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Będziemy usprawniać gminę
Rozmowa z Pawłem Adamem – Burmistrzem Miasta i Gminy Buk

– Panie Burmistrzu, objął Pan urząd 
po 25 latach rządów poprzednika. Jest 
to bez wątpienia historyczna zmiana 
w bukowskim ratuszu. Pierwszy raz 
przydarzyła się nam sytuacja, w której 
gmina miała przez trzy tygodnie dwóch 
burmistrzów. Wynik wyborów rozstrzy-
gnął się już 21 października, a kadencja 
ustępującego włodarza zakończyła się 
16 listopada br. Przez trzy tygodnie był 
więc Pan burmistrzem-elektem. W jaki 
sposób wykorzystał Pan ten czas? 

Do momentu zaprzysiężenia na urząd 
burmistrza pracowałem jeszcze w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Kontaktowałem 
się już z bukowskimi urzędnikami i moimi 
współpracownikami. Nie chciałem jednak 
wprowadzać atmosfery niepokoju i dałem 
czas mojemu poprzednikowi na spokojne 
zamknięcie spraw.

– Pierwszy raz jako urzędujący bur-
mistrz wszedł Pan do ratusza 22 listo-
pada. Jak wyglądał ten pierwszy dzień? 

Bardzo pracowicie i intensywnie. Przede 
wszystkim starałem się rozmawiać z mo-
imi nowymi współpracownikami, z których 
część znałem wcześniej, a z częścią dopiero 
co się poznałem. Nie ulega dla mnie wątpli-
wości, że sposób zarządzania ludźmi, kiero-
wania urzędem oraz informowania społe-
czeństwa o postępach prac będzie się różnił 
względem tego, jaki miał miejsce dotychczas. 
Pierwszy dzień zaczął się bardzo wcześnie 
rano i skończył bardzo późno wieczorem. 
W kolejnych dniach bywało podobnie, ale 
ja poważnie podchodzę do pełnionej funkcji 
i skoro sytuacja tego wymagała, to ograni-
czeń czasowych nie było. Myślę, że z czasem 
– jak zapoznam się z całym spectrum naszych 
samorządowych spraw – praca będzie prze-
biegała sprawniej. 

– Nowy Burmistrz, co oczywiste, 
wprowadza własny styl zarządzania. 
Jakie zmiany organizacyjne planuje Pan 
wprowadzić w urzędzie i w jakim stop-
niu dotyczyć one będą przysłowiowego 
„Kowalskiego”? 

Z całą pewnością będę się starał, by 
urząd był bardziej przyjazny mieszkańcom. 
Drzwi do mojego gabinetu są otwarte dla 
wszystkich i zapraszam do bezpośredniego 
kontaktu ze mną. Planuję zmienić godziny 
pracy Urzędu tak, by przynajmniej raz w ty-
godniu był on dostępny w godzinach popo-
łudniowych, by osoby pracujące mogły zała-
twić swoje sprawy. Chciałbym też usprawnić 

działanie Urzędu Stanu Cywilnego poprzez 
urządzenie klimatyzowanej poczekalni dla 
osób korzystających z naszych usług. W przy-
szłości planuję też zmodernizować toalety 
i dostosować Urząd do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Wymaga 
to czasu i środków, ale Urząd 
ma służyć mieszkańcom – po 
to jesteśmy.

– Rozmawiamy trzy tygo-
dnie po objęciu przez Pana 
władzy w gminie. Wiemy już, 
że w tym czasie zapoznawał się Pan ze 
stanem gminy, urzędu oraz jednostek or-
ganizacyjnych. Czy zastana rzeczywistość 
różniła się od Pana wiedzy i wyobrażeń?

Pracowałem wcześniej w samorządzie 
i wiem doskonale, na czym polega praca sa-
morządowa. Miałem też spore wyobrażenie 
na temat zakresu działań naszej gminy na 
wielu polach. To co może zaskakiwać, to na 
pewno ogrom codziennej pracy urzędniczej, 
której może często na zewnątrz nie widać, ale 
ktoś ją wykonać musi. Na szczęście trafiłem 
na gro dobrych fachowców, którzy szybko 
wprowadzili mnie w lokalną specyfikę. Tak 
naprawdę myślę, że ten pierwszy rok będzie 
rokiem przetarcia, ale mam już kilka nowych 
pomysłów do realizacji w Buku, które na 
pewno będę wdrażał jeszcze w roku 2019!

– Zastał Pan gotowy projekt budżetu 
na 2019 r. Jak Pan ocenia przygotowany 
dokument, jakie ewentualne zmiany bę-
dzie Pan chciał wprowadzić? 

Tak, projekt budżetu przygotowany 
został przez mojego poprzednika. Jak go 
oceniam – jest to projekt racjonalny i może 
nie do końca zgodny z moimi priorytetami, 
ale po kilku autopoprawkach i modyfikacjach 
w trakcie trwania roku budżetowego myślę, 
że za rok będę mógł wziąć pełną odpowie-
dzialność za jego realizację. W budżecie zna-
lazło się wszystko to, co znaleźć się musiało 
i powinno. Teraz naszym zadaniem będzie, 
by można było pokusić się o realizację ko-
lejnych przedsięwzięć.

– Jakie więc inwestycje będzie reali-
zować gmina w 2019 r.?

Największym przedsięwzięciem jest bu-
dowa punktu przesiadkowego przy dworcu 
PKP w Buku wraz z niezbędną infrastrukturą. 
To zadanie jest rozłożone na kilka lat. W ubie-
głym roku został rozstrzygnięty przetarg 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie 
trwają prace projektowe i wykonawca roz-

pocznie roboty budowlane w momencie, 
kiedy będzie posiadał wszelkie uzgodnienia 
i pozwolenie na budowę.  Mam nadzieję, 
że budowa rozpocznie się z początkiem 
przyszłego roku. Niemniej ważną i długo 
wyczekiwaną inwestycją jest budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej z Buku do Szewc. To za-
danie realizuje powiat. Naszym zadaniem 
jako gminy jest zapewnienie oświetlenia na 
przebiegu tej ścieżki. Również w tym roku 
przystąpimy do rozbudowy Wiejskich Do-
mów Kultury w Kalwach oraz w Dobieżynie. 
Nadal czeka modernizacja dróg osiedlowych 
w Niepruszewie. Z końcem ubiegłego roku 
ukończone zostały prace na ul. Jarzębinowej 
i Akacjowej. Na realizację oczekują ulice Ja-
śminowa i Lipowa. Jednak o przystąpieniu 
do ich realizacji zdecydują przede wszystkim 
możliwości budżetowe. Czekamy również 
na decyzję wojewody o przyznanym dofi-
nansowaniu na I etap modernizacji drogi 
gminnej z Szewc do Dobieżyna. Ta inwestycja 
w ubiegłym roku nie doczekała się realizacji 
z uwagi na wysokie ceny zaproponowane 
przez wykonawców. 

– Które ze spraw gminy są Pana zda-
niem najpilniejsze do załatwienia?

W pierwszych dniach urzędowania zde-
cydowanie najpilniejsza była praca nad bu-
dżetem gminy na rok 2019. Było to trudne, 
bowiem projekt przygotowany został przez 
mojego poprzednika, ale finał prac należał 
już do mnie i do nowo powołanej rady gminy. 
Wspólnie z moimi współpracownikami oraz 
radnymi myślę, że stanęliśmy na wysokości 
zadania. Poza tym całe mnóstwo bieżących 
spraw, które wymagały podjęcia pilnych de-
cyzji w dość krótkim czasie. 

– Dziękuję za poświęcony czas. Za-
powiadam się na kolejną rozmowę już 
niebawem.

Z burmistrzem Pawłem Adamem  
rozmawiał Hubert Wejmann
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Budżet na 2019 rok przyjęty,  
ale już do zmiany...

Z nowym rokiem nowe rozdanie bu-
dżetowe w gminie Buk, ale wygląda 
na to, że nie na długo. Okazuje się, 

że czeka nas niebawem zmiana planu do-
chodów i wydatków. Ale po kolei... Projekt 
budżetu na 2019 rok przygotował w listo-
padzie ub. roku poprzedni burmistrz, a rad-
nym w nowej kadencji rekomendował już 
obecny burmistrz – Paweł Adam. Podczas 
dyskusji na komisjach i w czasie grudniowej 
sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni odnie-
śli się do wielu punktów planowanych do 
wykonania w projekcie budżetu, po czym 
przyjęli uchwałę budżetową, uwzględniając 
autopoprawkę przygotowaną przez nowego 
burmistrza. Plan finansowy gminy na 2019 
rok należałoby określić jako zachowawczo
-ostrożnościowy, bo choć obejmuje kilka 
dużych inwestycji, to trudno go nazwać zde-
cydowanie proinwestycyjnym. Burmistrz Pa-
weł Adam omawiając propozycje budżetowe 
zaznaczał, że nie jest to budzet jego marzeń 
i w istocie z uwagi na kalendarz wyborczy nie 
miał wpływu na jego kształt, korygując go 
nieco w drodze autopoprawki. Tym samym 
nie należało się spodziewać rewolucyjnych 
zmian w procedowanym projekcie, a trze-
ba było dążyć do jego uchwalenia do końca 
roku. Przy kilku planowanych inwestycjach 
o sporych rozmiarach, ryzyko zrealizowania 
wydatków jest wysokie, co jest wypadkową 
ograniczonej liczby oferentów gotowych zło-
żyć zadowalające oferty cenowe w postępo-
waniu przetargowym. Z uwagi na drożejące 
materiały budowlane, wyższe ceny usług 
i coraz wyższe wynagrodzenia pracowni-
ków, kwoty zaplanowane w budżecie często 
nie wystarczają, a wówczas należy się liczyć 
z koniecznością korekty budżetu. Według 
informacji przekazanych przez burmistrza, 
według dostępnych list rankingowych pro-
jektów z dofinansowaniem unijnym wynika 
już teraz, że niektóre pozycje są zagrożone, 
a inne z kolei mogą się dodatkowo pojawić 
w najbliższych miesiącach. 

A teraz już szczegółowo 
o uchwalonym budżecie. 

Według powszechnej zasady, żeby wyda-
wać trzeba wcześniej uzyskać dochody, a te 
zaplanowano na kwotę 63,7 mln zł, podczas 
gdy wydatki wyszacowano na kwotę 62,9 
mln zł, tj. o 0,8 mln zł mniej. Tym samym 
nie zakłada się deficytu budżetowego. Do-
chody gminne mają być osiągnięte głównie 
z subwencji i dotacji rządowych, z krajowych 
i unijnych środków pomocowych, wpływów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 

i prawnych, z podatków od nieruchomo-
ści i opłat lokalnych oraz z innych tytułów. 
Wpływy z podatku od nieruchomosci rosną 
sukcesywnie i zostały oszacowane tym ra-
zem na kwotę 14,5 mln zł, głównie z tere-
nów aktywizacji gospodarczej. Wśród dotacji 
z budżetu rządowego warto wymienić kwotę 
w wysokości 6,8 mln zł z przeznaczeniem 
na zasilanie Programu 500+, które to środki 
gmina ma wypłacić rodzicom jako wsparcie 
na wychowanie bukowskich dzieci. Na reali-
zację zadań bieżących, w tym oświatowych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kultural-
nych, sportowych, promocyjnych, remon-
towych i administracyjnych przeznaczono 
kwotę 50,5 mln zł. Mieszkańców zainteresuje 
zapewne kwota na wydatki inwestycyjne, 
a te planuje się łącznie na kwotę nieco po-
nad 12 mln zł. Przypomnijmy, że głównym 
zadaniem inwestycyjnym w 2018 r. miała być 
przebudowa drogi Szewce – Dobieżyn o dłu-
gości 2,5 km, co miało lepiej skomunikować 
południową część gminy z trasą do Stęszewa 
oraz ułatwić dojazd do Buku i do obwodnicy 
Poznania. Ta inwestycja oszacowana była 
na kwotę 4,6 mln zł i miała być dotowana 
w połowie z budżetu rządowego w ramach 
programu rozwoju gminnej infrastruktury 
drogowej. Jednak ceny zaoferowane przez 
wykonawców znacznie przewyższały za-
rezerwowane na to zadanie kwoty, a tym 
samym inwestycja wypadła z planu. Co się 
wówczas nie udało, to ma szansę wrócić 
w części w 2019 roku, ale zależeć będzie od 
wysokości dofinansowania przez wojewodę 
i sytuacji na rynku firm budowlanych. Pozo-
stałe inwestycje drogowe w gminie dotyczą 
ulic w Niepruszewie rozpoczętych w 2018 r. 
– rozliczenie całości zadania w kwocie 1,3 
mln zł oraz I etap budowy jakże oczekiwa-
nego węzła przesiadkowego przy dworcu 
PKP za kwotę ponad 1,5 mln zł, z tego środki 
unijne to 850 tys zł. Ponadto w ramach przy-
gotowania inwestycji przy regulacji gruntów 
w pasach drogowych planuje się zainwe-
stować 260 tys zł, a dotyczy to miasta Buk 
(ul. Grobelnego i Górczaka), Dobieżyna (ul. 
Wodna) oraz w terenów zieleni w Wielkiej 
Wsi. W ramach poprawy jakości środowi-
ska miejskiego poprzez urządzenie terenów 
zieleni w rejonie ulic Sportowej i Basztowej 
w Buku na taki projekt zaplanowano kwotę 
ponad 1,3 mln zł, choć ta inwestycja wydaje 
się zagrożona z uwagi na dużą konkuren-
cję wśród projektów z dofinansowaniem 
rządowym, a tam środki pomocowe miały 
wynieść 1,1 mln zł. Z dużym optymizmem 
można za to oczekiwać upragnionej przez 

mieszkańców Szewc i Michalina budowy 
scieżki rowerowo-pieszej wzdłuż drogi do 
Szewc, gdzie inwestorem jest Powiat Po-
znański, a gmina zaplanowała 800 tys zł 
z przeznaczeniem na jej oświetlenie. Inną 
zagrożoną inwestycją, na którą zaplanowano 
w przyszłym roku wydatek 2,5 mln zł jest 
przebudowa budynku po Bukowiance na 
cele społeczne. Mimo, że środki gminne są 
na to zarezerwowane to wydaje się, że pro-
jekt przepadnie z uwagi na dalekie miejsce 
rankingowe w unijnym dofinansowaniu. 
Zresztą od początku było wiadomo, że nasz 
wniosek ma nikłe szanse powodzenia wsród 
wniosków rewitalizacyjnych takich miast 
jak choćby Gniezno czy Piła. Ze wsparciem 
środków unijnych uda się za to zapewne 
rozbudować Dom Kultury w Kalwach za 
kwotę 450 tys zł oraz zmodernizować pałac 
w Dobieżynie za kwotę 1 mln zł (dopłata UE 
to 250 tys zł). Środki Unii Europejskiej mają 
również wspomóc budowę scieżki eduka-
cyjnej w Parku Harcerza w Buku, a całość 
tego zadania ma kosztować 60 tys zł. W za-
kresie kultury fizycznej i sportu planuje się 
budowę placu zabaw w Wielkiej Wsi oraz 
poszerzenie bazy do ćwiczeń treningowych 
na boisku w Niepruszewie, a oba te zadania 
oszacowano na kwotę 80 tys zł każde. Z kolei 
na stadionie w Buku czeka nas jeszcze do-
kończenie budowy bieżni i remont szatni, 
na co łącznie przewidziano kwotę ponad 
600 tys zł. W ramach dotacji dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej na wzmocnienie pasa-
żerskich przewozów kolejowych jesteśmy 
zobowiązani przekazać prawie 210 tys zł, 
a dla naszej spółki komunalnej przewidziano 
doinwestowanie na kwotę 1,5 mln zł. Planuje 
się ponadto dokończyć termomodernizację 
obiektów gminnych za kwotę prawie 300 tys 
zł. Jak widać, sporo w budżecie jest niewia-
domych i zarazem innych uwarunkowań, 
które tworzą w sumie dość skomplikowa-
ną układankę. Dlatego też burmistrz Paweł 
Adam wnioskując o przyjęcie tegoż budżetu 
zastrzegł jednocześnie, że jeszcze w I kwar-
tale czeka nas zapewne sporo przetasowań 
i poważna przebudowa planu finansowego. 
Jednocześnie odpowiadając na apel radnych 
zapewnił, że podejmie m.in. takie tematy 
jak: badania archeologiczne na bukowskim 
rynku, inwentaryzacja źródeł ciepła jako 
element zmierzenia się z problemem smogu 
oraz poszerzenie działalności w obiekcie 
byłej synagogi. Na decyzję czeka też spra-
wa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
trasy wojewódzkiej do Poznania z ul. Leśną 
i terenami przemysłowymi w Niepruszewie.
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 A czego zabrakło w budżecie? 
Mimo wielu oczekiwań, z braku środków 

nie ma ronda na skrzyżowaniu ulicy Gro-
dziskiej z obwodnicą, a ponadto nie będzie 
też nowego obiektu żłobkowo-przedszkol-
nego, ani przy przedszkolu Hałabały ani też 
przy ulicy Otuskiej. W szkole podstawowej 
w Buku nadal będzie więc brakować sal 
z uwagi na umiejscowioną tam filię przed-
szkola. Nie będzie też strefy płatnego parko-
wania i parkingu przy ulicy Wielkowiejskiej, 
a tym bardziej nie ma szans na moderniza-
cję rynku, co i tak musi być poprzedzone 
„wykopkami” tj. wspomnianymi wcześniej 
badaniami archeologicznymi na tym placu.

 Największym wyzwaniem inwesty-

cyjnym na najbliższe 3 lata pozostaje więc 
nadal budowa punktu przesiadkowego dla 
podróżnych przy dworcu w Buku, który 
to projekt oszacowany jest na 11,6 mln zł, 
z kwotą dofinasowania prawie 10 mln zł, 
co stanowi aż 85% całego zadania. Prace 
projektowe mają się zakończyć w I połowie 
roku, a wówczas budowa miałaby ruszyć 
w III kwartale 2019 roku. Należy oczekiwać, 
że poprzez budowę dróg dojazdowych, tras 
pieszych i rowerowych oraz zamontowanie 
ładnej i funkcjonalnej infrastruktury otocze-
nie dworca ma szansę stać się przyjaznym 
miejscem dla mieszkańców i atrakcyjną 
wizytówką gminy. Jak może wyglądać taki 
punkt przesiadkowy można już się przeko-

nać oglądając podobne obiekty już wykonane 
na trasie do Poznania, choćby w Dopiewie 
czy w Palędziu.

Powyższe rozważania czynione są na 
początku nowego roku, a wobec tego wypada 
wszystkim decydentom i wykonawcom ży-
czyć najlepszego zdrowia i wszelkiego dobra 
oraz właściwego wykorzystania danego nam 
czasu oraz sporo szczęścia przy realizacji 
zadań dla dobra mieszkańców naszej gminy, 
co też niniejszym czynię.

 Z noworocznym pozdrowieniem – 
Tomasz Plewa przewodniczący Komisji 

Budżetu i Oświaty Rady MiG Buk.

Informuję, że Burmistrz Miasta 
i Gminy Buk w drodze zarządzenia:

- Nr 6/2019 z dnia 3.01.2019 r. podał 
do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do dzierżawy 
w miejscowości Dobra, działka nr 38/2 
o pow. 0,3705 ha na okres 1 roku. 

- Nr 7/2019 z dnia 3.01.2019 r. podał 
do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowościach : Buk, działka nr 658 
o pow. 0,0944 ha i Wielkiej Wsi nr 603/1 
o pow. 0,9357 ha na okres 1 roku.

Zakończenie naborów w LGD „Źródło”

Koniec roku dla Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Źródło” był bardzo 
pracowity. W dniach od 26 listopada 

do 10 grudnia odbył się nabór wniosków 
na operacje z poddziałania 19.2 w zakresie:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-

cyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
3. Podejmowanie działalności gospodar-

czej.
4. Rozwijanie działalności gospodarczej.

Przed rozpoczęciem naborów pracow-
nicy biura Stowarzyszenia zorganizowali 
trzy szkolenia dla potencjalnych wnio-
skodawców, na których zostały omówio-
ne wymogi, jakie muszą oni spełniać oraz 
kryteria wyboru operacji. Spotkania odbyły 
się kolejno w budynku Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew, w Strażnicy OSP w Buku 
oraz w Urzędzie Gminy Dopiewo. Stowarzy-
szenie LGD „Źródło” dziękuje burmistrzowi 
Gminy Stęszew, wójtowi Gminy Dopiewo 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Buku za 

nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń.
Tegoroczny nabór, podobnie jak po-

przednie, cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Wszystkie wnioski zostały ocenione 
przez Radę Stowarzyszenia LGD „Źródło”. Te, 
które otrzymały minimalną liczbę punktów 
i mieściły się w limicie środków określonych 
dla danego konkursu, zostały przekazane do 
dalszej oceny formalnej i merytorycznej do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. W ramach 
„Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej, lub kulturalnej” wpłynęły dwa wnio-
ski z Gminy Stęszew i dwa wnioski Miasta 
i Gminy Buk, natomiast na „Zachowanie dzie-
dzictwa lokalnego” jeden wniosek Gminy 
Stęszew i dwa Gminy Dopiewo. Możliwość 
na dofinansowanie w ramach „Podejmowa-
nia działalności gospodarczej” otrzymało 
ośmiu z dziewięciu beneficjentów z gmin: 
Stęszew i Dopiewo, natomiast w przypadku 
konkursu na „Rozwijanie działalności go-
spodarczej” taką szansę dostało jedenastu 

z dwunastu przedsiębiorców z gmin: Buk, 
Stęszew i Dopiewo. 

Szczegółowe listy wybranych projektów 
dostępne są na stronie internetowej: www.
lgdzrodlo.pl. 

Ponadto w dniach od 28 listopada do 
11 grudnia 2018 r. trwał nabór na Projekty 
Grantowe dedykowane głównie stowarzy-
szeniom i fundacjom. W zakresie konkursu 
pt. „Ekologia to ważne!” wpłynęły trzy wnio-
ski fundacji działających na obszarze Lokal-
nej Grupy Działania „Źródło”. Weryfikacja 
tych wniosków nadal trwa o jej wynikach be-
neficjenci zostaną wkrótce poinformowani. 

Stowarzyszenie LGD „Źródło”  

Podziękowania za świąteczną zbiórkę żywności

W dniach 30.11–01.12.2018 r. na tere-
nie Miasta i Gminy Buk przeprowa-
dzono Świąteczną Zbiórkę Żywno-

ści pod patronatem Wielkopolskiego Banku 
Żywności w Poznaniu. W ramach zbiórki 
zebrano ogółem 1.036 kg produktów spo-
żywczych takich jak: kawa, herbata, mąka, 
makaron, słodycze, konserwy, olej, cukier. 
Z zebranych produktów pracownicy tut. 
Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali 
paczki, które zostały wydane 92 potrzebu-
jącym rodzinom z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 

w zbiórkę żywności, w szczególności panu 
Dariuszowi Sokołowskiemu, Harcerzom 
Związku Harcerstwa Polskiego w Buku, 
Dyrekcji oraz młodzieży Branżowej Szkoły 
I stopnia, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Buku. 

Podziękowania należą się również 
bukowskim marketom za umożliwienie prze-
prowadzenia świątecznej zbiórki żywności 
tj. sklepom „Serwus”, ”Biedronka”, „Netto” 

i „Polomarket”. Dziękujemy Stacji Paliw 
„AWTANK” za zasponsorowanie paliwa do 
transportu zebranych produktów oraz Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa „SKAUT” 
za użyczenie samochodu do przetranspor-
towania zebranej żywności do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Buku. Podziękowania 
kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy włączyli się w świąteczną akcję 
zbiórki żywności na rzecz potrzebujących 
mieszkańców Miasta i Gminy Buk.

Kierownik i Pracownicy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
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Z obrad sesji
W dniu 28 grudnia 2018 r. w Sali Miejskiej w Buku 
odbyła się III sesja Rady Miasta i Gmin Buk trzeciej 
kadencji.

Porządek sesji:
I/ Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie III sesji Rady Miasta i Gminy 
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji 
z dnia 4 grudnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej 
wraz z uzasadnieniem na 2019 rok przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały 
budżetowej.
4/ Odczytanie projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Buk na lata 2019-2026.
5/ Wyrażenie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o projekcie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Buk .
6/ Odczytanie opinii stałych Komisji Rady .
7/ Przedstawienie stanowiska Burmistrza 
Miasta i Gminy do wniosków zawartych 
w opiniach Komisji .
8/ Odczytanie propozycji wniosków zgłoszo-
nych przed rozpoczęciem sesji przez radnych 
i  nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
9/ Przedstawienie ewentualnych autopopra-

wek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu 
Uchwały.
10/ Dyskusja nad projektem budżetu.
11/ Głosowanie wniesionych propozycji 
autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy.
12/ Głosowanie wniosków stałych Komi-
sji Rady nie uwzględnionych przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy w autopoprawce 
oraz złożonych pozostałych zgłoszonych 
wniosków.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej  Miasta i Gminy Buk na lata 2019-
2026.
2/ Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Buk 
na 2019 rok.
3/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w   sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 
2018 rok.
4/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta i Gminy  Buk na lata 
2018-2025.
5/ Przyjęcie „Założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Buk na lata 
2018-2033”.
6/ Ustanowienie wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Po-
moc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2019-2023. 
7/ Podwyższenie kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.
8/ Określenie zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci pro-
duktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
9/ Ustalenie regulaminu głosowania w wy-
borach członków Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji.
10/ Powołanie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji.

a) odczytanie zgłoszonych kandydatów 
do Komisji, 
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) głosowanie w sprawie wyboru człon-
ków komisji,
d) odczytanie protokołu Komisji Skruta-
cyjnej,
e) zgłaszanie kandydatów na przewodni-
czącego komisji,
f) wybór przewodniczącego komisji,
g) podjęcie uchwały w sprawie powołania 
komisji.

IV. Wybór przedstawiciela Rady Miasta i Gminy Buk 
do komisji konkursowej w sprawie opiniowania 
ofert w otwartym konkursie na wsparcie finansowe 
w formie dotacji na realizację celu publicznego z za-
kresu sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe 
działające na terenie Miasta i Gminy Buk.

IV.  Wolne głosy i zapytania.

V.   Wnioski i interpelacje radnych .

VI.    Oświadczenia radnych.

VII.   Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII.  Komunikaty.

IX.  Zakończenie.

Nowi dyrektorzy  
gminnych jednostek

Podczas grudniowej sesji burmistrz Paweł 
Adam poinformował o obsadzie trzech 
stanowisk w gminnych jednostkach orga-
nizacyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji kieruje wyłoniony 
w konkursie dyrektor Jarosław Sznycer. 
Przez kolejne 6 miesięcy pełniącą obowiąz-
ki dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury będzie Agnieszka Skałecka. Hubert 
Wejmann dotychczasowy pracownik promo-
cji w bukowskim ratuszu został pełniącym 
obowiązki dyrektora w Bibliotece i Kinie. Bę-
dzie on kierował placówką do końca czerwca 
2019 r. W tym czasie pozostanie na urlopie 
bezpłatnym w Urzędzie Miasta i Gminy.  

Targowisko na rynku?
W 2019 r. wzrośnie stawka za dzierżawę 
prywatnej działki służącej od lat jako miej-
skie targowisko. Burmistrz Paweł Adam po-

informował, że dotychczasowa dzierżawa 
kosztowała gminę 2 zł za m², ale na 2019 r. 
właściciel zarządał już 2,8 zł. Po negocjacjach 
udało się ustalić ostateczną cenę na poziomie 
2,6 zł. Burmistrz dodał, że wpływy z opłaty 
pobieranej od sprzedających na targowi-
sku, nie pokrywają kosztów jego utrzymania 
przez gminę. Radny Tomasz Giełda stwier-
dził, że targowisko jest potrzebne. Burmistrz 
odparł, że może zapyta o możliwość kupna 
tej nieruchomości. Wiceprzewodniczący An-
drzej Jankowski wrócił do pomysłu, żeby 
rozważyć organizację targu raz w tygodniu 
na płycie rynku. Burmistrz odpowiedział, 
że rozpoczną się prace archeologiczne na 
rynku, a po nich powstanie spójna koncepcja 
jego przebudowy, uwzględniająca również 
miejsca parkingowe. Tego zadania nie da się 
zrealizować w tej kadencji – mówił. 

„Bukowianka”
Burmistrz informował, że odbył spotkanie 
z prezes „Bukowianki” w kontekście trudnej 

sytuacji finansowej firmy i zamiarze sprze-
daży części jej nieruchomości. Właściciele 
firmy pytali, czy gmina będzie zaintereso-
wana jej nabyciem. Paweł Adam mówił, że 
zlecił wykonanie wyceny nieruchomości, od 
której uzależnia dalsze ruchy gminy. 

Bieżnia lekkoatletyczna 
na stadionie

Radny Tomasz Giełda dociekał w sprawie 
bieżni na stadionie. Burmistrz odpowiadał, 
że inwestycja jest ukończona po terminie 
i gmina dochodzić będzie kar umownych. 
Kwestią otwartą pozostaje, czy kary uda się 
wyegzekwować, oraz czy trzeba się będzie 
nią podzielić z Ministrem Sportu, który do-
finansował remont bieżni. Sama bieżnia jest 
odebrana z uwagami. – Są to wady, których 
nie akceptujemy, ale nie ograniczają one 
korzystania z bieżni – mówił burmistrz. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 
usterek.
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„Kosynier Bukowski” 

Miesięcznik nie będzie sprywatyzowany 
uspokajał burmistrz. Odpowiedział radnemu 

Tomaszowi Giełdzie, że o planach przekaza-
nia gazety w prywatne ręce dowiedział się 
z portalu Bukowski Lider. Nie zmienia się 
reaktor naczelny gazety, ale burmistrz ma 

pomysł na zmianę miesięcznika w bezpłatne 
wydawnictwo dla mieszkańców.

ZEBRANIA 
WIEJSKIE

Odbywać się będą w poszczególnych 
sołectwach według załączonego har-
monogramu.

Pół godziny przed rozpoczęciem zebrań 
wiejskich t.j. o godz. 17:30, odbędą się prak-
tyczne pokazy bezpiecznego i zgodnego z za-
sadami ekologii użytkowania domowych 
urządzeń grzewczych. W ramach propago-
wania obniżania emisji szkodliwych sub-
stancji z pieców zasilanych paliwami stałymi, 
promowane będą metody „górnego spalania” 
w piecach domowych. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców.

DATA SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA
06.02. godz. 18.00 Pawłówko-Wiktorowo Sala Miejska Buk
07.02. godz. 18.00 Szewce Sala OSP 
11.02. godz. 18.00 Cieśle Salka Oczyszczalni 

Ścieków
12.02. godz. 18.00 Dobra-Sznyfin WDK
13.02. godz. 18.00 Wysoczka-Żegowo-Wygoda WDK
18.02. godz. 18.00 Wielka Wieś Sala Miejska Buk
20.02. godz. 18.00 Otusz WDK
22.02. godz. 18.00 Dakowy Suche WDK
25.02. godz. 18.00 Kalwy WDK
27.02. godz. 18.00 Dobieżyn WDK
01.03. godz. 18.00 Niepruszewo WDK

W trosce o dziedzictwo lokalne

W dniu 18 grudnia 2018r. burmistrz 
Paweł Adam podpisał list inten-
cyjny z Zarządem oddziału PTTK 

w Buku dotyczący przekazania zbiorów 
Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej na rzecz 
Miasta i Gminy Buk. Zgodnie z jego zapi-
sami stowarzyszenie do końca 2019 r. 
przeprowadzi inwentaryzację zbiorów, po 

czym staną się one własnością gminy. Tym 
samym w 2020 r. gmina zaprzestanie finan-
sowania prowadzenia Izby Muzealnej PTTK 
w oparciu o ustawę o pożytku publicznym 
i o wolontariacie. Gmina zobowiązała się 
do należnego zabezpieczenia zbiorów i ich 
dalszej ekspozycji. 

H.W.

Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopol-
skiego z unijnym dofinansowaniem

Dzięki finansowemu wsparciu LGD „Źró-
dło”, w 2018 r. Miasto i Gmina Buk re-
alizowało projekt o nazwie „W hołdzie 

Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Bukow-
skiej”. Przyczynił się on do wzrostu zaintere-
sowania tematyką patriotyczną oraz popula-

ryzacji idei niepodległościowych. Głównym 
punktem programu wspomnianego projek-
tu była wrześniowa impreza „Powstańcze 
Strzelanie”, która odbyła się na świeżo wyre-
montowanej strzelnicy sportowej w „Parku 
Harcerza”. Zawody strzeleckie połączono 
z uroczystością nadania imienia strzelnicy 
imienia zmarłego w 2018 r. Honorowego 
obywatela Buku – Eugenisza Jakubowskiego. 
Poza udziałem grupy rekonstrukcyjnej i dar-
mowym poczęstunkiem dla uczestników, 
wydarzenie wzbogacił niepodległościowy 
pokaz laserowy. Przyciągnął on do parku 
liczne grono bukowian, którzy zanurzyli się 
w trójwymiarowym widowisku. Elementem 
projektu stało się również wznowienie na-
kładu „Przewodnika po bukowskiej starów-
ce” – zawierającego tym razem dodatkowe 
informacje o ciekawych miejscach związa-
nych z Powstaniem Wielkopolskim w Buku.

Realizacja projektu „W hołdzie Powstań-
com Wielkopolskim Ziemi Bukowskiej” otrzy-
mała dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy zagrała w tym roku kolejny raz 
w Buku. Od samego początku dzia-

ło się bardzo wiele. Tradycyjnie głównym 
miejscem kwestowania był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku. Program artystyczny roz-
poczynał się od godziny 14, ale samo święto-
wanie, bo tak można nazwać, to co się działo 
w tym dniu, rozpoczęło się o wiele wiele 
wcześniej. Mnóstwo wolontariuszy chodziło 
po mieście i zbierało pieniądze na szczyt-
ny cel, jakim był w tym roku zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
W zamian za to każdy otrzymał czerwone 
serduszko, które przyczepiał sobie na kurtkę. 
Wśród wolontariuszy znalazło się bardzo 
dużo dzieci i młodzieży, ale także osoby doro-
słe i seniorzy. Do tego dzieła przyłączyły się 
Bukowski Klub Morsa oraz Bukowski Klub 
Biegacza. Odbył się kolejny „Bieg z Orkiestrą”, 
w którym wzięli udział nie tylko miłośnicy 
ruchu, ale także ci, którzy chcieli przyłączyć 
się do tego finału. Występy w hali rozpoczęli 
najmłodsi bukowianie z Przedszkola Kra-
snala Hałabały, Przedszkola Pluszak oraz 
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie. Następ-
nie wystąpiły sekcje: tańcząca, gry na dzwo-
neczkach oraz zespół fletowy prowadzone 
przez instruktorkę Panią Magdalenę Kluj. Nie 
zabrakło młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Niepruszewie oraz Szkoły Podstawowej 
w Buku. Klub Karate Empi przedstawił kil-
ka metod walki oraz sposoby obrony przed 

napastnikiem. Orkiestra Dęta, pomponistki, 
Junki z Buku i Katarzyna Starosta zadbali 
o zaspokojenie doznań muzycznych. To nie 
wszystko co działo się w niedzielne popołu-
dnie na bukowskiej hali. Na wszystkich i na 
tych młodszych i nieco starszych czekało 
mnóstwo innych atrakcji. Można było po-
dejść do każdego stanowiska i skorzystać 
z oferowanych usług. Było dmuchanie ba-
lonów i formowanie ich w różne kształty, 
przyczepianie warkoczyków do włosów. Dla 
najmłodszych rysowanie i konkurs rysunko-
wy oraz skakanie na dmuchanych zabawkach 
i malowanie twarzy. Była także możliwość 
odświeżenia sobie kursu pierwszej pomo-
cy oraz tego, jak się zachować w sytuacji 
niebezpiecznej. Strażacy również pokazali 
swój sprzęt i jego działanie. 

Przez cały ten czas, w przerwach mię-
dzy występami odbywały się licytacje, które 
gromadziły duże grono osób. Można było 
wylicytować wiele cennych rzeczy oraz 
usług. Wśród nich koszulkę Agaty Wasiak 
– zawodniczki ekstraklasowej drużyny piłki 
ręcznej Metraco Zagłębie Lublin, aktualnej 
wicemistrzyni Polski kobiet, wychowanki 
UKS Bukowia Buk, piłki z autografami pił-
karzy Lecha oraz trenera Adama Nawałki, 
obiad z Pawłem Adamem Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Buk, zestaw z Akademii Reissa 
(torba z maskotką oraz piłka z podpisem 
Piotra Reissa). Za symboliczną cegiełkę moż-
na było kupić los, za który otrzymywało się 

niespodziankę bądź czekało na losowanie 
nagród głównych. Do nagród głównych nale-
żała między innymi konsola Sony PlayStation 
4 + Gra Fifa 18, zestaw kluczy nasadowych, 
wkrętarka akumulatorowa Maktec by Makit-
ta, urządzenie do lodów CLATRONIC, zestaw 
garnków Class Hoff, Russell Hobbs Jug Blen-
der, mop parowy Mesko czy też wyciskarka 
do soku Elite Cook. Bukowianie stanęli na 
wysokości zadania. W tym roku pobili swój 
ubiegłoroczny rekord zbierając 78 067,97 
zł. Pokazali tym samym, że „POMAGANIE 
JEST DZIECINNIE PROSTE”.

Aleksandra Siekierska

Smutki przeminą
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdą-

żyła wychować całe pokolenie. Wśród 
młodszej części populacji, do rzadkości nale-
żą osoby, które nigdy nie wzięły udziału w fi-
nale wrzucając przysłowiowy grosik do skar-
bonki, czy też kwestując na ulicach lub biorąc 
udział w koncertach... Wydawało się, że nic nie 
zatrzyma tej orkiestry dobrych serc, aż nagle 
spadł na nią zdradziecki cios. Polała się krew, 
zginął człowiek, a w ślad za tym wypełzły stare 
polskie demony… Uczestnicy największej cha-
rytatywnej imprezy w dziejach kraju, znaleź-
li się w oku politycznego cyklonu. Rezygnacja 
twórcy WOŚP z prezesowania Fundacji stawia 
otwarte pytanie o dalszy los Orkiestry. Czy en-
tuzjazm młodych zostanie roztrwoniony, czy 
miliony złotówek przestaną zasilać niedoinwe-
stowaną polską służbę zdrowia, czy przesta-
niemy sobie pomagać nawzajem? Na początku 
nowego roku stajemy się naocznymi świadka-
mi brutalnej wojny dobra ze złem, optymizmu 
z pesymizmem, ale dlaczego w nas zwątpie-
nie? Przecież wierzymy, że Orkiestra będzie 
grać do końca świata i jeden dzień, bo dobro 
zawsze zwycięża. Trzymajcie się Drodzy Wo-
lontariusze. Jesteśmy z Wami i DZIĘKUJEMY 
za to, że Wam się chce.   

H.W.
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Buk pożegnał 
Prezydenta Gdańska

„Z wielkim bólem przyjęliśmy infor-
mację o śmierci Prezydenta Gdańska śp. 
Pawła Adamowicza. Stajemy dziś wszyscy 
razem, w obliczu tej niewyobrażalnej tragedii – tak 
sprzecznej z ideami Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Nie zgadzamy się na przemoc i odrzucamy 
wszelką agresję. Nie pozwolimy, by wzajemna nie-
nawiść opętała nas do reszty! Solidaryzujemy się 
z Gdańszczanami i trwamy w modlitwie. Rodzinie, 
najbliższym, przyjaciołom i współpracownikom 
Prezydenta składamy szczere kondolencje” – tak 
na swoim profilu na Facebooku napisał burmistrz 
Paweł Adam. W pierwszych godzinach po zamachu 
flaga gminy została opuszczona do połowy masztu. 
Do dnia pogrzebu w holu bukowskiego ratusza 
wyłożono księgę kondolencyjną, przekazaną póź-
niej do gdańskiego magistratu. Za tragicznie zmarłego prezydenta „miasta wolności”, modlono się również w bukowskich kościołach. 
Tak nasza gmina żegnała Pawła Adamowicza – zamordowanego w trakcie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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KONCERT NOWOROCZNY
Ponad 20 osób na scenie, niesamowity głos, cygański temperament, gra świateł, niezwykła 
choreografia, bajeczna scenografia – to tylko część bogatego repertuaru, jaki zaprezentowała 
utalentowana JUSTYNA STECZKOWSKA wraz z Orkiestra Cygańską .

Kolejna edycja Koncertu Noworocznego 
zorganizowana przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury wraz Ośrodkiem Spor-

tu i Rekreacji w Buku odbyła się 12 stycznia 
2019 roku. Mieszkańców oraz władze mia-
sta przywitał konferansjer, następnie głos 
zabrał burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł 
Adam witając zaproszonych gości, między 
innymi wicestarostę poznańskiego Tomasza 
Łubińskiego,wójta Gminy Dopiewo Adriana 
Napierałę, księdza prałata Andrzeja Szcze-
paniaka, radnych Gminny Buk oraz licznie 
przybyłych na koncert bukowian, kierując do 
nich noworoczne życzenia oraz podziękowa-
nia za okazane zaufanie podczas wyborów. 
Po nim głos zabrał wicestarosta Poznański, 
życząc nowemu burmistrzowi i mieszkań-
com spełnienia zamierzeń. 

Przez kilka godzin halę wypełniło piękno 
dźwięku i czysta, szczera miłość do muzy-
ki. Na naszych oczach Justyna Steczkowska 
przeobraziła się w cygańską królową - która 
zabrała nas do zaczarowanej wioski rom-
skich dźwięków i kolorów. W czasie koncertu 
wchodziła między publiczność zapraszając do 
wspólnej zabawy. Gwiazda przekazała kilka 
płyt oraz karty ze swoim autografem, które 
przeznaczone zostały na licytację WOŚP.

To była wspaniała muzyczna uczta. 
Koncert był urozmaicony, publiczność 

zachwycona – kolejną edycję Koncertu No-
worocznego można zaliczyć do udanych!

Dominika Ziemek
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Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego

Zwyciężyli!

Obchody stulecia niepodległości, 
połączone z jubileuszem stulecia 
Powstania Wielkopolskiego, trwały 

w naszej gminie przez cały rok. Ich zwień-
czenie nastąpiło w dniu 27 grudnia 2018r. 
Już przed południem burmistrz Paweł Adam 
złożył okolicznościowe wiązanki kwiatów 
pod zbiorowymi tablicami pamiątkowymi 

w Buku, w Dakowych Mokrych, Szewcach 
i Otuszu. Po wieczornej Mszy św. władze 
gminy, poczty sztandarowe, delegacje sto-
warzyszeń  oraz mieszkańcy, podążyli za 
wielką flagą powstańczą na cmentarz św. 
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Krzyża. Tam  przy grobie poległych w boju Powstańców odbyła się 
tradycyjnie krótka uroczystość patriotyczna. Zakończyła się ona 
złożeniem biało-czerwonych kwiatów i wspólnym odśpiewaniem 
roty. Dzień później w Dobieżynie odsłonięto tablicę pamiątkową 
z nazwiskami 44 uczestników Powstania.  

H.W.
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„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”
Jan Zamoyski

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski 
w ZSP Niepruszewo

W związku z 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę Niepodległości spo-
łeczność szkolna w Niepruszewie 

zaplanowała szereg działań, których reali-
zację rozpoczęto już w maju. Mimo, iż nie 
otrzymaliśmy wsparcia finansowego od Mi-
nisterstwa Oświaty, większość z nich udało 
się zrealizować. 

Jeszcze przed wakacjami uczniowie od-
szukali na niepruszewskim cmentarzu groby 
powstańców wielkopolskich i podjęli wysi-
łek gromadzenia materiałów na ich temat. 
Najwięcej informacji zebrała Julia Kańduła 

z klasy VI. Jej starania nie pozostaną bez echa. 
Materiały przez nią zgromadzone zostaną 
wykorzystane w Słowniku Biograficznym 
Powstańców Wielkopolskich.

BohaterON - włącz historię
Wzięliśmy udział w akcji mającej na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego. Uczniowie naszej 
szkoły przystąpili do akcji pisząc kartki do 
żyjących jeszcze świadków i jednocześnie 
twórców historii – Powstańców z 1944 roku. 
Uczniowie starszych klas – V-VIII starali 

się poznać ich bliżej, czytając informacje 
o wybranych postaciach. Wysłaliśmy ponad 
100 kartek, bo w projekcie uczestniczyły 
wszystkie klasy, od I do VIII (uczniowie naj-
starszej klasy pisali kartki już po raz drugi).
Oprócz słów wdzięczności i podziwu dzieci, 
zwłaszcza najmłodsze, umieszczały symbole 
patriotyczne – polską flagę czy znak Polski 
Walczącej.

Po wakacjach przy okazji rajdu „Pieczona 
Pyra” przedstawiciele uczniów i członków 
PTTK w Buku zapalili na grobach powstań-
ców w Niepruszewie znicze.

Pod koniec września zaczęliśmy także 
przygotowania do gry. Uczniowie klas IV-VIII 
uczestniczyli 11 października 2018 r. w za-
jęciach terenowych, wymagających zarówno 

Do kiedy  
mają wisieć 
flagi?

Flagi Powstania Wiel-
kopolskiego zawisły 
na bukowskich bu-

dynkach i ulicach jesie-
nią zeszłego roku. Na 
apel ogłoszony w naszym 
miesięczniku przez byłe-
go burmistrza Stanisława 
Filipiaka, do akcji dekoro-
wania budynków licznie 
włączyli się mieszkańcy. 
Zbudowało to piękny kli-
mat obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległo-
ści i wybuchu insurekcji 
Wielkopolan. Wszystko jednak kiedyś 
przemija i do naszej redakcji trafiło zapy-
tanie od czytelnika: do kiedy powinny być 
wywieszone flagi powstańcze? Uprzejmie 

informujemy, że 100. rocznica rozejmu 
w Trewirze, kończącego formalnie walki na 
powstańczym froncie, przypada 16 lutego 
2019 r. Po tej dacie flagi powinny zostać 

zdjęte z budynków. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli udział w tej 
pięknej akcji.

H.W.
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sprawności fizycznej, jak i wiadomości histo-
rycznych. Imprezę zakończyliśmy nad Jezio-
rem Niepruszewskim. Zwycięzcami zostali 
uczniowie klasy VIII. Cała klasa otrzymała 
pamiątkowe kubki z muralem bukowskim, 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Buk.

5 listopada odbył się w Kórniku XVIII 
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani 
w historię”, który zorganizowała Komenda 
Hufca ZHP w Kórniku. Jego tematem była 
poezja patriotyczna. Naszą szkołę reprezen-
towali recytatorzy w dwóch grupach wieko-
wych . Szczęście dopisało Agacie Suwiczak 
z klasy VI, która zajęła III miejsce w swojej 
grupie wiekowej. Jako laureatka wystąpiła 
podczas Koncertu Finałowego w Zamku 
Kórnickim w sobotę 10 listopada.

Następnym zadaniem było przygotowa-
nie wystawy i wieczornicy na Święto Niepod-
ległości. Uczniowie wzięli udział w konkursie 
na plakat z okazji 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości. Prace konkursowe stanowiły 
część wystawy. Konkurs wygrała Alicja Pa-
zgrat z klasy VI. Klasy V i VI z wychowawcami 
przygotowały wieczornicę, na którą zaprosi-
ły mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Miło nam było gościć w szkole pana Eligiusza 
Tomkowiaka, który przybliżył nam genezę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz przebieg powstania wielkopolskiego. 
Po wieczornicy można było zwiedzić wy-
stawę, na której oprócz prac dzieci można 
było obejrzeć zbiory pana Tomkowiaka i z 
nim porozmawiać.

„Bądź turystą w swoim mieście”

Pod takim hasłem, kolejny już raz, od-
dział PTTK w Buku zorganizował rajd dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości oraz Powstania Wielkopolskiego. 
W sobotę 10 listopada 2018 r. w przeddzień 
obchodów Święta Niepodległości wzięło 
w nim udział 13 uczniów naszej szkoły z klas 
II, III, IVa i IVb, Jaś z grupy Smerfy oraz ro-
dzice wraz z opiekunem p. Iwoną Miałkas.

Uwieńczeniem wszystkich działań był 
Gminny Konkurs Historyczny 1 z 10 orga-
nizowany od kilku lat. W tym roku tematyką 
konkursu było Odzyskanie Niepodległości 
i Powstanie Wielkopolskie. Konkurs odbył 
się 6 grudnia 2018 r. W komisji zasiadła 
pani Aleksandra Wawrzyniak, zastępca 
burmistrza MiG Buk. Uczniowie rywalizo-
wali w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI 
i VII- VIII.

Wyniki gr. I
 » I miejsce: Nikodem Szeląg kl. V SP Do-

bieżyn 
 » II miejsce: Wiktor Wróblewski kl. V SP 

Buk
 » III miejsce: Piotr Wojtkowiak Kl. V ZSP 

Niepruszewo
Wyniki gr. II

 » I miejsce: Julia Mańczak kl. VII SP Szewce
 » II miejsce: Zofia Skomra kl. VII ZSP Nie-

pruszewo
 » III miejsce: Igor Jurkowski kl. VIII SP Buk

Nagrody zostały ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk pana Stanisława 
Filipiaka, za co serdecznie dziękujemy.

Jako organizator podjętych działań pra-
gnę podziękować Dyrekcji ZSP za wsparcie ,  
za pomoc i współpracę p. Katarzynie Kłak, p. 
Edycie Jagodzińskiej, p. Rafałowi Skomrze, p. 
Malwinie Tomkowiak i p, Joannie Majewskiej.

Małgorzata Zeuschner
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„Bukowskie mamy” działają…

W ostatnich tygodniach, dzięki inicja-
tywie pani Marty Świątek, jednej 
ze wspaniałych bukowskich mam, 

odbyła się zbiórka ciuszków dla noworod-
ków i niemowląt ze szpitalnych oddziałów 
położniczych i noworodkowych. Do akcji 
włączyło się także przedszkole „Pluszak”, 
gdzie odzew ze strony rodziców był bardzo 
duży. Ostatecznie 19 grudnia br. ubranka 
zostały zawiezione do Szpitala Miejskiego 
im. F. Raszei w Poznaniu. Pani ordynator 
oddziału noworodkowego dr n. med. Liliana 

Żak wraz z siostrą oddziałową panią Jolantą 
Henka z radością przyjęły całe mnóstwo 
ciuszków. Dzięki tej inicjatywie najmłodsi 
pacjenci będą mieć dosłownie „pełną gar-
derobę”.  

„Bukowskie Mamy” nie zwalniają tempa 
swoich działań i zamierzają akcję powtórzyć 
w zbliżającym się nowym roku. Już teraz 
myślą nad kolejnymi przedsięwzięciami, 
o których z pewnością jeszcze usłyszymy. 

Karolina Przewoźna

Pluszak świętuje  
100-lecie odzyskania Niepodległości

Ostatnie tygodnie w Przedszkolu 
„Pluszak” przebiegały pod hasłem 
„Niepodległość”. Wszystko to dzięki 

obchodom stulecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Od września 2018 przed-
szkole wzięło udział w Międzynarodowym 
projekcie pt. „Piękna nasza Polska cała”, w ra-
mach którego przedszkolaki wykonywały 
zadania wymagane do zrealizowania pro-
jektu. Jednym z nich był konkurs plastyczny 
pn. „Moja Mała Ojczyzna”, gdzie dzieci wraz 
ze swoimi rodzicami przygotowali mnóstwo 
pięknych prac. Kolejnym punktem było od-
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listo-

pada 2018 o godzinie 11.11 łącząc się wów-
czas z całą Polską. Przedszkolaki poznawały 
tańce ludowe, a także wysłały kartkę dla 
powstańców, wyrażając w ten sposób podziw 
i wdzięczność za ich bohaterstwo – wszystko 
w ramach akcji „BohaterON – włącz historię”. 
Dzieci chętnie słuchały historii swojego kraju 
i z zaangażowaniem podejmowały kolejne 
działania. Z pewnością na długo w ich pamię-
ci pozostaną wydarzenia ostatnich tygodni. 
Dziś każdy z nich może powiedzieć o sobie 
„Jestem Małym Patriotą”.

Karolina Przewoźna

Finał maratonu pisania listów 2018 
w Branżowej Szkole I Stopnia Buku

W środę 12 grudnia 2018 roku w Bran-
żowej Szkole I Stopnia w Buku zor-
ganizowany został finał Maratonu 

Pisania Listów Amnesty International. Nasza 
szkoła po raz piąty włączyła się w to mię-
dzynarodowe wydarzenie, które w tym roku 
obchodzone było już 19. raz. W całej Polsce 
Maraton oficjalnie przebiegał w ponad 850 
miejscach. 

Dzięki maratonowi dochodzi do upo-
wszechniania wiedzy na temat wolności 
i praw człowieka. Akcja opiera się na za-
łożeniu, że poszanowanie praw człowieka 
jest wspólną sprawą całego społeczeństwa. 
W tym roku listy pisaliśmy w obronie dzie-
więciu odważnych kobiet, m.in. z: Iranu, RPA, 
Kenii, Kirgistanu, Maroko i Wenezueli.

Wierzymy, że nasze solidarnościowe listy 

przyczynią się do poprawy sytuacji osób, 
w sprawie których je napisaliśmy i nasz głos 
sprzeciwu na każde łamanie praw człowieka 
zostanie wysłuchany.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do naszego maratonu pisania listów. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Buku 
za wsparcie naszej inicjatywy. Łącznie na-
pisaliśmy 1845 listów!
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Talent na miarę Parlamentu 
Europejskiego

O tym, że miasto i gmina Buk słynie z talentów i ciekawych osobowości, to już doskonale 
wiemy. Przykładem tego stwierdzenia jest postać Zuzanny Wojtkowskiej – absolwentki 
bukowskiego gimnazjum, która swoimi działaniami i wybitnymi osiągnięciami to 
udowadnia.

Zuzanna Wojtkowska uczęszcza do 
ostatniej już- maturalnej- klasy o profi-
lu humanistycznym w II Liceum Ogól-

nokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej 
i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Inte-
resuje się głównie zagadnieniami społecz-
nymi oraz polityką, zwłaszcza europejską, 
i to wokół niej skupia się większość jej poza-
szkolnych aktywności. „nieZŁY cyrk” współ-
tworzyła w ramach olimpiady „Zwolnieni 
z Teorii” z Katarzyną Wielgosz, Aleksandrą 
Szczęsną, Natalią Stochaj, Martyną i Adrianną 
Nowicką, także byłymi uczennicami Gim-
nazjum w Buku. Kampania powstała z po-
trzeby reakcji na problem społeczny, jakim 
wciąż jest wykorzystywanie bezbronnych 
zwierząt w cyrkach. Dziewczyny zmierzały 
do wprowadzenia zakazu wynajmowania 
terenów podmiejskich cyrkom ze zwierzę-
tami oraz dystrybucji reklam na terenie 
Miasta i Gminy Buk, ale przede wszystkim  
zrealizowały szeroko rozumianą akcję edu-
kacyjną, która w całym mieście przyniosła 
pozytywne rezultaty. Przeprowadziły kilka 
serii zajęć w szkole podstawowej, gimna-
zjum, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, 
a nawet w trakcie ubiegłorocznego finału 
WOŚP. Podejmowały też próby ingerencji 
w miejskim urzędzie, prowadząc negocjacje 
z byłą Radą Miasta i Gminy Buk oraz Burmi-
strzem. Mimo, iż zakończyły się one fiaskiem, 
jednogłośnie stwierdzają, że efekt, jaki ich 
kampania wywarła na mieszkańcach jest za-
dowalający. Zuzanna ma nadzieję, że wraz ze 
zmianą bukowskiej „ekipy rządzącej”, nadej-
dzie też zmiana dla zwierząt i uda się dojść 
do porozumienia. W trakcie prowadzenia 
projektu dziewczynom udało się nawiązać 
współpracę z Fundacją Międzynarodowy 

Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Do tej pory, 
wspólnie z poznańskim oddziałem, brały 
udział w protestach pod cyrkami (ostatnio 
m.in. w Poznaniu, Gnieźnie, czy Luboniu), 
w supermarketach (w ramach akcji nama-
wiającej do zaprzestania sprzedaży żywych 
karpi przed świętami), czy też w formie pi-
kiety solidaryzują się z dzikami, bezpraw-
nie rozstrzeliwanymi na mocy absurdalnej 
decyzji Ministerstwa Środowiska. Chodzi 
o to, by na bieżąco reagować na aktualne 
problemy, z jakimi borykają się środowiska 
prozwierzęce.

Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” jest w tej 
chwili największą praktyczną olimpiadą 
w Polsce. Zuzanna mówi, że z perspektywy 
młodego człowieka najbardziej motywują-
cym jest fakt, że przygoda z tą społeczno-
ścią nie kończy się wraz ze zrealizowaniem 
projektu. Wszyscy finaliści mają możliwość 
zostania Mentorem, czyli swego rodzaju 
przewodnikiem po wszystkich etapach pro-
jektu społecznego dla nowych uczestników. 
Bukowianka z tej szansy skorzystała i obec-
nie mentoruje 45 grup złożonych z młodych, 
przepełnionych ambicją i chęcią zmienia-
nia świata ludzi. Wśród ponad 14 tysięcy 
uczestników tegorocznej edycji znajdują się 
zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak 
i studenci. Ich pomysły są wyjątkowe i róż-

norodne. Jedni obierają sobie za cel zmniej-
szenie zanieczyszczenia środowiska, drudzy 
obeznanie emerytów z technologią, a inni 
pragną stworzyć aplikację popularyzującą 
naukę języka duńskiego. Obcowanie z tak 
ambitnymi rówieśnikami, a jednocześnie 
możliwość udzielania im wskazówek napawa 
Zuzię wielkim optymizmem w codziennej, 
szarej rzeczywistości. Euroscola to program 
Parlamentu Europejskiego, który w formie 
jednodniowej konferencji organizowanej 
w oficjalnej siedzibie PE w Strasburgu, zrze-
sza młodych Europejczyków ze wszystkich 
28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Obrady Euroscoli miały miejsce w paździer-
niku 2018 roku. Wzięło w nich udział ponad 
pięciuset uczniów, którzy wcielając się w rolę 
eurodeputowanych, uczestniczyli w symu-
lacji sesji plenarnej PE oraz w mniejszych 
komisjach debatowali na takie tematy, jak 
przyszłość Europy, migracja, energia ze 
źródeł odnawialnych, bezpieczeństwo, czy 
zatrudnienie ludzi młodych. By uzyskać 
możliwość wyjazdu na Euroscolę, należy 
wziąć udział w eliminacjach krajowych, któ-
re przeprowadzają biura PE w państwach 
członkowskich. Wspólnie z dwójką przyja-
ciół ze szkoły Zuzanna przeszła przez ten 
proces pomyślnie. W Polsce polegał on na 
rozwiązaniu testu wiedzy o UE oraz nakrę-
ceniu kreatywnego spotu dotyczącego inte-
gracji europejskiej. Zuzanna bierze udział 
w olimpiadach związanych z wiedzą o spo-
łeczeństwie. W poprzednim roku szkolnym 
uzyskała tytuł laureatki V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej orga-
nizowanej przez stowarzyszenie COPTIOSH 
oraz działała jako Młodszy Ambasador Parla-
mentu Europejskiego EPAS, za co otrzymała 
w grudniu tego roku Nagrodę Miasta Pozna-
nia oraz Stypendium Naukowe Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. W tym roku 
udało jej się też zakwalifikować do finału 
XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, 
który odbywał się w Słupsku, ostatecznie 
zajmując IV miejsce. Finałowa dziesiątka 
zmierzyła się z pisemnym testem, odpowie-
dzią ustną, a także debatą, której tegoroczny 
temat brzmiał „Rosnący populizm a wybory 
do Parlamentu Europejskiego – wyzwania 
dla dalszej integracji europejskiej po 2019 
roku”. Uczestnicy mieli możliwość skon-
frontowania swoich poglądów w debacie 
publicznej pod okiem przewodniczącego 
jury Jana Truszczyńskiego (negocjatora RP 
do Unii Europejskiej w latach 1996-2001), 
co wydaje się najcenniejszym ze zdobytych 
doświadczeń.

Zuzannie życzymy spełnienia marzeń 
i realizacji zamierzonych celów oraz nie-
słabnącego zapału do rozwoju.

Aleksandra Siekierska
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OPŁATKOWE SPOTKANIA BUKOWIAN

Szewce

KGW  Buk-Wielka Wieś

Wigilia - PZERiI

Wigilia - OPS
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OPŁATKOWE SPOTKANIA BUKOWIAN

DDP Pogodna Jesień

Wigilia samorządowa

Wigilia na Rynku
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Jasełka 2018 w wykonaniu dzieci z Przedszkola Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

Dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo w Buku 
tradycyjnie przedstawiły Jasełka 

w Kinie Wielkopolanin dla swoich bliskich. 
Tym razem opowieść o Bożym Narodzeniu 
połączona była z akcentem patriotycznym 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Na scenie pojawili 
się żołnierze oraz sanitariuszka, która śpie-
wała przy akompaniamencie gitary pieśń 
patriotyczną. Przybyli również Aniołowie, 
aby zatańczyć i towarzyszyć maleńkiemu 
Jezusowi. Następnie pokłonili i chwalili 
Maleńkiego swym tańcem – Kaszubi oraz 
Krakowiacy. Także z pokłonem i darami przy-
szli trzej królowie z dalekiego Wschodu. Nie 
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Wizyta Św. Mikołaja w Przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

Wizyta Św. Mikołaja Biskupa w na-
szym przedszkolu to jeden z naj-
bardziej oczekiwanych przez dzieci 

dni w roku. Zanim nasz wspaniały gość się 
pojawił, siostry i panie przypomniały dzie-
ciom historię Świętego Biskupa z Miry, który 
cały swój majątek rozdał biednym i pomagał 
najuboższym, tak aby nikt tego nie zobaczył. 

Najmłodsze dzieci z grupy Bratków ser-
decznie przywitały św. Mikołaja poprzez 
piękne przedstawienie. Podczas występu 
dzieci śpiewały z całego serca, mówiły wier-
szyki, tańczyły… 

A po przedstawieniu św. Mikołaj rozdał 
wszystkim dzieciom prezenty. Zanim jednak 
do tego doszło, każda grupa miała jakieś 

zadnie do wykonania: zaśpiewać kolędę, 
powiedzieć modlitwę… 

Następnie św. Mikołaj udał się do pań 
z Całodobowego Domu Opieki przy naszym 
przedszkolu, aby tam również rozdać upo-
minki. Dla wszystkich był to wspaniały dzień, 
pełen radości. 

Siostry Miłosierdzia 

zabrakło śpiewu tradycyjnych kolęd i pasto-
rałek przy akompaniamencie dzwonków 
chromatycznych i gitary. Oglądając Jasełka 

goście mogli poczuć wielką radość, dumę ze 
swoich pociech oraz uświadomić sobie jak 
wielkie szczęście i pokój płynie z cudownych 

narodzin Zbawiciela.
Siostry Miłosierdzia 
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„Pogodna Jesień” ze swoim występem 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach

„Przeczytałam kiedyś wypowiedź pew-
nego neurologa, że największą nagrodą 
za wszystkie jego trudy życia jest kontakt 
z osobami niepełnosprawnymi (…) Teraz to 
rozumiem. Moi podopieczni (…), nie umieją 
kombinować, manipulować, świat rozumieją 
sercem. Po prostu czują, co jest człowiekowi 
najbardziej potrzebne. My często o tym za-
pominamy, zabijamy uczucia i pragnienia, bo 
mózg mówi nam: tego ci nie wypada, to ci się 
nie opłaca. A dla nich najważniejsze jest, by 
obok był ktoś, by trzymał za rękę, by się do 

kogoś przytulić. I nagle zdaję sobie sprawę, 
że dla mnie też jest to najważniejsze”. 

Anna Dymna

3 grudnia 2018 r. Seniorzy z Domu Dzien-
nego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku 
zostali zaproszeni do sali kameralnej 

Centrum Animacji Kultury w Dusznikach 
na wspólne biesiadowanie pt.: „Zawsze 
z Tobą Polsko”. Seniorzy zaprezentowali 
przed uczestnikami Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Dusznikach oraz ich rodzinami 

i zaproszonymi gośćmi swoje przedstawienie 
niepodległościowe „Zawsze z Tobą Polsko!”.  
Po biesiadzie Seniorzy zwiedzili pracownie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej i z podziwem 
patrzyli na dzieła wykonane przez pod-
opiecznych Warsztatu i ich instruktorów.

Aleksandra Siekierska
Fot. Dorota Nowakowska

Senior świadomy 
czerniak wykluczony! 
w Pogodnej Jesieni 
w Buku

Senior świadomy – czerniak wykluczo-
ny! pod tym hasłem 10 grudnia 2018 r.
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka 

przeprowadziło prelekcję połączoną z bez-
płatnymi badaniami znamion skierowaną 
dla seniorów 60+ z gminy Buk. Wydarzenie 
zostało zorganizowane w Domu Dziennego 
Pobytu „Pogodna Jesień” ul. Mury 28. Projekt 
współfinansowany ze środków Powiatu Po-
znańskiego, który ma na celu rozpowszech-
nienie wiedzy na temat nowotworu skóry.

Od godz. 10:00 do 11:00 prezes Stowa-
rzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła pre-
lekcję, podczas której zostały poruszone 
tematy z zakresu profilaktyki nowotworów 
skóry, omówienia niepokojących zmian na 
skórze oraz procesu leczenia. Wykład został 

dodatkowo rozszerzony o informacje o diecie 
odpowiedniej dla seniorów.

Od godz. 11:00 do 14:00 zostało przeba-
danych 35 osób. U jednej osoby zdiagnozo-
wano niepokojące znamiona, skierowano ją 

na natychmiastowy zabieg. Do obserwacji 
i ponownej kontroli za pół roku zapisano 
3 osoby. Dbajmy o swoje zdrowie badając 
znamiona.

Jolanta Najdek

Relacja z Dnia Seniora 
w Dobieżynie

Senior, to ktoś, kto tylko jest starszy 
ciałem, a we wnętrzu posiada mło-
dego ducha, który chciałby aktywnie 

uczestniczyć w życiu społecznym. Co roku 
dla seniorów Zarząd Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów organizuje obchody ich 

święta. Nie pomijany jest nikt,  kto chciałby  
tego dnia spędzić wspólnie czas. 

W tym roku uroczystość odbyła się 1 
grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Dobie-
żynie. Życzenia wszelkiej pomyślności z oka-
zji święta złożyli seniorom: Pan Burmistrz 
Paweł Adam, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Piotr Goroński, ksiądz proboszcz 
Andrzej Szczepaniak oraz przedstawicie-
le organizacji działających na terenie wsi 

Dobieżyn i zaproszeni goście. Szczególnie 
uhonorowano 80-letnie seniorki: Martynę 
Piątek, Danielę Gawron i Barbarę Maćko-
wiak. W części artystycznej wystąpiły dzie-
ci z przedszkola w Dobieżynie. To był ten 
czas, gdy można było rozmawiać i cieszyć 
się towarzystwem nie tylko rówieśników, 
ale i wszystkich tych, którym los naszych 
dobieżyńskich seniorów nie jest obojętny.

Alicja Króliczak
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Zakończono budowę chodnika w m. Sznyfin oraz I. etap 
budowy ulicy Akacjowej i Jarzębinowej w Niepruszewie 

21 grudnia 2018 roku 
zakończono budowę 
chodnika przy drodze 

powiatowej w miejscowości 
Sznyfin. W skład zamówienia 
wchodziły dwa zadania. Pierw-
szym z nich była budowa chodni-
ka w m. Sznyfin od posesji nr 3a 
do istniejącego chodnika. Przed-
miot zamówienia obejmował wy-
konanie chodnika o nawierzchni 
z kostki brukowej o szerokości 
2,00 m, dopuszczając miejscowe 
przewężenie. Wykonany przebieg chodnika rozpoczyna się od posesji 
nr 3a w m. Sznyfin w kierunku istniejącego chodnika. Całkowita 
długości projektowanego odcinka to ok. 196 mb. Wykonano także 
wzmocnienie krawędzi /poszerzenie jezdni. Drugim zadaniem była 
budowa chodnika w m. Sznyfin od posesji nr 7 do przystanku auto-
busowego. Tak jak w zadaniu pierwszym, przedmiot zamówienia 
obejmował wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej 
o szerokości 2,00 m, dopuszczając miejscowe przewężenie. Wyko-
nany przebieg chodnika rozpoczyna się od posesji nr 7 w m. Sznyfin 
w kierunku przystanku autobusowego, całkowita długości projek-
towanego odcinka to ok. 37mb. Zakończono czynności odbiorowe, 
a całkowita wartość inwestycji wynosiła niecałe 337 tys. zł brutto.

31 grudnia 2018 roku zakończono I. etap budowy ulicy 
Akacjowej i Jarzębinowej w Niepruszewie. Ulice objęte 
przedmiotem zamówienia zlokalizowane są w miejsco-

wości Niepruszewo (gmina Buk) po zachodniej stronie drogi woje-
wódzkiej nr 307 (ul. Poznańska). Wszystkie ulice stanowią układ ulic 
obsługujących zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Realizacja 
planowanej inwestycji przewidziana jest na działkach stanowią-
cych pasy drogowe poszczególnych ulic gminnych. Swym zakresem 
projekt branży drogowej obejmuje budowę: nowej nawierzchni 
ulicy, zjazdów indywidualnych na posesję, chodników wbudowa-
nie obramowań nawierzchni (krawężniki, oporniki), odwodnienie 
jezdni poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań ulicy Akacjowej 
i ulicy Jarzębinowej z drogą wojewódzką nr 307 (ul. Poznańska). 
W styczniu nastąpią czynności odbiorowe.  Całkowita wartość in-
westycji wynosiła 2,6 mln zł brutto.

Aleksandra Siekierska

Wykaz akcji OSP w Buku w grudniu 2018 r.
1.12 Wycinka oraz przewóz- 

świerk Pl. Przemysława
1.12 Sprawdzian gotowości 

bojowej  K. M.P. S. P Poznań
2.12 Wypadek drogowy, Wygoda
3-6.12 Oświetlenie świąteczne
8.12 Przewóz choinek
9.12 Szkolenie Prezesów, 

Naczelników Starostwo 
Powiatowe  Poznań

10.12 Wypadek drogowy 
obwodnica J.P. II

10.12 Wypadek drogowy Cieśle
11.12 Plama oleju rondo
13.12 Prace drabiną Sanktuarium 

Św. Stanisława Buk
14.12 Szkolenie na błonkoskrzydłe  

Tarnowo Podgórne
17.12 Zabezpieczenie LPR 

Niepruszewo

17.12 Prace przy kościele - 
Sanktuarium

19.12 Plama oleju Wielkowiejska
19.12 Wypadek drogowy 

Szamotulska
19.12 Pożar Niepruszewo
20.12 Wypadek drogowy 

Niepruszewo
22.12 Wiatrołom Wojnowice
22.12 Szkolenie - Pilarka 

Łańcuchowa
22.12 Praca drabiną Sanktuarium 
22.12 Pomoc pogotowiu- otwarcie 

drzwi
23.12 Wigilia Pl. Przemysława - 

Niepłatne
27.12 Zabezpieczenie obchodów 

- 100-lecie Powst. 
Wielkopolskie
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Nowy sprzęt dla strażaków

W dniu 17 grudnia 2018 roku w straż-
nicy OSP w Buku odbyło się prze-
kazanie wyposażenia i sprzętu 

ratowniczego zakupionego ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Jego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie pn. 
,,Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Buk” zostało zrealizo-
wane w ramach złożonego przez Gminę 
Buk wniosku do Ministerstwa Sprawiedli-
wości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie 
przeprowadzenia XV naboru wniosków na 
powierzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości w zakresie: Wsparcia i rozwoju 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świad-
kom oraz realizacji przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) 
na rok 2018. W dniu 27 września 2018 r. 

została podpisana w KW PSP w Poznaniu 
umowa na powierzenie realizacji zadań 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

Łączna wartość zadania wyniosła 
62.712,00 zł, współfinansowano w kwocie 
62.084,88 zł, tj. 99% ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości oraz wkład własny 
gminy w kwocie 627,12 zł tj. 1%.

W ramach powyższego zadania zakupio-
no sprzęt do ratownictwa przedmedycznego:
5 defibrylatorów AED (w przypadkach na-
głego zatrzymania krążenia), 5 zestawów 
ratowniczych PSP R1 / zestaw torba ratow-
nicza z zestawem do tlenoterapii i szynami 
Kramera wraz z deską ortopedyczną, które 
otrzymały jednostki OSP w Niepruszewie, 
Szewcach, Dakowach Suchych, Dobieżynie 
i Otuszu.

Jednostka OSP Buk doposażona zosta-
ła w sprzęt do ratownictwa technicznego 
i drogowego:

 » zestaw 3 poduszek pneumatycznych 
wysokociśnieniowych,

 » osprzęt do poduszek pneumatycznych 

wysokociśnieniowych,
 » butla ciśnieniowa do napełniania po-

duszek.
W uroczystym przekazaniu sprzętu 

udział wzięli:
 » Bartłomiej Wróblewski – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej,
 » Paweł Adam – Burmistrz Miasta i Gminy 

Buk,
 » Paweł Ratajczak – Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Poznańskiego,
 » Prezesi i Naczelnicy oraz strażacy jed-

nostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
przyjmujących przekazywany sprzęt.

Przekazany sprzęt zgodnie z zapisami 
umowy oznaczony został logotypem Mini-
sterstwa Sprawiedliwości.

Mirosław Skarbiński
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Kopali piłkę

W poniedziałek 03.12.2018 odbyły 
się VII Mistrzostwa Szkoły w piłce 
nożnej halowej o puchar Dyrektora 

szkoły.
W turnieju wzięły udział reprezentacje 

wszystkich 6 klas Szkoły Branżowej w Buku. 
Mecze zostały rozegrane systemem każdy 
z każdym w hali OSiR. Startowało 6 drużyn 
(43 zawodników), odbyło się 15 meczów, 
które sędziował Paweł Prugar. Każdy mecz 
trwał 10 minut, strzelono 33 bramki. Przy 
stoliku sędziowskim zasiedli nasi uczniowie: 
Kacper Dudzik, Wojciech Stefański i Gracjan 
Rutkowski. Nad prawidłowym przebiegiem 

całego turnieju czuwali nauczyciele: Agniesz-
ka Wojciechowska, Bernadeta Halasz-Hypka 
i Jarosław Sznycer. Mistrzem szkoły została 
2b. Każda drużyna dostała dyplom, puchar 
i słodycze. 

Dopisali też kibice – uczniowie i na-
uczyciele, którzy bardzo gorąco kibicowali 
wszystkim drużynom.

Klasyfikacja końcowa: 1miejsce 2b, 
2 miejsce 3b, 3 miejsce 3a, 4 miejsce 1a, 
5 miejsce 1b, 6 miejsce 2a.

Uczniowie, którzy brali udział w turnieju: 
Mak Filip, Balcerek Damian, Kornosz Łukasz, 
Rutkowski Gracjan, Pilarski Jakub, Nowak 
Dawid, Targosz Jakub, Dominiczak Jarosław, 
Piaskowski Hubert, Lulkiewicz Karol, Ste-
fański Wojciech, Jęch Jakub, Szymczak Kac-

per, Fornalik Mikołaj, Dudzik Kacper, Utracik 
Mikołaj, Karaś Filip, Skuza Patryk, Rożek 
Adrian, Zielewicz Krystian, Sobieski Mateusz, 
Woś Filip, Koza Błażej, Osiński Jakub, Dziwak 
Kuba, Jeżewski Marcin, Kałużny Alan, Szczu-
kocki Bartosz, Kubiak Klaudiusz, Przywecki 
Arkadiusz, Bielawski Mateusz, Kozłowski 
Dawid, Głuszak Marcin, Przewożny Patryk, 
Janicki Tobiasz, Stroiński Artur, Kaczmar-
kiewicz Michał, Nowak Patryk, Lemański 
Daniel, Stefaniak Jarosław, Jaroszyk Miko-
łaj, Bartczak Kacper, Konieczny Dominik, 
Bilewski Marcin.

Relacja i zdjęcia 
Bernadeta Halasz-Hypka

„Sedan” zwycięzcą halowego turnieju 
piłki nożnej

W dniu 17.11.2018 odbył się halowy 
turniej piłki nożnej w kat. Open. Do 
turnieju zgłosiło się 8 zespołów, 

które zostały podzielone na dwie grupy. 
 » gr. A: SEDAN, SOLID LOGISTICS, CHŁOP-

CY Z MIROXA, PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ
 » gr. B: BENFICA, WCZORAJSI, WOLNI 

STRZELCY, UNDERDOGS

Z grupy „A” do półfinałów awansowały 
SEDAN oraz PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ, na-
tomiast z grupy „B” WCZORAJSI i BENFICA.

Zespoły, które zajęły w sowich grupach 
4. i 3. miejsca grały kolejno o miejsce 7. 
i miejsce 5. Więc WOLNI STRZELCY ulegli 
drużynę CHŁOPCY Z MIROXA - 1:3 w meczu 
o 7. miejsce.

SOLID LOGISTICS pokonali 2:1 UNDER-
DOGS. Mecze półfinałowe były bardzo za-
cięte i emocjonujące, SEDAN po dogrywce 
wygrał 1:0 z BENFICĄ, w drugim półfinale 
WCZORAJSI pokonali 2:0 PRZYSZLIŚMY PO-
PATRZEĆ. Mecz o 3. miejsce zakończył się 
bezbramkowym remisem, ale po rzutach 
karnych lepsza okazała się drużyna PRZY-
SZLIŚMY POPATRZEĆ. 

W finale turnieju spotkały się WCZO-
RAJSI i SEDAN, Podobnie jak w meczu o 3. 
miejsce do wyłonienia zwycięzcy potrzebne 
były rzuty karne. Po serii rzutów karnych 
turniej wygrała drużyna SEDAN (3:1). Do-
datkowo OSIR Buk nagrodził indywidualnie:

 » Najlepszego strzelca: SZYMON ŁUCZ-
KOWSKI

 » Najlepszego bramkarza: PAWEŁ MAĆ-
KOWIAK

 » Najlepszego zawodnika: MATEUSZ GAR-
CZAREK
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Paderewski  
Cup 2018

Coroczny halowy turniej piłki nożnej 
organizowany przez klub MKS Patria 
Buk odbył się sobotę 15.12.2018 r. Do 

turnieju przystąpiło 7 zespołów: Orkan Ko-
narzewo, Orły Plewiska, Patria I Buk, Patria 
II Buk, Promień Opalenica, Zieloni Gaj Mały, 
Sokół Duszniki.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Patria I Buk - Promień I Opalenica 3:4 
Orkan Konarzewo - Sokół Duszniki 2:1
Patria Ii Buk - Orły Plewiska 4:2 
Zieloni Gaj Mały - Promień I Opalenica 2:3 
Patria I Buk - Orły Plewiska 4:1 
Orkan Konarzewo - Patria Ii Buk 6 :4 
Zieloni Gaj Mały - Sokół Duszniki 5:3 

Orły Plewiska - Promień I Opalenica 0:6 
Patria I Buk - Orkan Konarzewo 2:3 
Zieloni Gaj Mały - Orły Plewiska 6 :0 
Patria Ii Buk - Sokół Duszniki 4:9
Orkan Konarzewo - Promień I Opalenica 3:0
Zieloni Gaj Mały - Patria Ii Buk 3:1 
Orkan Konarzewo - Orły Plewiska 1:0 
Patria I Buk -  Sokół Duszniki 3:2 
Zieloni Gaj Mały - Orkan Konarzewo 1:1 
Patria I Buk - Patria Ii Buk 6:1 
Sokół Duszniki - Promień I Opalenica 5:2 
Zieloni Gaj Mały - Patria I Buk 4:3 
Patria Ii Buk  - Promień I Opalenica 3:3 
Orły Plewiska - Sokół Duszniki 0:6
Końcowa tabela przedstawia się nastę-
pująco:
1. Orkan Konarzewo 16 pkt  16 - 8 
2. Zieloni Gaj Mały 13 pkt  21 - 11 
3. Promień Opalenica 10 pkt 18 - 16 
4. Patria I Buk 9 pkt  21 - 15 

5. Sokół Duszniki 9 pkt  26 - 16 
6. Patria II Buk 4 pkt  17 - 29 
7. Orły Plewiska 0 pkt 3 - 27
Wyróżnienia Indywidualne:
Najlepszy Strzelec - Mateusz Łowigus 
(Sokół Duszniki) 
Najlepszy Bramkarz - Adam Pluciński (Or-
kan Konarzewo) 
Najlepszy Zawodnik - Mateusz Jaśkowiak 
(Zieloni Gaj Mały)

Relacja/Wyniki - Bartosz Klamecki

22. Edycja Turnieju Tenisa Stołowego

25 listopada 2018 r. w Bukowskiej 
Hali OSiR, odbyły się XXII Mi-
strzostwa Miasta i Gminy Buk 

w tenisie stołowym. Turniej był rozgrywany 
w dwóch kategoriach: open oraz do 16 lat. 
Do mistrzostw przystąpiło szesnastu za-
wodników - dziewięciu w kat. Open, siedmiu 
w kat. U-16. Mistrzostwa były rozgrywane 
na 6 stołach, co pozwoliło uniknąć długich 

przerw zawodników, którzy niedzielnego 
popołudnia mieli do rozegrania mecze ze 
wszystkimi zawodnikami w swojej kate-
gorii. Poziom turnieju był bardzo wysoki, 
a mecze niezwykle zacięte. OSiR w Buku 
pragnie podziękować Przewodniczącemu 
Rady Miasta i Gminy Buk - Piotrowi Goroń-
skiemu, który objął patronat honorowy nad 
mistrzostwami. 

Klasyfikacja końcowa: 
Kat. Open:
1.Weronika Kaźmierczak 
2. Emil Michalski 
3. Waldemar Kaźmierczak 
4. Waldemar Bodański 
5. Jacek Brożek 
6. Andrzej Kiljański 
7. Maciej Gierałtowski 
8. Piotr Jackowiak 
9. Sergiusz Czarniak 
Kat. U-16
1. Michał Kaźmierczak 
2. Bartosz Kaźmierczak 
3. Kamil Maciałek 
4. Jakub Gierałtowski 
5. Przemysław Szymankiewicz 
6. Marcin Voss 
7. Joanna Leśniak
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Kolejne udane zawody w Niepruszewie
W Niepruszewie odbyła się impreza V Mikołajkowe Mistrzostwa 
Gminy Buk w pływaniu morsów Sapor 2018

W niedzielę 15 grudnia na plaży i w 
wodach Jeziora Niepruszewskie-
go odbyły się zawody pływackie 

morsów V Mikołajkowe Mistrzostwa Gmi-
ny Buk w Pływaniu Morsów Sapor 2018, 
których organizatorem był Bukowski Klub 
Morsa. Impreza przyciągnęła ponad 70 za-
wodników i jeszcze więcej tych, którzy nie 
brali udziału w rywalizacji, a towarzyszyli 
startującym, kąpali się w jeziorze, czy też 
przyszli miło spędzić czas. Choć deszczo-
wa pogoda niezbyt sprzyjała organizatorom 
i uczestnikom, to humory dopisywały i pły-
wanie w wodzie o temperaturze 3 stopni 
Celsjusza szło sprawnie. Zawodnicy star-
towali we wcześniej ustalonych trójkach, 
a do pokonania mieli dystans 50 metrów. 
Pod nieobecność dwukrotnego zwycięzcy 
zawodów Damiana Jereszyńskiego z klubu 
Klub Pływacki Koziegłowy zwyciężył Tomasz 
Lutkowski reprezentant klubu K.P. Żaglica 
Poznań, który uzyskał czas 31:87. Drugie 
miejsce zajął Paweł Mańkowski z tego sa-
mego klubu (34:24), natomiast na 3 miej-
scu stanęli kolejny reprezentant tego klubu 
Krzysztof Kubiak i zawodnik Bukowskiego 
Klubu Morsa Łukasz Sapor. Panowie uzyskali 
czas 34:65.

W kategorii mężczyzn pierwsze trójki 
wyglądały następująco (zwycięzcy OPEN 
nie brali udziału w klasyfikacji K/ M):

1. Mateusz Kędzior - 35:32
2. Jakub Minta - 35:76
3. Tobiasz Konieczny - 37:34

Natomiast wśród kobiet:
1. Viktoriia Petik - 37:26
2. Zyta Nowak - 44:29
3. Katarzyna Misiaczyk - 1:01:55
Zawodnicy z klubu K.P. Żaglica Poznań 

zdominowali zdecydowanie zawody, bowiem 
zajęli większość podiumowych miejsc.

Pierwsze trójki open, kobiet i mężczyzn 
otrzymali statuetki, a każdy z zawodników 
pamiątkowy medal specjalnie zaprojekto-
wany na zawody. Tradycyjnie wyróżniono 
również najstarszego i najmłodszego uczest-
nika. Najstarszym była Maria Tierling - 78 lat, 

najmłodszy natomiast Daniel Kasperski- 12 
lat. Każdy z uczestników otrzymał w pakie-
cie startowym ufundowane przez sponsora 
tytularnego firmę SAPOR: ręcznik kąpielowy 
i koszulkę z logo zawodów, a najlepsze trójki 
dodatkowo podarki od firmy RENTIERZY.
FM DOROTA PIĄTEK.

Na zawodników czekało ognisko, kok-
sownik i grill, spora ilość prowiantu przy-
gotowana i przywieziona przez organiza-
torów i zawodników, a także ciepła herbata 
przygotowana przez Restaurację Parkowa 
z Buku. Goście bukowskich morsów po raz 
kolejny wypowiadali się bardzo pozytywnie 
o naszej imprezie, podkreślając, że poziom 
organizacyjny jest na bardzo wysokim po-
ziomie, atmosfera niesamowita, zapewniając 
jednocześnie, że pojawią się za rok.

Z ciekawostek dodamy, że już 6 lutego 
wspólnie z Bukowskim Klubem Biegacza, 
Bukowski Klub Morsa organizuje 2 Bukow-
ski Bieg Morsa FACHBRUK 2019, którego 
finisz i meta zlokalizowana będzie w wodzie. 
To prawdopodobnie pierwszy taki bieg na 
naszej kuli ziemskiej. Stroje oczywiście... 
kąpielowe.

Impreza została sfinansowana ze środ-
ków sponsora, opłat startowych zawodni-
ków i datków materialnych uczestników 
oraz pomocy dobrych dusz – dziękujemy.

Na rozpoczęcie uroczystości dekoracji, 
przedstawiciel BKM Tomasz Giełda wręczył 
przedstawicielowi firmy SAPOR Łukaszowi 
Saporowi specjalną statuetkę w ramach po-
dziękowań za 5 lat współpracy w organizacji 
zawodów.

Serdeczne podziękowania dla:
 » sponsora tytularnego - Producenta Okien 

i Drzwi firmy SAPOR;
 » członków Bukowskiego Klubu Morsa za 

pracę w dniu zawodów i dobra przynie-
sione do wspólnej konsumpcji;

 » zawodnikom, zawodniczkom i pozosta-
łym uczestnikom za udział i wspaniałą 
atmosferę;

 » restauracji Parkowa;

 » strażakom z OSP Niepruszewo za opie-
kę medyczną i pomoc w dniu zawodów 
oraz wsparcie, które nam każdorazowo 
udzielają;

 » OSiR Buk za użyczenie lokalu i sprzętu;
Oraz wszystkim niewymienionym, którzy 
pomogli w jakikolwiek sposób w organizacji 
zawodów, pożyczyli różne przedmioty, które 
były nam niezbędne oraz przynieśli dobra 
konsumpcyjne do wspólnego „gara”.

Serdecznie zapraszamy na wspólne ką-
piele: - soboty 7:45, - niedziele 10:00.

Dodatkowe spotkanie dla ochotników 
ogłaszane na facebookowym profilu klubu.

Kontakt z Bukowskim Klubem Morsa- 
Tomasz Giełda 796064410

Tomasz Giełda
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	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!

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

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

Kontakt:   tel.516 953 692
wsobczak72@gmail.com www.rodo-szkolenia.pl
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Firma Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.                                                              
z siedzibą w Niepruszewie k/Buku pilnie poszukuje 

kandydatów na stanowisko:  

Operator maszyn i urządzeń 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
bezpośrednio przez firmę Hempel 

• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz 
premię miesięczną 

• Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobycie 
uprawnień na wózki widłowe i suwnice 

• Dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna 
opieka medyczna, ubezpieczenie, dodatek 
urlopowy, dofinansowanie do kart Multisport 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na 
adres: kariera@hempel.com                                                                    

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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Pan Bóg objawił się całemu światu...

6 stycznia 2019 roku w parafii rzymsko-
katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Buku odbyła się uro-

czysta Msza święta Objawienia Pańskie-
go, zwana powszechnie Świętem Trzech 
Króli. Epifania należą do pierwszych świąt 

ustalonych przez Kościół. Całą uroczystość 
poprowadził ksiądz prałat Andrzej Szcze-
paniak – proboszcz bukowskiej parafii. Po 
nabożeństwie odbył się orszak Trzech Króli, 
w którym uczestniczyli mieszkańcy Buku. 
Przed orszakiem każdy otrzymał śpiew-
nik z kolędami oraz papierową koronę.  
Na uroczystość przybyli ze Wschodu Trzej 
Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar. Naj-
młodsze dzieci przebrały się za pastuszków, 
królów, świętych, kolędników oraz aniołki. 
Korowód zmierzał bukowskimi ulicami na 
Rynek, gdzie czekał na wszystkich nowo 
narodzony Bóg – Człowiek, który objawił 
się całemu światu wraz z jego Matką Maryją 
oraz Józefem. W postaci Świętych i Trzech 
Króli wcielili się mieszkańcy Buku. 

Aleksandra Siekierska


