacjenci będą mieli wystawiane wyłącznie 
elektroniczne zwolnienia lekarskie. Już teraz do ZUS 
w województwie wielkopolskim wpływa takich zwolnień ponad 
20 tys. tygodniowo. E-ZLA to dla chorych korzystne rozwiązanie.

Od 1 grudnia br. zwolnienia lekar-
skie będą wystawiane wyłącznie 
elektronicznie. Pacjent wychodząc 

od lekarza nie będzie już dzierżył w dło-
ni papierowego, zielonego zaświadczenia.  
Zwolnienie od razu po wystawieniu przez 
lekarza zostanie przekazane elektronicz-
nie do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Dla pacjenta to komfortowa 
sytuacja. Nie będzie musiał chory fatygować 
się do pracodawcy, by  przekazać zwolnienie 
w ciągu siedmiu dni, pod groźbą obniżenia 
zasiłku, w razie przekroczenia tego terminu. 
(Po wprowadzeniu obligatoryjnych e-ZLA, 
przepis dotyczący obniżenia zasiłku z powo-
du nieprzekazania zwolnienia pracodawcy 
w terminie – przestanie obowiązywać).

Elektroniczne zwolnienia lekarskie moż-
na wystawiać już od 1 stycznia 2016 r. W wo-
jewództwie wielkopolskim e-zwolnienia 
stanowią 36 procent wszystkich zwolnień 
lekarskich. Z każdym tygodniem procent 
zwolnień wystawionych elektronicznie jest 
wyższy. Lekarze coraz chętniej korzystają 
z szybkiej, prostej i wygodnej dla pacjenta 
formy wystawiania zwolnień.

By zwolnienie lekarskie trafiło do sys-

temu informatycznego 
pracodawcy, musi on 
mieć założone konto 
płatnika na Platformie 
Usług Elektronicznych 
ZUS. Jeśli pracodawca 
jeszcze nie ma konta na 
PUE ZUS, warto by je 
założył. Dzięki temu pra-
cownik nie będzie musiał 
pobierać wydruku elek-
tronicznego zwolnienia 
lekarskiego i zawozić go 
do szefa lub prosić zna-
jomych o dostarczenie 
dokumentu. 

Jeżeli pacjent choruje 
i przestał być pracownikiem, czyli pobiera 
zasiłek po ustaniu zatrudnienia, musi pa-
miętać o tym, żeby złożyć do ZUS wniosek 
o wypłatę zasiłku. Sam elektroniczny wpływ 
zwolnienia do ZUS nie wystarczy, by wy-
płacić świadczenie. Trzeba jeszcze złożyć 
wniosek w postaci formularza ZAS-53. To 
także można zrobić elektronicznie na PUE 
ZUS i nie jest do tego wymagany podpis elek-
troniczny. To samo powinni zrobić prowa-

dzący działalność gospodarczą oraz osoby 
z nimi współpracujące, a także duchowni 
i pracownicy podlegający polskim przepisom 
ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagra-
nicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 

w Wielkopolsce
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,,Wspomnienie” 
Tu się urodziła i wojnę przeżyła 
Dla swego miasta serce straciła 
Wzrastała w wierze i cnocie wartości 
Otwarta na ludzi pełna miłości 

Całe swe życie z Bukiem związała 
Historię swej pracy czynami napisała 
Choć mała wzrostem była Elżbieta 
Serce ogromne miała ta kobieta 

Przez całe lata skarby gromadziła 
Ziemię bukowską chwałą okryła 
Wdzięczni jej za to są bukowianie 
Wzorem dla młodych niechaj się stanie

Smutkiem i żalem miasto się okryło 
Serce tego miasta już nie będzie biło 
Spuścizna Twoja z nami pozostanie 
Dziękujemy Tobie za jej zbieranie 

Odeszłaś w ciszy nie wadząc nikomu 
Ojciec Niebieski zabrał Cię do domu 
Dusza Twa Elu ku niebu się wzniosła 
Wyszła po Ciebie nasza Matka Boska 

Żywa w naszej pamięci niechaj pozostanie 
Ta która niosła wartości przesłanie 
Kto skarby zbiera i je oddaje 
Dobry w oczach Bożych i ludzi się staje 

Kazimierz Olenderek

Wspomnienie Elżbiety Cichej – ELKI

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, 
ale są ludzie, których brak powoduje 
ogromną wyrwę w społeczeństwie, ro-

dzinie, wśród przyjaciół – i tak jest w przy-
padku nagłego odejścia naszej Elki. Wszyst-
kie Jej dokonania wymienione są na wielu 
stronach gazet, książek, a teraz i nekrologów, 
my chcemy wspomnieć Ją prywatnie.

Jeszcze widzimy Cię idącą ulicami, lekko 
pochyloną, już ostatnio trochę wolniej po-
ruszającą się charakterystycznym chodem, 
ciągle mającą jakieś spotkania i obowiązki. 
W 1975 roku założyłaś koło Senior PTTK, 
jedno z pierwszych w Buku skierowane do 
starszej młodzieży, którym do końca się opie-
kowałaś. Sumiennie prowadziłaś kronikę 
Oddziału PTTK Buk z wieloma własnymi 
zdjęciami, które uwielbiałaś robić. Byłaś na 
każdym naszym spotkaniu, rajdzie i złocie. 
Nie chorowałaś, nie żaliłaś się, więc jak to 
tak, przecież wydawałaś się nieśmiertel-
na. Miałaś jeszcze tyle planów, zamierzeń 

i oczekiwań, ciągle ciekawa ludzi, świata. 
Nasze zaskoczenie było wielkie. Umieści-
liśmy nekrolog w „Głosie Wielkopolskim”, 
zajęliśmy się oprawą Mszy św., wiązanką, 
kwiatami, powiadomieniem członków PTTK 
i wszystkich szczebli naszego Towarzystwa, 
organizacją spotkania po pogrzebie i dopiero 
na cmentarzu dotarło do nas, że to Twój 
pogrzeb, Twój grób i Twoja trumna. Żegnał 
Cię Włodzimierz Łęcki wymieniając Two-
je zasługi dla Towarzystwa i społeczności 
bukowskiej. Otrzymałaś niezliczoną ilość 
odznaczeń, wyróżnień i dyplomów, wśród 
nich dwa najważniejsze: Honorowy Członek 
PTTK i „Dla dobra Gminy Buk” nadane przez 
władze Towarzystwa i Władze Samorządo-
we. Byłaś zażenowana wszelkimi pochwała-
mi „no dobrze, dobrze, już skończcie”, czasem 
robiliśmy Ci na złość, śpiewając 100 lat na 
wszelkie znane nam melodie, a Ty odganiałaś 
się, jak od natrętnych much – „już dosyć, ile 
mam jeszcze żyć”. W naszych sercach i pa-
mięci zachowamy Cię do końca naszych 
dni. Niech niebiańskie szlaki będą łatwe 
i niemęczące, „Kapitańskie tango” niech Ci 
towarzyszy w chmurkowych kawiarenkach, 
a my częściej będziemy spoglądać w błękit 

nieba wierząc, że jesteś szczęśliwa w oto-
czeniu Twoich bliskich.

Spoczywaj w spokoju i niech Ci ziemia 
lekką będzie.

Członkowie Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego w Buku

Ś † p
Elżbieta ELKA Cicha

Honorowy Członek PTTK, twórca i kustosz Izby Muzealnej PTTK 
Ziemi Bukowskiej, niestrudzona działaczka społeczna zarówno 

oddziału PTTK, jak i Miasta i Gminy Buk, nasza Koleżanka, od ponad 
60 lat towarzyszka wspólnych wypraw, opiekun Koła PTTK Senior 
w Buku, współorganizatorka wycieczek Koła Senior odeszła od nas 
5 października 2018 roku. Za swą działalność otrzymała niezliczoną 

ilość odznaczeń, wyróżnień i dyplomów.
Będzie nam JEJ brakowało –dzieli nas tylko czas – pozostanie 

w naszych sercach i pamięci.
Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia i żalu.

Członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa  
Turystyczno Krajoznawczego w Buku.
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Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze 
podziękowania Wszystkim, którzy 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

V Śp. Ireneusza Otto
W tych trudnych dla nas chwilach 

dziękujemy za okazaną pomoc 
i życzliwość 

p. dr Filipiakowi, ks. Proboszczowi 
Szczepaniakowi, p. Zofii Koźmińskiej, 

p. Elżbiecie Wolnej, p. Osińskiemu.

Dziękujemy za współczucie, wrażliwość 
serc i modlitewne wsparcie, za intencje 

mszalne, złożone wieńce i kwiaty
Rodzinie, znajomym, sąsiadom.

Z wyrazami wdzięczności 
Żona z rodziną

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze zmarłego

V Śp. Eugeniusza Siedlarz

Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi,  
księdzu Piotrowi, p. Osińskiemu, rodzinie, sąsiadom,  

przyjaciołom, znajomym.
Za złożone kwiaty i wieńce, zamówione  

Msze św., modlitwę i wsparcie.
Serdeczne „Bóg zapłać” składa rodzina

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając, że kiedyś

przekroczą też Niebios próg, Ci którzy
tutaj w bólu trwają.”

Zaskoczeni i zasmuceni Bożą wolą, której nikt nie 
wyprzedzi pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na 

miejsce wiecznego spoczynku

V Śp. Michała Dybizbańskiego
Męża, Ojca, teścia, dziadka.

Dziękujemy wszystkim, którzy w bolesnych 
chwilach dzielili z nami smutek, żal okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej: Księdzu Proboszczowi 

Andrzejowi Szczepaniakowi
oraz obsłudze kościelnej i cmentarnej. 

Rodzinie, krewnym, delegacjom, przyjaciołom, 
sąsiadom i znajomym za okazaną pomoc 

współczucie, modlitwy, intencje mszalne, wieńce 
i kwiaty.

Serdeczne „Bóg zapłać”
składa żona z synami

Dziękujemy za wszystko dobro  
jakie nas w życiu spotyka.  

Dziękujemy za rodzinę, przyjaciół,  
znajomych i ludzi dobrego serca, którzy  

w tych trudnych dla nas chwilach  
wspierali nas dobrym słowem i modlitwą. 
Dziękujemy za ofiarowane Msze święte  

o zdrowie, siły i powrót  
do pełnej sprawności mojego męża

Jacka Kańduły
Modlitwa i słowa otuchy  
w tych dniach dały nam  

wiarę i nadzieję.
Dobry Boże dziękujemy  

za wysłuchanie próśb ludzi dobrej woli, 
którzy w tym czasie byli z nami  

sercem, słowem i modlitwą.

żona z rodziną
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Przedsiębiorco – wystaw się na 
Jarmarku Świątecznym w Buku
Serdecznie zapraszamy 
do udziału w III Jarmarku 
Świątecznym, który od-
będzie się dnia 9 grudnia 
2018r. w Hali Sportowo
-Widowiskowej w Buku.
Organizator Jarmarku 
zapewnia stoiska promo-
cyjne, ciekawy program 
artystyczny, warsztaty 
dla dzieci i wiele innych 
atrakcji towarzyszących temu wydarzeniu. Niestety, 
w związku z powierzchnią jaką mamy do dyspozycji, 
liczba stoisk jest ograniczona. 
Zapraszamy chętnych wystawców do wzięcia udziału 
w III Jarmarku Świątecznym.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: mgok-
buk@o2.pl z dopiskiem „Stoiska Handlowe Jarmark” 
lub telefonicznie: (61) 8140121.

Wykaz akcji OSP w Buku 
w październiku 2018 r.
1.10  Pożar samochodu na drodze do Szewc
2.10  Pożar sadzy w kominie 
5.10  Sprzątanie po kolizji na Wygodzie
9.10  Wypadek drogowy na Wygodzie
12.10  Złamane drzewo w Kalwach – praca drabiną
13.10  Pożar stogu w Otuszu
15.10  Wypadek drogowy w Dobieżynie
17.10  Prace drabiną przy pomniku
18.10  Pomoc Policji w Szewcach
18.10  Pożar słomy w Żegowie
18.10  Mycie pomnika na pl. Stanisława Reszki
20.10  Pożar budynku mieszkalnego w Wierzeji
20.10  Wycinka drzew w Niepruszewie
20.10  Rozsypane zboże na drodze do Szewc
23.10  Złamane drzewo w Dobieżynie
23.10  Wypadek drogowy na Wygodzie
23.10  Złamane drzewo w Strykowie
25.10  Monitoring pałacu w Skrzynkach
25.10  Ćwiczenia: Przedszkole Hałabały, Przedszkole 

Pluszak, Szkoła Podstawowa.
25.10  Wypadek drogowy w Szewcach
29.10  Pomoc w ustawieniu krzyża na Golgocie – ul. św. 

Rocha
30.10  Sprawdzian gotowości bojowej - PSP Poznań
31.10  Zabezpieczenie korowodu Wszystkich Świętych
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Szanowni Państwo,

otrzymałem mandat i będę radnym w Powiecie Poznańskim. 
Bardzo dziękuję za każdy z 1805 głosów - bez Państwa 
zaufania bym tego nie osiągnął.

Dziękuję także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
pomagali i wspierali mnie podczas kampanii - rodzicom, 
przyjaciołom i wielu nowo poznanym i życzliwym osobom. 
Mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk!
Czas kampanii wyborczej po raz kolejny pokazał, jak 

kreatywni i bezinteresowni potrafią być Mieszkańcy na-
szej Gminy. Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Buk, 
z którego miałem zaszczyt kandydować na burmistrza 
Miasta i Gminy Buk, uzyskał – dzięki Państwa poparciu 
– cztery mandaty do Rady MiG Buk. Dwóch, spośród 
nas, już po raz szósty z rzędu zdobyło Państwa zaufanie. 
Serdecznie za to dziękujemy. 

Dziękujemy naszym Najbliższym oraz osobom wspie-
rającym naszą kampanię.

Gratulujemy Panu Pawłowi Adamowi wyboru na Urząd 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk i życzymy powodzenia. 
Słowa naszego uznania niech przyjmą również wszyscy 
radni kolejnej kadencji.

Jesteśmy osobami, które szukają tego, co łączy i co 
buduje wspólne dobro. Wierzymy, że – z nowo wybranym 
burmistrzem oraz radnymi – zmienimy naszą Gminę na 
miejsce, w którym lepiej, przyjemniej i wygodniej się żyje. 

W imieniu KWW Dobry Buk
Andrzej Jankowski 

Dorota Dudzik, Anna Kowalska, Maria Mądroszyk, Rok-
sana Szymańska, Elżbieta Tonder, Jolanta Wojcińska, Marek 
Dakowski, Mariusz Kańduła, Michał Korbas, Krzysztof 
Kurek, Dariusz Pańczak, Andrzej Widlarz

	okulary korekcyjne już od 100 zł
	 szkła progresywne nowej generacji  

już od 440 zł
	Oprawki i okulary przeciwsłoneczne 

znanych marek w hurtowych cenach

ZAPRASZAMY:
PN. CZW. PT. 10.00-17.00 | WT. ŚR. 10.00-19.00

ul. Przykop 10, Buk (w poradni Vilax, I piętro)

Optyk:  730 707 880 | Okulista:  665 175 179

OPTYK
Black & White

Nie 
przepłacaj  
za okulary!
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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

 

Harvesting 

the Future 

Stażysta w dziale IT m/f 

Niepruszewo k/Buku (powiat poznański) 

Zakres obowiązków: 

Administrowanie wewnętrzną bazą danych, wsparcie help-deskowe 
pracowników, opracowywanie raportów, przygotowywanie  
zestawień i analiz dotyczących rynku, udział w projektach. 

Wymagania: 

• bardzo dobra znajomość MS Excel oraz systemów baz danych
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
• dyspozycyjność (minimum 2 dni w tygodniu) 

Oferujemy: 

• 6-12 miesięczny płatny staż w międzynarodowej firmie 
• godziny stażu dostosowane do planu zajęć na uczelni 
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

 
 
Aplikacje proszę przesłać na rekrutacja@claas.com w tytule wpisując 

“Staż w IT” 

 

Proszę o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez CLAAS Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez CLAAS Polska Sp. z o.o. dla potrzeb 
przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

CLAAS jest wiodącym producentem 

maszyn rolniczych. Nasze nowoczesne 

kombajny, traktory, prasy oraz 

nowoczesne systemy informatyczne 

pomagają w zaspokajaniu rosnącego 

zapotrzebowania na żywność, energię 

oraz  towary. 

 

Zaawansowane technologicznie 

produkty CLAAS znajdują zastosowanie 

w 140 krajach. Zatrudniając 11.000 

pracowników w naszych zakładach na 

całym świecie, generujemy obroty w 

wysokości 3,8 mld euro. 

 

Harvesting the Future: 

to jest nasz wspólny cel. CLAAS jako 

międzynarodowa firma z rodzinnymi 

wartościami, tworzy środowisko 

kształtowane przez wzajemny 

szacunek, dający przestrzeń do 

indywidualnego rozwoju 

 

Kontakt: 

CLAAS Polska sp. z o.o. 

Ul. Świerkowa 7 

Niepruszewo 

64-320 Buk 

Zapraszamy do kawiarni przy kinie!

Kącik 
czytelniany

otwarty 
w czwartki  

i w piątki w godz. 
15:00-18:00

GODZINY OTWARCIA KAWIARNI: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-21:00
soboty w godz. 14:00-21:00 • niedziele w godz. 14:00-20:00 
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