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Obecnie trwa strajk nauczycieli, którzy 
słusznie, w mojej ocenie, domagają 
się podwyżek swoich pensji. Spór, 

który toczył się na szczeblu ogólnokrajo-
wym, dotyczył również naszej małej lokalnej 
społeczności. W naszych placówkach oświa-
towych nauczyciele również wyrazili swój 
sprzeciw i przystąpili do strajku, a co się 
z tym wiąże nie odbywały się w nich zajęcia. 
Pragnę podkreślić, że rozumiem postulaty 
płacowe naszej kadry pedagogicznej. Warto 
jednak przy tej okazji dodać, że przekazy-
wana co roku z budżetu państwa subwen-
cja oświatowa nie wystarcza na pokrycie 
kosztów funkcjonowania naszych placówek. 
Każdego roku ze środków własnych, gmina 
dopłaca do całego systemu kilka milionów 
złotych. Z przekazów medialnych można 
usłyszeć również, że część odpowiedzial-
ności za poziom wynagrodzeń nauczycieli 
powinny wziąć na siebie gminy, powiaty 
i województwa. Drodzy Państwo, tak dzie-
je się już od wielu lat, a w zasadzie co roku 
jednostki samorządu terytorialnego dokła-
dają do systemu oświaty coraz więcej. Bez 
zdecydowanych kroków na szczeblu rządo-
wym, polegającym na zwiększeniu środków 
na oświatę, sytuacja nie ulegnie poprawie, 
a rozwiązania będą miały charakter doraźny 
– nie kompleksowy.

Chcąc zapewnić naszym dzieciom opiekę 
na czas nieobecności nauczycieli w pracy 
wspólnie z moimi współpracownikami zor-
ganizowaliśmy opiekę dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. W dniach 8-9 kwietnia br. dzieci 
mogły skorzystać z zaproponowanej przez 
nas oferty i uczestniczyć w zajęciach w hali 
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury, kawiarni 
przy Kinie Wielkopolanin, Świetlicy Środo-
wiskowej „Strefa Wyobraźni”, Ośrodku ZHP 
oraz w budynku Sali Miejskiej. Mam nadzie-
ję, że przynajmniej w minimalnym stopniu 
mogliśmy Państwu w ten sposób pomóc. 

Kolejny niepokojący temat dotyczy 
serii włamań, z którą mamy do czynienia 
po kradzieży dokonanej u bukowskiego 
jubilera. Jeszcze w ostatnim numerze Ko-
syniera Bukowskiego pisaliśmy o tym, że 
od początku roku zostało zgłoszone tylko 
jedno włamanie do domu. Jednak w ostatnim 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Czytelnikom Kosyniera Bukowskiego 
życzymy dużo radości i rodzinnej atmosfery.
Niech ten czas będzie dla Państwa chwilą refleksji 
i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Redakcja  
Kosyniera Bukowskiego  
wraz z Miejsko-Gminnym  
Ośrodkiem Kultury w Buku

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
zaprasza na obchody 

Święta  
Konstytucji 3. Maja
które odbędą się o godz. 10:30,
przy pomniku Bohaterów  
Ziemi Bukowskiej  
na placu Stanisława Reszki.

W programie Msza św.  
w intencji Ojczyzny
oraz koncert  
w wykonaniu  
Orkiestry Dętej  
Miasta i Gminy Buk 

Szanowni  
Mieszkańcy,
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okresie na terenie okolicznych gmin, a także 
Gminy Buk doszło do licznych włamań do 
domów jednorodzinnych mieszkań oraz 
obiektów handlowych, którym towarzy-
szyła kradzież przedmiotów. Miały miejsce 
również kradzieże pojazdów. W związku 
z zaistniałą sytuacją współpracujemy ściśle 
z Policją i podjęliśmy działania zmierzające 
do ukrócenia tego złodziejskiego procede-
ru. Do wszystkich szkół i przedszkoli na 
terenie naszej gminy trafiły również ape-
le, w których zwracam szczególną uwagę 
na zachowanie czujności, dobrosąsiedzkie 
relacje i wzajemną życzliwość. W dalszym 
ciągu apeluję o reagowanie - jeżeli widzą 
Państwo niepokojące zachowania proszę 
o natychmiastowe informowanie Policji 
poprzez numer alarmowy 112 lub bezpo-
średnio na Komisariat Policji w Buku: 61 84 
130 00 lub 572 904 428.

Sprawa, która również wywołuje wiele 
pytań ze strony mieszkańców to decyzja Mia-
sta Poznania dotycząca likwidacji spółki PKS 
Poznań i tym samym likwidacja połączeń 
autobusowych, które również są realizo-
wane na terenie naszej gminy. Jak wiemy, 
w ostatnich latach tych połączeń jest co raz 
mniej. Jednak bardzo nam zależy, aby utrzy-
mać obecny stan kursujących autobusów 
i zapewnić  mieszkańcom dojazd do szkoły 
czy pracy, szczególnie tym, którzy nie mają 
bezpośredniego dostępu do dworca kolejo-
wego. Jednak dalsze funkcjonowanie spółki 
PKS Poznań uzależnione jest od solidarne-
go współfinansowania kosztów utrzymania 
połączeń autobusowych przez samorządy 
powiatowe i gminne. W tej chwili trwają 
rozmowy i przygotowywana jest koncepcja 
funkcjonowania związku powiatowo-gmin-
nego, który miałby zajmować się realizacją 
takowej komunikacji. Niezależnie od roz-
strzygnięć w tej sprawie, przygotowujemy 
się do uruchomienia komunikacji gminnej,  

która byłaby z jednej strony szansą na roz-
wiązanie tego niepokojącego problemu, ale 
przede wszystkim dałaby możliwość dowozu 
mieszkańców do dworca PKP oraz skomu-
nikowania wszystkich sołectw z miastem.

Na koniec chciałbym poruszyć coś, na 
co wszyscy czekamy - rynek w Buku. Każdy 
z nas marzy o tym, aby Plac Przemysława 
zaczął tętnić życiem i stał się miejscem spo-
tkań. W związku z rozpoczęciem dyskusji 
wokół planów rewitalizacji naszego rynku, 
znajdującego się w granicach zabytkowego 
założenia urbanistycznego miasta, spotka-
łem się z Powiatowym Konserwatorem Za-
bytków i wystąpiłem z prośbą o określenie 
zakresu i rodzaju badań archeologicznych. 

Obszar Placu Przemysława w Buku nigdy 
nie był zbadany archeologicznie. Istnieje 
ryzyko, że podczas planowanej inwestycji 
i realizowania w jej trakcie obowiązkowe-
go nadzoru archeologicznego, doszłoby 
do ujawnienia reliktów nieistniejącego, 

spalonego w 1858 r. ratusza oraz innej 
zabudowy pierwotnego rynku. Biorąc pod 
uwagę wcześniejsze, wyjątkowe odkrycia 
dokonane w głębokich wykopach przy 
budowie kanalizacji sanitarnej pod ulica-
mi przylegającymi bezpośrednio do Pla-
cu Przemysława, należy założyć istnienie 
podobnych artefaktów pod płytą samego 
rynku. Jesteśmy więc zdeterminowani aby 
rozpocząć badania archeologiczne, które 
poprzedzą proces projektowania nowej płyty 
bukowskiego rynku. Mam nadzieję, że uda 
się rozpocząć prace archeologiczne jeszcze 
w tym roku i niebawem poznamy jakie to 
miejsce skrywa tajemnice.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć 
Państwu spokojnych i radosnych Świąt 
Wielkanocnych, aby był to rodzinnie spę-
dzony czas, pełen nadziei i odpoczynku od 
codzienności.

Paweł Adam  
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Miasto Poznań likwiduje PKS?

Burmistrz Paweł Adam poinformował 
o ultimatum miasta Poznania dotyczącym 
likwidacji połączeń autobusowych, bądź 
wymuszenia od samorządów dopłaty do 
nierentownych połączeń. Wstępna kalku-
lacja miasta Poznania określa wkład Buku 
na 57 tys. zł przy założeniu, że w kosztach 
partycypować będą pozostałe samorządy 
leżące przy wyznaczonej linii autobusowej. 
Zdaniem burmistrza sprawa jest istotna dla 
mieszkańców naszej gminy. Rozwiązaniem 
byłoby powołanie związku międzygminnego, 
który zajmowałby się finansowaniem kur-
sów autobusowych. Paweł Adam poinformo-
wał, że sytuacja wokół PKS-u skłoniła go do 
pierwszych działań w zakresie utworzenia 
komunikacji wewnątrzgminnej. Radny To-
masz Plewa zwrócił uwagę, że miasto Po-
znań już przekazało zarządzanie terminalem 
dworca autobusowego swojej spółce ZKZL, 
co może sugerować że miasto podjęło już 
decyzję o likwidacji PKS. Pytał, co będzie 
jeśli nie wszystkie samorządy leżące przy 
liniach autobusowych zdecydują się na dofi-
nansowanie PKS? Burmistrz zwrócił uwagę, 
że przedstawiona kalkulacja kosztów była 
wykonana na podstawie danych z 2017 r. To 
pokazuje intencje miasta Poznania. Po prostu 
większy chce decydować, zapominając o tym, 
że do Poznania przyjeżdżają mieszkańcy 
w celach zawodowych. Kolej metropolitalna 
nie rozwiązuje problemów Niepruszewa, czy 
Kalw, stąd rodzi się potrzeba uruchomienia 
komunikacji gminnej dowożącej mieszkań-
ców do stacji kolejowych. Radny Wojciech 
Dutkiewicz pytał, jakiego rozkładu jazdy 
dotyczy zaprezentowana kwota 57 tys. zł. 
Burmistrz powtórzył, że chodzi o aktualny 
rozkład. Radny Tomasz Giełda powiedział, 
że mówi się o tym, iż miasto Poznań podjęło 
już decyzję o likwidacji PKS. Radny Tomasz 
Plewa zauważył, że sąsiednie Dopiewo nie 
dołoży się do dofinansowania PKS, ponieważ 
stawia na kolej. 

Inwestycje
Mimo pozytywnie zakończonego prze-

targu na budowę wiaty na plaży w Nie-
pruszewie, koszty inwestycji wzrosną co 
najmniej o 50 tys. zł. Powodem jest błąd 
projektanta, który nie zauważył różnic po-
ziomów wynikających ze spadku terenu. 
Projekt będzie musiał być zmieniony lub 
trzeba będzie wykonać dodatkową podbu-
dowę. Informując o tym fakcie burmistrz 
Paweł Adam zwrócił uwagę na przeciążenie 
pracowników urzędu obowiązkami, które 
nie pozwala na dostateczny nadzór nad 
inwestycjami. Sytuacja jest niedopuszczal-
na i pokazuje konieczność wzmocnienia 
zasobów kadrowych magistratu. Ponadto 
burmistrz informował, że zakończył się 
przetarg na modernizację domu kultury 
w Kalwach. Oferty przekraczają zakładany 
budżet, sprawa jest w toku. Został ogłoszony 
przetarg na remont pomieszczeń Urzędu 
Stanu Cywilnego w Buku. Gmina złożyła 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek 
o udzielenie pożyczki na wsparcie wymiany 
oświetlenia z sodowego na ledowe na ul. Św. 
Rocha. Pożyczka będzie umarzalna, ale na 
chwilę obecną nie wiadomo w jakim pro-
cencie. Gmina złożyła także wniosek o do-
finansowanie Otwartej Strefy Aktywności 
przy plaży w Niepruszewie. Remont szatni 
i łazienek na hali sportowej przewidziany 
jest przy wsparciu wojewódzkiego programu 
„Szatnia na medal”. Radny Mirosław Adam-
czak pytał o przetarg na remont wiejskiego 
domu kultury w Dobieżynie. Burmistrz od-
powiedział, że postępowanie przetargowe 
ruszy w najbliższych tygodniach.

Drogi wojewódzkie
W dniu 22 marca br. w Poznaniu bur-

mistrz Paweł Adam spotkał się z wicemar-
szałkiem Wojciechem Jankowiakiem. Oma-
wiano sprawy inwestycji wojewódzkich na 
terenie naszej gminy w tym kwestie budowy 
ronda na styku ul. Grodziskiej i obwodnicy 
oraz montażu sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu łączącym teren Parku Przemysło-
wego Buk oraz ul. Leśną w Niepruszewie 
z drogą wojewódzką nr 307. Radny Mirosław 
Adamczak pytał, co z drogą wojewódzką nr 

306 do Stęszewa? Burmistrz informował, 
że sytuacja dla województwa jest trudna. 
Wykonawca zrezygnował. Przedsięwzięcie 
było zaplanowane w schemacie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Województwo nie otrzymało 
dokumentacji. Projekt ma być realizowany 
przy wsparciu środków unijnych. To kompli-
kuje inwestycję, ale województwo zamierza 
kontynuować modernizację drogi z Buku 
do Stęszewa.

Konserwator zabytków
Burmistrz Paweł Adam poinformował 

o spotkaniu z Powiatowym Konserwatorem 
Zabytków dla Powiatu Poznańskiego, w trak-
cie którego konsultowano możliwość budo-
wy szklanego łącznika pomiędzy synagogą, 
a zewnętrznymi toaletami. Z uwagi na zobo-
wiązania wynikające z dofinansowania re-
montu synagogi ze środków unijnych, ewen-
tualna przebudowa będzie mogła odbyć się 
po 5 latach. W trakcie spotkania przekazano 
konserwatorowi wniosek o wydanie zgody 
na badania archeologiczne pod bukowskim 
rynkiem. Radny Tomasz Plewa pytał czy jest 
szansa, że po planowanej zmianie budżetu 
badania rozpoczną się jeszcze w tym roku? 
Burmistrz informował, że zakres prac będzie 
zależał od decyzji konserwatora, a gmina 
chciałaby rozpocząć pracę na płycie rynku 
jeszcze w tym sezonie. 

Z obrad sesji
W dniu 26 marca 2019 r. w Sali miejskiej w Buku 
odbyła się VI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie VI sesji Rady Miasta i Gminy 
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji 
z dnia 28 lutego 2019 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Przyjęcie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Buk  na 2019 rok.
2/ Zarządzenie poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści oraz opłaty od posiadania psów i opłaty 
targowej.
3/ Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Szewcach.

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

Nowy numer telefonu  
do Policji – 572 904 428

Zmienił się numer telefonu do patrolu 
Policji z bukowskiego komisariatu.

Interwencje należy zgłaszać  
pod numerem 572 904 428.

Dyżury radnych
Przewodniczący rady Piotr Goroński 

zaprasza mieszkańców na dyżury 
radnych, które odbywać się będą 

w każdy pierwszy poniedziałek po 
sesji, w lokalu kawiarni przy kinie 

„Wielkopolanin”.
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Nagrody Sportowe Burmistrza  
Miasta i Gminy Buk przyznane

W dniu 13 marca br. w Sali Miejskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie 
Nagród Sportowych Burmistrza 

Miasta i Gminy Buk. Nagrody finansowe za 
2018 r. otrzymali:

- Mateusz Samól za zajęcie III miejsca 
w Mistrzostwach Szkół Województwa 
Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim 
WKF w dniu 12.05.2018 r. oraz jego trener 
Grzegorz Michalik,

- Wojciech Karbowiak za zajęcie III miej-
sca w Otwartych Mistrzostwach Wielkopol-

ski w Karate WKF w dniu 04.02.2018 r. oraz 
jego trenerka Adrianna Sobkowiak,

- Drużyna Dziewcząt  Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Bukowskich za zajęcie II 
miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski – XIX 
Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej kategoria 
dziewcząt organizowany przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w dniach 
27.03.2018 r. - 28.03.2018 r. w Wągrowcu 
oraz ich trener Dariusz Pańczak, 

- Drużyna Dzieci Dziewczęta UKS BUKO-

WIA - za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach 
Wielkopolski w piłce ręcznej w rozgrywkach 
ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki 
Ręcznej w sezonie 2017/2018 w kategorii 
dzieci dziewcząt oraz ich trener Jarosław 
Sznycer,

- Drużyna Dzieci Dziewczęta UKS BUKO-
WIA (2 drużyna) za zajęcie II miejsca w Mi-
strzostwach Wielkopolski w piłce ręcznej 
w rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej w sezonie 2017/2018 
w kategorii dzieci dziewcząt oraz ich trener-
ka Alicja Giżyńska,

- Drużyna Juniorek Młodsze UKS BUKO-
WIA za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach 
Wielkopolski w piłce ręcznej w rozgrywkach 
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ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki 
Ręcznej w sezonie 2017/2018 w kategorii 
juniorek młodszych oraz ich trener Rafał 
Skomra,

- Drużyna Dziewcząt Gimnazjum  im. płk. 
Kazimierza Zenktelera za zajęcie III miejsca 
w Mistrzostwach Polski  – Finał Ogólnopolski 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej 
w kategorii dziewcząt w dniach 10.06.2018 r. 
– 13.06.2018 r. w Dźwirzynie oraz ich trener 
Jarosław Sznycer.

„Kiedyś jak uczniowie jeździli na zawody, 
to nikt nie wiedział gdzie jest Buk. Dzisiaj 
już nikt o to nie pyta, bo dzięki naszym za-

wodnikom nasza gmina jest promowana na 
terenie całego kraju” – podsumował Jarosław 
Sznycer. 

Zawodnikom i ich trenerom jeszcze raz 
gratulujemy sportowych sukcesów.

Monika Błaszczak

Dzień Wiosny 
w Dobieżynie

W niedzielę 24 marca br. mieszkań-
cy Dobieżyna przywitali wiosnę. 
Wcześniej jednak mogli wziąć 

udział w akcji znakowania rowerów w ra-
mach programu „Poznański Rower – Bez-
pieczny Rower”, do której przystąpiło oko-
ło 60 osób! Rowerzyści otrzymali również 
kamizelki odblaskowe od burmistrza Pawła 
Adama i mogli skorzystać z przeglądu swoich 
jednośladów. Jak podsumował Błażej Batu-
ra, jeden z inicjatorów akcji: „z przeglądu 
rowerów skorzystało ponad 70 osób, zain-
teresowanie przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania”. 

Dalszą część spotkania mieszkańcy spę-
dzili przy ognisku, pieczonych kiełbaskach 
i dźwiękach muzyki. Głównym punktem 
programu był konkurs na najładniejszą 
marzannę. Duża ilość oraz nietypowa uroda 

słomianych panien sprawiły, że organizato-
rzy odstąpili od indywidualnych wyróżnień, 
a przygotowane na tę okazję słodkości dla 
zwycięzców zostały rozdzielone pomiędzy 
zgromadzonych przy ognisku mieszkańców. 
Spotkanie to było świetną okazją do integra-
cji lokalnego społeczeństwa i przygotowania 

się do sezonu rowerowego.
Ogromne brawa należą się sołtysowi, 

radzie sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dobieżynie oraz Komisariatowi Policji 
w Buku, którzy zaangażowali się w organi-
zację wydarzenia.

Monika Błaszczak
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Perłowy Kongres dla Kobiet  
– Kobiety u Matki Bożej Literackiej 

Matka Boża Literacka zaprasza do 
bukowskiego sanktuarium ludzi 
z daleka i z bliska. W marcowy week-

end 16-17 zaprosiła szczególnie kobiety. 
W sobotę o godzinie 9:00 rozpoczął się na 
hali sportowej Perłowy Kongres dla Kobiet. 
W czasie tego wydarzenia konferencje głosił 
ojciec Pedro z Brazylii i świeckie misjonarki 
ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia.

Konferencje dotyczyły ważniej roli ko-
biety w rodzinie, świecie i Kościele. 

W czasie modlitw podczas rekolekcji Bóg 
wyprowadzał każdą z kobiet „na pustynię, 
aby mówić do jej serca…” (Księga Ozeasza 
2, 16).  Każda z pań mogła poczuć się zrozu-
miana, zaakceptowana i umiłowana przez 
najlepszego Ojca z Nieba. 

Jedną z konferencji wygłosił dla pań ks. 
prałat Andrzej Szczepaniak. Mówił on o hi-
storii bukowskiej parafii i cudownego obrazu 
Matki Bożej Literackiej. Wiele uczestniczek 
zainteresowały przygotowania do koronacji 
i przebieg tej uroczystości. Szczególne za-
ciekawienie wzbudzały cuda i nawrócenia, 
które dokonują się przed cudownym wize-
runkiem Matki Bożej do dnia dzisiejszego.

Organizatorzy postarali się, aby uczest-
niczki każdego ranka otrzymały mały upo-
minek. Smaczne jedzenie zapewniła firma 
Przepyszni.pl. W czasie przerw serwowana 
była kawa, herbata i wyśmienite ciasta. Panie 
mogły poznać się, podzielić usłyszanymi wy-
kładami i porozmawiać o swoich radościach 

i problemach.
Organizatorzy zadbali o najdrobniejsze  

szczegóły. Nagłośnieniem i budową sceny 
zajęła się profesjonalna firma C&K SOUND 
LIGHT, a o bezpieczny przebieg rekolek-
cji dbał Adrian Klamecki. Scena, na której 
stała kopia obrazu Matki Bożej Literackiej 
była przepięknie udekorowana kremowy-
mi różami i wiosennymi gałęziami. Każda 
z uczestniczek mogła odczuć, że jest w pięk-
nym i bezpiecznym miejscu. 

Jedną z większych atrakcji tego wydarze-
nia okazał się zespół Misericordia z Buku. 
Pięknie wykonane pieśni pomagały w mo-
dlitwie i głębszym przeżywaniu usłyszanych 
podczas konferencji słów. Każda pieśń była 
zachętą do większej wiary w Boga przez 
wstawiennictwo Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej. Proste słowa pieśni i wpadające 
w ucho melodie sprawiały, że urzeczywist-
niło się powiedzenie „kto śpiewa, dwa razy 
się modli.”

Ukoronowaniem dwóch dni kongresu 
była Msza Święta w bukowskim sanktu-
arium.

Uczestniczki przed Cudownym obrazem 
Matki Bożej Literackiej powierzały czas prze-
żytych rekolekcji i zadania na kolejne dni. 

Najpiękniejszym świadectwem były 
uśmiechnięte twarze i wielka boża radość 
w sercach wszystkich podczas Mszy Świętej.

Uczestniczki kongresu przyjechały do 
Buku z różnych stron Polski, było też kilka 

kobiet z Białorusi.
Panie, które były pierwszy raz w naszym 

mieście i w naszym kościele wyjechały zau-
roczone atmosferą miejsca, które wybrała 
sobie Maryja. Wiele pań po raz kolejny od-
wiedzało Buk. Wszystkie uczestniczki powta-
rzały, że Matka Boża Bukowska Literacka ma 
wielką siłę zapraszania i przyciągania osób, 
które szukają Jezusa, potrzebują uzdrowie-
nia i pocieszenia. 

Szkoda tylko, że wśród kobiet na rekolek-
cjach tak mało było bukowianek. Panie, które 
przejechały z daleka uświadamiały nam, 
jak Wielki Skarb mamy tak blisko w Osobie 
Kochającej Matki, która nasze troski zanosi 
zawsze do Swojego Syna. 

Wszystkie uczestniczki Perłowego Kon-
gresu dla Kobiet wyjeżdżały z Buku pełne 
bożej siły z nadzieją na podobne spotkanie 
za rok.

Liliana Przybylska

8 Marca w KGW Buk

Zgodnie z tradycją 7 marca panie z KGW 
Buk – Wielka Wieś spotkały się, aby 
uczcić swoje święto. W sympatycznej 

atmosferze obchody Dnia Kobiet trwały do 
późnych godzin wieczornych.
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Dzień Kobiet w gminie Buk
8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Była to okazja do wielu spotkań, wydarzeń 
i atrakcji, które przygotowali dla nas panowie.

Sołectwa świętują
Już 5 marca sołtys Krzysztof Drzymała 

zorganizował słodki poczęstunek w budynku 
Sali Miejskiej dla pań z sołectwa Wiktoro-
wo-Pawłówko. 

9 marca sołtys Romuald Kubiak zapro-
sił damską część swojego sołectwa do sali 
Wiejskiego Domu Kultury w Otuszu, gdzie 
czekały na nie słodkie wypieki, okoliczno-
ściowy tort i muzyka na żywo! Tego dnia 
w rolę kelnerów wcielili się panowie, którzy 
perfekcyjnie zadbali o to, aby niczego nie 
zabrakło.

Następnego dnia świętował Dobieżyn. 
Jak podkreślały same mieszkanki, takiego 
Dnia Kobiet w Dobieżynie jeszcze nie było! 
Wydarzenie rozpoczęło się od występu dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej im. ojca Ignacego 
Cieślaka w Dobieżynie, które zaprezentowa-
ły swoje umiejętności wokalne i aktorskie! 
Świetnie przygotowany program i wplecione 
żarty zapewniły dobrą zabawę i niejedno-
krotnie rozbawiły zebraną publiczność do 
łez. Część artystyczną zakończyły życzenia 
złożone przez sołtysa Bartosza Budycha 
i wspólnie odśpiewane „sto lat” przez męską 
część grupy, na czele z Piotrem Gorońskim 
- przewodniczącym Rady Miasta i Gminy 
Buk. W dalszej części na mieszkańców cze-
kał  słodki poczęstunek i tort od burmistrza 
Pawła Adama, który sprawnie (i osobiście!) 
podzielił pomiędzy wszystkich zebranych. To 
jednak nie był koniec atrakcji! Rada sołecka 
zadbała o szereg atrakcji dla kobiet, które 

mogły skorzystać z porad profesjonalnych 
makijażystek i stylistek z Pracowni Fryzjer-
skiej Angeliki Sworek. Usługi te cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem.

Szewce Szewce

Otusz Otusz

Dobieżyn Dobieżyn

Dobieżyn
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Dzień Kobiet w KŻR

W dniu 9.03.2019 r. Klub Żołnierzy Re-
zerwy w Buku z okazji Dnia Kobiet zorgani-
zował spotkanie z paniami Żeńskiego Koła 
LOK. Prezes klubu Piotr Andrzejewski z tej 
okazji złożył życzenia wszystkim paniom, 
po czym przy dźwiękach akordeonu kolegi 
Karola H. zaśpiewaliśmy tradycyjne „sto lat”. 
Następnie prezes złożył życzenia dwóm pa-
rom, które na początku tego roku obchodziły 
wzniosłe rocznice pożycia małżeńskiego. 
Z rąk prezesa państwo Grażyna i Eugeniusz 
Kowalscy otrzymali okolicznościowy dyplom 
i kwiaty z okazji 40 rocznicy ślubu, a Alek-
sandra i Ryszard Milerowie  z okazji 55 rocz-
nicy ślubu. Następnie zjedliśmy przepyszną 
kolację. Po niej odbyło się strzelanie  z broni 

pneumatycznej o Puchar Dnia Kobiet. W wy-
niku sportowej rywalizacji I miejsce zdobyła 
Małgorzata Woźniak wystrzeliwując 19 pkt. 
II miejsce zdobyła Alina Radny – 18 pkt. III 
miejsce Grażyna Andrzejewska – 17 pkt.

Dla wszystkich bardzo miłą niespo-
dzianką był występ zaproszonych przez kol. 

Karola Hołoda gości, a mianowicie solistkę 
operową Agnieszkę Szymańską i Pawła Ku-
lesiewicza prowadzącego audycję gwarową 
w poznańskim radiu i członka zespołu Kapeli 
zza Winkla.

H.R.

12 marca świętowały panie w Szewcach, 
które spotkały się w Wiejskim Domu Kul-
tury. Tutaj również nie zabrakło kwiatów, 
słodkich wypieków i serdecznych życzeń.

Dzień Kobiet w Pogodnej Jesieni

We wtorek 5 marca 2019 r. świętowała 
również Pogodna Jesień. Zgodnie z coroczną 
tradycją seniorzy spotkali się w Restaura-
cji „Parkowa”. Uroczystość otworzyła Alicja 

Króliczak. Wszystkie panie otrzymały tuli-
pany, które wręczył Piotr Goroński w po-
dziękowaniu za to, że czynią ten świat pięk-
niejszym i lepszym. Na spotkaniu obecni 
byli Kierownik OPS Agnieszka Słaby, p.o. 
dyrektora M-GOK Agnieszka Skałecka, p.o. 
dyrektora Biblioteki i Kina Hubert Wejmann, 
instruktorzy Magdalena Kluj i Walentyna 
Śniegurska. 

Należy tu wspomnieć również o wspa-
niałych dziewczynach Kindze Suwiczak 

i Nadii Grzymskiej, które dzięki uprzejmo-
ści ogniska muzycznego działającego przy 
M-GOK uświetniły to spotkanie. Dziewczyny 
wykazały się świetnym śpiewem i zaanga-
żowaniem w występ. Na pewno nie było to 
ostatnie spotkanie ze wspaniałymi artyst-
kami. Kilkugodzinne spotkanie niewątpliwie 
bardzo zbliżyło panie i nastroiło na dalsze 
wspólne uroczystości.

Monika Błaszczak, Alicja Króliczak

Szewce Pawłówko-Wiktorowo

Pogodna Jesień
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Niezwykłe wydarzenia 
muzyczne naszej gminy

Zainaugurowana koncertem studentów 
Akademii Muzycznej w Poznaniu II 
edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej 

im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego zapowiada 
się znakomicie. Przed nami jeszcze 6 kon-
certów przygotowanych przez znakomitych 
wykonawców.

Skąd wzięła się idea tego Festiwalu? 
Wszystko to za sprawą niezwykłej postaci 
ks. dr. Józefa Surzyńskiego, który choć nigdy 
bukowianinem nie był, pozostawił ślad na 
bukowskiej ziemi, gdzie spoczywa jego oj-
ciec – Franciszek Surzyński.

Rodzina Surzyńskich przeniosła się 
do Buku w roku 1872, zaraz po wyjeździe 
syna Józefa na studia. Po 7 latach pracy na 
stanowisku organisty, Franciszek Surzyński 
umarł i pochowany został na cmentarzu Św. 
Krzyża w Buku. Kilka lat później jego syn – 
Józef – stał się największym reformatorem 
muzyki kościelnej w Polsce.

Warto przypomnieć rys historyczny te-
matyki, która stała się częścią życia patrona 
naszego festiwalu. 

Bogactwo muzyki wykonywanej w czasie 
obrzędów liturgicznych jest nieodzownym 
elementem kultury religijnej. Śpiew nie tylko 
towarzyszy liturgii, ale staje się integralną 
jej częścią. Muzyka jednak – jak natura 
ludzka – chętnie skłania się ku sprawom 
doczesnym. Silne oddziaływanie osiemna-

stowiecznej muzyki teatralnej 
(operowe arie, solistyczne 
występy podczas liturgii) na 
repertuar kościelny zaktywi-
zowało obrońców czystości 
jego stylu. Ta postawa sprze-
ciwu słusznie domagała się 
powrotu do stanu pierwotne-
go. Trzy wieki po Tridentinum, 
na przełomie XVIII i XIX wieku 
w Europie Zachodniej, głównie 
w Niemczech, Austrii, Francji 
i Włoszech, zaczęła torować 
sobie drogę inicjatywa mająca 
na celu przeciwstawienie się 
świeckim tendencjom. Mowa 
o narodzinach ruchu odnowy 
muzyki liturgicznej, który 
skrystalizował się w postaci 
Stowarzyszenia św. Cecylii – 
Allgemeiner Cäcilien-Verein 
(ACV) zawiązanego w 1868 
roku w Niemczech. Reforma-
torski ruch cecyliański, mający na celu na-
prawę muzyki liturgicznej w duchu posta-
nowień Soboru Trydenckiego, dążył do jej 
odrodzenia, dostosowując ją ponownie do 
wymogów liturgii w oparciu o chorał grego-
riański i polifonię wokalną, głównie w stylu 
palestrinowskim (XVI wiek.). Cecylianizm, 
mimo oderwania od trendów i kierunków 
rozwoju muzyki świeckiej – przez co po-
strzegany czasem jako skostniały w swych 
założeniach – stał się manifestacją świado-
mości kościelnej. Idee cecylianizmu dotarły 
do Polski dość szybko za sprawą szkoły w Ra-
tyzbonie, którą w owym czasie ukończyło 
wielu polskich muzyków. Wśród nich na 
największe uznanie zasługuje postać ks. dr. 
Józefa Surzyńskiego, którego niestrudzona 
działalność na rzecz kościelnego pozytywi-
zmu obiegła nie tylko Polskę, ale także kraje 
europejskie. Surzyński stał się uosobieniem 
wszystkich założeń reformy w duchu szkoły 
ratyzbońskiej. Przeniósł on na ziemię polską, 
a szczególnie na archidiecezję poznańską za-
szczepione w Ratyzbonie idee niemieckiego 
ruchu św. Cecylii. Wcześniejsze poczynania 
reformatorów, choć w niewielkim zakresie, 
były tylko zalążkiem wielkiego dzieła, jakie-
go dokonał. Od Surzyńskiego rozpoczęła 
się z prawdziwym rozmachem skuteczna 
odnowa muzyki kościelnej w Polsce. 

Trzeba nam zatem pamiętać o tych nie-
zwykłych postaciach jak ks. Józef Surzyński, 
który dziełu temu służył całe życie, mimo iż 
nie przyniosło mu spektakularnych zaszczy-

tów. Przypomnieć także należy współcze-
snemu pokoleniu, że pośród znakomitych 
muzyków polskiej ziemi, na wyróżnienie 
zasługuje ks. dr Józef Surzyński, przewodnik 
na arenie muzyki kościelnej XIX wieku – 
polski nasz Palestryna.

Już dziś serdecznie zapraszam na kolejne 
koncerty w ramach II Festiwalu Muzyki 
Kameralnej im. ks. dr. Józefa Surzyńskie-
go. Przed nami sporo wydarzeń. W ostatnie 
środy miesiąca: 24 kwietnia oraz 29 maja 
po mszach św. wieczornych zapraszamy na 
koncerty w wykonaniu studentów Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu.

19 maja – Koncert orkiestry kameralnej 
pod dyrekcją Aleksandra Grefa w Sali Miej-
skiej w Buku, godz. 17.00.

15 czerwca – Konferencja o ks. dr. Józefie 
Surzyńskim (wykł. dr Leszek Górka) i kon-
cert chóru im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego 
z Kościana pod dyrekcją Grzegorza Szum-
narskiego – Buk, Sala Miejska, godz. 19.30.

16 czerwca 2019 – Koncert finałowy 
– Orkiestra kameralna i połączone chóry: 
Zespół Kameralny Amici Canti oraz chór 
im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego z Kościana 
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego - Buk, 
Sanktuarium MB Literackiej, godz. 16.00.

Serdecznie zapraszam.
Dyrektor artystyczny Festiwalu

dr Leszek Górka
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Wanda Niegolewska główną bohaterką 
niezwykłego projektu

7 marca kawiarnię przy Kinie Wielkopo-
lanin odwiedziła młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 

w Wielichowie wraz z opiekunem panią Jo-
anną Wróbel-Szała. Grupa uczniów z klas 7 
i 8 tej szkoły to uczestnicy czwartej już edycji 
programu edukacyjnego, którego organiza-
torem jest Centrum Turystyki Kulturowej 
TRAKT, instytucja kultury miasta Poznania, 
operator Bramy Poznania i Traktatu Królew-
sko-Cesarskiego w Poznaniu. Tym razem 
program odbywa się pod wiele mówiącym 
hasłem „Ona”. Zadanie uczestników polega 
na przybliżeniu historycznych postaci kobiet 
oraz ich działalności społecznej i patriotycz-
nej, w szczególności tej realizowanej podczas 
zaborów i przyczyniającej się do odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Patronat ho-
norowy nad konkursem objęli Prezydent 
Miasta Poznania oraz Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. W ramach uczestnictwa w pro-
gramie uczniowie będą podejmować szereg 
różnorodnych działań, jednym z nich będzie 
przygotowanie wystawy z wykorzystaniem 
metody POP-UP MUSEUM. Jest to stosunko-
wo nowe zjawisko w naszym kraju, którego 
idea opiera się w dużej mierze na działaniu 
i interakcji. Jest to zatem tymczasowa i krót-
kotrwała ekspozycja, powstająca jako odpo-
wiedź na wcześniej wybrany temat poprzez 
umieszczanie w danej przestrzeni obiektów 
przygotowanych przez uczestników pro-
jektu. Wystawa ta ma plastyczny i zmienny 
kształt, zależny od elementów jakimi jest 
uzupełniana przez cały czas jej ekspozycji. 
Uczniowie z Wielichowa przybyli do Buku, by 
w ramach realizowanego projektu spotkać 
się z panią Wandą Elżbietą Niegolewską, 
wnuczką wybitnej postaci – Wandy Niego-
lewskiej, znanej nie tylko na terenie gminy 
Buk z swojej działalności społecznej i pa-
triotycznej. Wanda Niegolewska stała się 
dla tej grupy młodzieży inspiracją i główną 
bohaterką konkursowej pracy. Podczas spo-

tkania w miłej i przyjacielskiej atmosferze 
uczniowie zdobyli szereg informacji doty-
czących życia i działalności tej niezwykłej 
kobiety. Były to rozmowy nieszablonowe, od 
serca. Wnuczka Wandy Niegolewskiej przy-
toczyła nieznane i bardzo osobiste historie. 
Z nostalgią wspominała ukochaną babcię 
oraz rzadkie, ale bardzo oczekiwane wizyty, 
zarówno przez nią jak i przez pozostałych 
członków rodziny. Wizyty te były niezwy-
kle ważne, w szczególności dla syna Wandy 
Niegolewskiej, który był mocno związany 
z mamą. Z opowiadań wnuczki wyłania się 
babcia, osoba ciepła, ale też wzbudzająca 
ogromny szacunek. Babcia wysyłająca te-
legramy zwłaszcza z okazji imienin, część 
z nich do dziś jest zachowana i stanowi jedną 
z pamiątek po Wandzie Niegolewskiej. Bab-
cia, dla której najważniejsza w życiu była 
wręcz „chorobliwa odpowiedzialność za 
świat”, która pomagała słabszym i ubogim 
nawet wtedy, gdy sama miała niewiele. 
Wanda Niegolewska zawsze była bardzo 
aktywna społecznie, jako jedna z niewielu 
kobiet została wybrana delegatką na Sejm. 
Była to tym bardziej wyjątkowa sytuacja, 
gdyż w tamtym czasie, po raz pierwszy, 
kobiety mogły być wyborcami oraz kandy-
dować. Na listy kandydatów trafiały zatem 
tylko te osoby, które społeczność obdarzała 
ogromnym zaufaniem. Wanda Niegolewska 
prężnie działała również na rzecz kobiet. Za-

kładała koła zrzeszające młode dziewczęta. 
W kołach tych poza nauką patriotyczną prze-
kazywano wiedzę z różnych dziedzin, m. in. 
z ziołolecznictwa, ale również z wszystkiego 
tego, co młoda kobieta wiedzieć powinna. 
Uczono zatem haftu, darcia pierza, szycia 
sukien. Tak by kobieta w każdej sytuacji 
była sobie w stanie sama poradzić, a jak 
wiadomo czasy wtedy były bardzo trudne 
i ciężkie. W późniejszym okresie Wanda 
Niegolewska utworzyła Koła Włościanek 
związane głównie z rolnictwem. Po Wandzie 
Niegolewskiej została nie tylko niezwykła 
spuścizna historyczna, ale również kilka 
pamiątek rodzinnych. Niektóre stanowią 
ogromną wartość sentymentalną. Dla wnucz-
ki Wandy Niegolewskiej jedną z takich wła-
śnie pamiątek jest srebrna łyżka z herbem 
Wężyk oraz Encyklika Papieska z podpisem 
Wandy Niegolewskiej. Miłym akcentem tego 
popołudnia były również życzliwe dyskusje, 
między innymi na temat obecnej roli kobie-
ty w społeczeństwie oraz wyzwań i wyma-
gań, jakie współczesność stawia zarówno 
przed kobietami, jak i przed mężczyznami. 
Nie zabrakło wspólnych zdjęć, słodkiego 
poczęstunku i prezentu od dyrektor Bi-
blioteki i Kina Miasta i Gminy Buk Huberta 
Wejmanna, który wszystkim uczestnikom 
spotkania przekazał przewodniki po starów-
ce w Buku, w których znajduje się zdjęcie 
bukowskiego muralu. Jedną z uwiecznionych 
tam postaci jest właśnie Wanda Niegolewska. 
Wszelkie informacje zdobyte przez młodzież 
podczas spotkania w bukowskiej kawiarni 
z pewnością przyczynią się do tego, by mogli 
wspaniale zaprezentować posiadaną wiedzę 
podczas kolejnych etapów konkursu, a być 
może umożliwią zdobycie głównej nagrody.

 Katarzyna Duda

Niech ten wyjątkowy 
czas Świąt 
Zmartwychwstania 
Pańskiego
przyniesie Państwu 
wiele rodzinnego 
ciepła i radości. 
Życzymy Państwu, 
by podczas 
rodzinnych spotkań 
przy świątecznym 
stole nie zabrakło 
nikogo bliskiego, 
a każda chwila była 
wypełniona pogodą 
ducha i wiarą w lepszą 
przyszłość.

Biblioteka i Kino  
Miasta i Gminy Buk
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Spektakl teatralny  
na deskach bukowskiego kina

W niedzielę 31 marca 2019 r. w sali 
Kina Wielkopolanin miał miejsce 
spektakl teatralny „Żona do adop-

cji”, który przyciągnął tłumy. Wszystkie bilety 
zostały wyprzedane jeszcze na długo przed 
premierą. Na deskach bukowskiego kina 
zagrali Olga Borys, Jakub Wons oraz Marek 
Pituch, którzy w zabawny sposób pokazali 
nam uroki życia małżeńskiego. 

Kiedy żona wyjeżdża i mężczyzna zostaje 
sam w domu to w końcu ma swój upragniony 
i długo wyczekiwany spokój. Gorzej, gdy ten 

spokój zostaje zakłócony – przez telefony od 
małżonki, teściowej i niespodziewanych go-
ści, takich jak domokrążca przedstawiający 
się jako „Filip Zacieszny – piękny i pocieszny” 
czy pani Wandzia z ośrodka adopcyjnego. 
Wróży to wiele ciekawych i niezręcznych 
sytuacji, z których przyjdzie się mężowi tłu-
maczyć. Choć określenie „wróży” nabiera 
tu zupełnie nowych kształtów, bo Filip Za-
cieszny objawia się w sztuce również jako 
dorabiający po godzinach wróżbita Jonasz.

Komedia teatralna pełna dobrego hu-

moru i sytuacji wziętych z życia. Kolejnym 
plusem tej sztuki są odniesienia do naszej 
miejscowości, które niejednokrotnie rozba-
wiły zebraną publiczność. Wiecie, że w całym 
Buku nie ma kawiarni z ciepłymi lodami? 
I „jak to mówią: lepszy brzydki z Buku, niż 
piękny z Poznania”?

Po zakończonym spektaklu gromkie 
brawa kilkakrotnie wywoływały aktorów 
na scenę, którym osobiście podziękował peł-
niący obowiązki dyrektora Biblioteki i Kina 
Wielkopolanin Hubert Wejmann.

Spektakl „Żona do adopcji” spotkał się 
z bardzo pozytywnymi opiniami, a mieszkań-
cy jednogłośnie mówią: „oby więcej i częściej 
takich spektakli w Buku”.

Monika Błaszczak

Podziel się pamiątkami 
z okresu II wojny światowej

6. Europejska Noc Muzeów w Buku od-
będzie się tradycyjnie w trzecią sobotę 
maja. Tegorocznym motywem wiodą-

cym będzie 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Stąd gorący apel organizatorów do 
mieszkańców, o czasowe udostępnienie rodzin-
nych pamiątek związanych z tym okresem. Eks-
ponaty zostaną pokazane na okolicznościowej 
wystawie, a następnie zwrócone właścicielom. 
W sprawie przekazania materiałów prosimy 
o kontakt z Biblioteką Publiczną w Buku przy 
pl. Stanisława Reszki 29, tel. 618140761,  
dyrektor@bibliotekabuk.pl

Biblioteka częściej otwarta 
w soboty

Od kwietnia Bibliote-
ka Publiczna na pl. 

Stanisława Reszki 29, 
czynna będzie aż w trzy soboty każde-
go miesiąca. Dotychczas w bukowskiej 
książnicy pracujące były tylko dwie so-
boty. W obecnym miesiącu pracującymi 
sobotami są: 7, 13 i 27 kwietnia. W tych 
dniach Biblioteka zaprasza w godzinach 
od 8:00 do 13:30.

Wielki Piątek dla czytelników

Informujemy, że dnia 19 kwietnia br. (pią-
tek) Biblioteka Publiczna w Buku będzie 

czynna w godzinach od 8.00-15.00

Noc Muzeów
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Wywiad z Wojciechem Grzędzińskim
W latach 2011-2015 był szefem fotografów Kancelarii Prezydenta RP i osobistym 
fotografem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego prace są znane i cenione na 
całym świecie, w 2009 r. został laureatem nagrody World Press Photo, zdobywając trzecią 
nagrodę w kategorii „Spot News Stories”. Poznajcie Wojciecha Grzędzińskiego – polskiego 
fotoreportera, który za pomocą obrazu opowiada niesamowite historie i pracuje na 
emocjach.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z foto-
grafią?

Właściwie to aparat był zawsze w domu, 
mój ojciec dosyć dużo fotografował. Śmieję 
się, że przejęcie tego aparatu było jedyną 
możliwością, żeby przestać być celem foto-
grafa. Prawda jest też taka, że to się wydarzy-
ło przypadkiem. Mnie zawsze fascynowały 
reportaże i opowiadanie historii. Wychowy-
wałem się na starym dużym formacie – jesz-
cze wtedy był magazyn Gazety Wyborczej. 
Materiały miałem od Wojtka Jagielskiego, 
Krzyśka Millera, Roberta Kowalewskiego 
czy Piotrka Janowskiego. I to mnie pociągało. 
Przypadki czy tak zwane zbiegi okoliczności 
zrządziły, że coś co było odskocznią nagle 
stało się moją pasją i pracą. Nigdy nie wyda-
wało mi się, nawet nie próbowałem myśleć, 
żeby z tego żyć, zarabiać czy podróżować 
z aparatem. Tak się potoczyło, że stało się 
to, zupełnie przez przypadek, moją rzeczy-
wistością.

Dzisiaj nie wyobrażasz sobie robić nic 
innego?

Wyobrażam sobie. Dla mnie fotografia 
jest pasją, ale to jest też tak, że mi wielką 
satysfakcję sprawia zrobienie czegoś z drew-
na, postawienie werandy. Ja mogę zostać 
cieślą, stolarzem, nie mam z tym zupełnie 
problemu. I chcę po prostu robić to, co mnie 
cieszy i sprawia mi frajdę. Fotografia mi 
sprawia frajdę i to jest super. Natomiast nie 
wyobrażam sobie siebie pracującego w nie 
tak zwanym wolnym zawodzie. 

Z których fotografii jesteś najbardziej 
dumny?

Może inaczej. Najważniejsze fotografie 
dla mnie to te, które są fotografiami osób mi 
bliskich. To są najważniejsze zdjęcia, które 
robię. Wydaje mi się, że zdjęcia moich przy-
szywanych dzieciaków czy znajomych to są 
takie zdjęcia, które są właśnie najważniejsze. 
Opowiadanie historii, tych dalekich i tych 
bliskich, jest ważne - oczywiście to jest taka 
rzecz, która jest zawodowo ważna, tak to 
nazwijmy. Jednak dla mnie osobiście, dla 
Wojtka, to te zdjęcia, które są najbliżej serca 
- z najbliższymi sercu ludźmi. 

Podczas spotkania zaprezentowałeś re-
portaż, który został nagrodzony na World 
Press Photo. Co to za fotografie?

Jest to jeden z materiałów, który poka-
załem na wystawie w Sali Miejskiej w Buku. 
Jest to materiał z sierpnia 2008 r. z Gruzji 
- z wojny, która tam się toczyła. Materiał, 
który został nagrodzony w kategorii Spot 
News Stories, w kategorii reportaż na World 
Press Photo. 

Fotografie pokazują wiele trudnych emo-
cji. Dla fotografa nie jest to łatwe.

Praca na emocjach nie jest łatwa. I co tu 
dużo mówić - jest bardzo obciążająca. Stąd 
też materiał „flashbacks”, który jest tutaj. 
To są konsekwencje pracy na emocjach. To 
jak zmienia się postrzeganie świata, zmie-
nia się podejście do rzeczywiści, do tego co 
się chce pokazywać i w jaki sposób chce się 
o tej rzeczywistości opowiadać. Te emocje 

zostawiają ślady w człowieku. Tak jest, że jak 
fotografuje się takie bardzo ciężkie emocje, 
to później długo to schodzi. 

W trakcie spotkania wspominałeś, że 
leczysz się na depresję.

Tak. To jest konsekwencja nie tylko róż-
nych historii i zawiłości osobistych czy ro-
dzinnych, ale też moja praca ma na to gigan-
tyczny wpływ. To jest cały czas operowanie 
na wysokich emocjach, nie tylko jako ludzi, 
których fotografuję, ale też będąc blisko te 
emocje są też moimi emocjami. Jeżeli fotogra-
fuję żołnierzy w bazie wojskowej, ja jestem 
narażony na takie samo niebezpieczeństwo 
jak oni. Jemy to samo, śpimy w tych samych 
miejscach. Przeżywamy to samo. Jestem bar-
dzo mocno eksponowany na takie rzeczy. 
Czy nawet fotografując w takim miejscu 
jak ośrodek dla osób niepełnosprawnych 
umysłowo, ośrodek dziennego pobytu. Ośro-
dek, w którym Ci ludzie są szczęśliwi. To 
siłą rzeczy ja w tym uczestniczę. To są nie 
tylko emocje, to są zapachy i dźwięki. To są 
te wszystkie bodźce, na które jestem tak 
samo wystawiony. 

Idzie się uodpornić choć trochę?
Na pewno są sposoby na to, żeby „na 

krótką metę” sobie z tym poradzić. Natomiast 
te wszystkie emocje w nas zostają i nie ma 
ucieczki od tego, żeby pewnych rzeczy nie 
przeżyć, aby pewne rzeczy nie wyszły, nie 
odreagowały w nas. 

Większość zdjęć, przynajmniej tych 
prezentowanych tutaj, jest w kolorach 
czarno-białych. 

Tak, tutaj akurat tak. Tak się złożyło. To 
jest bardzo specyficzny materiał. Mówię 
o pustce, o tym materiale opowiadającym 
o żołnierzach w Afganistanie. Też konfron-
tujący kilka różnych światów, które się prze-
nikają na małej przestrzeni bazy wojskowej. 
Techniki są różne, formaty zdjęć są różne. 
Wszystko jakby ma sprawić gdzieś takie 
wrażenie troszkę chaosu, troszkę takiej 
niepewności, rozedrgania.
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Jak wspominasz pracę w Kancelarii Pre-
zydenckiej?

Intensywnie było! Tak, to jest niesamo-
wite przeżycie. To jest też możliwość obser-
wowania świata polityki od takiej strony, 
z której normalnie się go nie obserwuje, 
bądź mało te drzwi są uchylone. Poznawczo, 
z ludzkiego punktu widzenia – fenomenal-
ne doświadczenie. Fotograficznie – to jest 
praca, która uczy bardzo dużo kreatywności, 
bo przez 4,5 roku fotografowałem głównie 
jednego faceta w kilku scenariuszach, w któ-
rych on występował. A jednocześnie trzeba 
być cały czas gotowym na coś, co się może 
nieprzewidywalnego zdarzyć. I to są właśnie 
te najfajniejsze zdjęcia, najfajniejsze sytuacje, 
które się dzieją. Natomiast na pewno jest to 
bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie. 

Mówiłeś, że robisz zdjęcia ludziom 
i chciałbyś żeby te zdjęcia znalazły się 
też w książce. 

Tak, prace nad tym trwają. Ja już teraz 
mogę zaprosić na stronę twarzepolakow.
pl czy na instagram (www.instagram.com/
twarzepolakow), gdzie też już jest znaczna 
część zdjęć. Przez ostatni rok, dzięki stypen-
dium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przejechałem Polskę, zrobiłem 

ponad tysiąc portretów. I teraz już kończę 
publikować te zdjęcia. 

Jacy ludzie znaleźli się na portretach?
Bardzo różni. Od kilkuletnich, po dzie-

więćdziesięciolatków. Od osób transpłcio-
wych, osób niepełnosprawnych po osoby 
bezdomne. Znalazł się też ksiądz. Na tych 
zdjęciach jest taka Polska w małej pigułce. 
Są młodzi, są starsi, to jest dla mnie nieby-
wałe doświadczenie - trochę takich szybkich 

randek fotograficznych. Jakbyśmy spotykali 
się na minutę, dwie, trzy, czasami pięć, a cza-
sami na godzinę i powstawał z tego portret. 

Jak byli wybierani Ci ludzie?
Sami siebie wybierali, przychodząc na 

sesję. Nie rejestrowałem, nie robiłem żad-
nego systemu. Po prostu kto przyszedł, ten 
przeważnie musiał odczekać swoje w kolejce, 
niestety przy dużych sesjach szczególnie, ale 
tak powstawały te zdjęcia. Od namiotu na 
plaży we Władysławowie, po remizę stra-
żacką w Jakubikach na Podlasiu, przez duże 
ośrodki miejskie czy biblioteki publiczne. 
Bardzo różni ludzie, bardzo różne miejsca. 
A ja też szukałem takich miejsc, które będą 
niepowtarzalne. Dużo ośrodków kultury, 
które mi pomagały niesamowicie. Fajne do-
świadczenie - takiej podróży przez Polskę.

Dziękuję za rozmowę.
Z Wojciechem Grzędzińskim  

rozmawiała Monika Błaszczak

Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. 
Z tej okazji burmistrz Paweł Adam 
zaprosił wszystkich sołtysów z gmi-

ny do Restauracji Melodia, gdzie złożył im 
życzenia i gratulacje po zakończonych wy-
borach.

Spotkanie było doskonałą okazją do 
omówienia spraw bieżących i wzajemnej 
współpracy. Padły zapowiedzi spotkań z każ-
dym sołtysem i radami sołeckimi, co było 
również zgodne z zapowiedziami burmi-
strza po zebraniach wiejskich, a co zostało 
już zrealizowane. Burmistrz w ciągu ostat-
niego miesiąca odwiedził sołectwa i wraz 
z sołtysami i współpracownikami urzędu 
dokonał wizji lokalnej i oględzin najsilniej-
szych potrzeb.

Monika Błaszczak
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„Chcę być takim gościem”, 
czyli nietypowa lekcja o marzeniach 
i przyszłości w Dobieżynie

Dlaczego postanowił zostać burmi-
strzem? Czym zajmował się wcze-
śniej? Czy praca burmistrza jest ła-

twa, ile zarabia i jak wygląda jego grafik? 
Jakie ma plany dot. kadencji, mieszkańców 
Dobieżyna i ich szkoły? Na te i wiele innych 
pytań miał okazję odpowiedzieć burmistrz 
Paweł Adam, który na zaproszenie uczniów 
8 klasy Szkoły Podstawowej w Dobieżynie 
odwiedził ich w dniu 22 marca 2019 r. 

Prezentacja młodzieży z Dobieżyna

Inicjatywę przejęli uczniowie, którzy 
najpierw oprowadzili burmistrza po mu-
rach swojej szkoły, prezentując izbę pamięci 
poświęconą patronowi ojcu Ignacemu Cie-
ślakowi, a następnie skierowali się do sali 
gimnastycznej, wskazując tym samym na 
potrzebę budowy nowej sali spełniającej 
ich oczekiwania. 

Po powrocie do sali lekcyjnej odbyła się 
nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie, 
podczas której młodzież przedstawiła swo-
ją prezentację, a burmistrz wzięty w ogień 
pytań opowiedział o samorządzie. 

W ogniu pytań

Burmistrz pytany o to na czym polega 
jego praca zwrócił szczególną uwagę na 
współpracę z Radą Miasta i Gminy Buk oraz 
sołtysami i radami sołeckimi. Jak podkreślił, 
to nie jest jedno-osobowa praca. Do pomocy 
burmistrza są radni i pracownicy urzędu, 
którzy wspólnie realizują potrzeby miesz-
kańców gminy. 

Czym zajmował się wcześniej? Tutaj 
była lekcja o samorządach – samorządzie 
gminnym, powiatowym, gdzie mamy swo-
jego przedstawiciela, wicestarostę Tomasza 
Łubińskiego i samorządzie województwa. 
To na tym szczeblu zdobywał doświadcze-
nie wcześniej, jako asystent wicemarszał-
ka Województwa Wielkopolskiego. Dla 

porównania zaznaczył, że Urząd Miasta 
i Gminy w Buku ma około 45 pracowników, 
a Urząd Marszałkowski ponad 1000. Ten 
pierwszy realizuje potrzeby mieszkańców 
gminy, a drugi funkcjonuje w obrębie całego 
województwa. Różnią się więc zakresami 
i zadaniami. 

Jakie ma wykształcenie? Studia magister-
skie na kierunku politologia, co jest kwinte-
sencją tego, co teraz robi. Chciał dowiedzieć 
się jak funkcjonuje społeczeństwo. „Człowiek 
uczy się przez całe życie. Każdy dzień jest 
dla mnie nowym doświadczeniem, poznaję 
mieszkańców. Natomiast wiedza wyniesiona 
ze studiów z pewnością teraz procentuje” 
– komentuje Paweł Adam.

Czy praca burmistrza jest łatwa? 

„Nie jest łatwa! Burmistrz musi umie-
jętnie zarządzać poszczególnymi zadaniami 
w urzędzie, dobrze współpracować z radą 
żeby podejmować słuszne i dobre decyzje, 
które mają rozwiązywać problemy miesz-
kańców. To jest duża odpowiedzialność. 
Cały czas zdobywam cenne doświadczenie. 
Ważna przy tym jest dobra współpraca z in-
nymi samorządami – sąsiednimi gminami, 
powiatem i województwem” – odpowiada 
burmistrz.

Jak wygląda grafik pana pracy? Ile zara-
bia burmistrz? Te pytania również doczekały 
się konkretnych odpowiedzi. Jak podkreślił 
Paweł Adam: „Poprzedni burmistrz bardzo 
dużo zrobił dla naszej gminy. I poświęcił 
dużo czasu na swoją pracę. Dużo satysfakcji 
będę miał ze swojej pracy, jeśli będziecie 
zaangażowanymi mieszkańcami”.

Jakie plany dotyczące kadencji 
i mieszkańców Dobieżyna? 

Odpowiedź na pierwsze pytanie roz-
bawiła uczniów – „Przetrwać i zrealizować 
obietnice!” – powiedział z uśmiechem bur-

mistrz i dodał – „Musimy wybudować salę 
gimnastyczną przy szkole i wyremontować 
Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie oraz zre-
alizować szereg innych inwestycji, takich 
jak kanalizacja sanitarna i drogi. To są naj-
istotniejsze rzeczy, o które musimy zadbać. 
Chcę zrealizować moje obietnice, a życie 
pokazuje, że potrzeby są jeszcze większe 
i trzeba zrobić jeszcze więcej. Wasi rodzice 
wybrali na radnych pana Roberta Rutkow-
skiego i pana Mirosława Adamczaka, którzy 
współpracują ze mną i również chcą zrobić 
wiele w sołectwie. Samorząd polega na tym, 
żeby otwarcie rozmawiać. Mam nadzieję, 
że Wy również będziecie podpowiadać co 
zrobić w pierwszej kolejności, jakie są Wasze 
potrzeby”. 

Kolejne tematy dotyczyły sesji Rady Mia-
sta i Gminy Buk, na którą uczniowie zostali 
zaproszeni. Padły również m. in. pytania o to 
czy sesja może odbyć się bez burmistrza albo 
czy będzie autobus dojeżdżający do szkoły 
zawodowej w Buku.

Uczniowie mieli również swoje pro-
pozycje! Uważają, że jest za mało koszy na 
śmieci w ich miejscowości i przydałoby się 
oświetlenie przy stawku. Przyznacie, że 
w Dobieżynie mamy świetnych kandyda-
tów na przyszłych radnych?

„Chcę być takim gościem”, 
czyli o marzeniach i planach

Ostatnia część spotkania dotyczyła pla-
nów i marzeń młodzieży. Przed nimi ważne 
decyzje dotyczące wyboru szkoły. Padły rów-
nież pytania o dziecięce marzenia burmi-
strza: „Moja mama mi ostatnio przypomniała 
zabawną historię z czasów, gdy byłem małym 
chłopcem. Gdy byliśmy na lotnisku to bacznie 
przyglądałem się panu, który był ubrany 
w garnitur, miał teczkę i laptopa – wyglądał 
na biznesmena. Powiedziałem wtedy, że ja 
chcę być takim gościem. Starałem się te dzie-
cięce marzenia zrealizować. Postanowiłem 
poświęcić się samorządowi i administracji 
publicznej. Pamiętajcie, że to od Was zale-
ży, co będziecie robić w życiu. Już niedługo 
przed Wami ważna decyzja, jaką jest wybór 
kierunku, w którym będziecie się kształcić. 
Pamiętajcie, że jedna osoba nie może znać 
się na wszystkim. Ja nie znam się na mecha-
nice samochodu, dlatego jak coś się psuje 
w samochodzie to jadę do specjalisty – do 
mechanika samochodowego. Najważniejsze 
to podchodzić do każdego zawodu z dużym 
szacunkiem”.

Było to bardzo miłe spotkanie, pełne 
owocnych dyskusji oraz rozmów o przyszło-
ści, planach i szacunku dla pracy drugiego 
człowieka.

Monika Błaszczak
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100-lecie odzyskania niepodległości

Stulecie niepodległości było wydarze-
niem, obok którego nie sposób było 
przejść obojętnie. Oto po 123 latach 

niewoli, a dla Wielkopolan po 125 latach, 
nastała wolna Polska. Każdy uczcił ten czas 
na swój sposób, my jako społeczność Szkoły 
Podstawowej w Buku także. Nasza szkoła 
nosi bowiem zaszczytne imię Bohaterów 
Bukowskich, a to zobowiązuje. 

Jeszcze w roku szkolnym 2017/2018 
rozpoczęliśmy przygotowania dla uczcze-
nia 100-lecia niepodległości. Każdy mógł 
znaleźć dla siebie sposób, w jaki upamiętni 
i będzie świętował tę niezwykłą datę. Jednak 
najwięcej przeróżnych działań przypadło 
na rok 2018. Uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele chętnie się w nie włączyli. Szczególne 
miejsce w naszym sercu zajęło Powstanie 
Wielkopolskie, którego upamiętnieniu po-
święciliśmy najwięcej uwagi. Były konkursy 

plastyczne (Mural w oczach dziecka, Projekt 
na kartę pocztową, Afisz), przeglądy poezji 
patriotycznej dla trzech grup wiekowych, 
konkurs fotograficzny – Powstanie zatrzy-
mane w kadrze, lekcje tematyczne, śpiewanie 
pieśni patriotycznych, wystawy i wycieczki 
śladami Powstania Wielkopolskiego. 

Momentem kulminacyjnym naszego 
świętowania było spotkanie w hali OSiR 
w celu wspólnego odśpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego” o godz. 11.11. oraz stwo-
rzenie przez uczniów klas ósmych „żywej” 
flagi. Było to dla nas wszystkich przeżycie 
szczególnie wzruszające, również dlatego, 
że dzieliły je z nami społeczności Gimna-
zjum oraz Szkoły Branżowej w Buku. Nam 
pozostaje mieć nadzieję, że za kolejne 100. 
lat będą świętować następne pokolenia, ale 
to już będzie inna historia…

Zespół ds. obchodów
100-lecia Niepodległości i Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919.

W świecie baśni

„W świecie baśni” to tytuł konkursu, 
który odbył się w poniedziałek 
18 marca. Przygotowały go po-

lonistki: Agnieszka Rożek i Iwona Grygier.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie 

klas IV, którzy jeszcze przed turniejem mieli 
za zadanie wykonać plakat i atrybut do wy-
losowanej wcześniej baśni oraz przebrać 
się w odpowiednie stroje. Prace wykonano 
wieloma technikami przez połączenie roz-
maitych materiałów, dlatego wszystkie były 
wyjątkowe oraz zaskakiwały niesamowitą 
inwencją twórczą.

W konkurencjach brały udział czterooso-
bowe grupy uczniów, reprezentujące swoje 
klasy. Wśród zadań, z którymi mierzyli się 
uczniowie, było: uporządkowanie błędnych 
tytułów, odpowiadanie na pytania w quizie, 
przyporządkowanie tytułów baśni do odpo-
wiednich przedmiotów, ułożenie rozsypanki 
wyrazowej, ułożenie puzzli oraz odgadnięcie 
przedstawionej na nich postaci, rozpoznanie 
tytułu baśni na podstawie wylosowanego 
cytatu, kalambury – przedstawienie bez uży-
cia słów wybranej losowo postaci baśnio-
wej, określenie elementów fantastycznych 
z fragmentu baśni, zredagowanie kodeksu 
właściwego zachowania się przy książęcym 

stole, ułożenie chronologicznego planu wy-
darzeń oraz rozwiązanie krzyżówki, której 
hasło związane było z baśniami. Uczniowie 
wspaniale radzili sobie z zadaniami kon-
kursowymi, widać było ich zaangażowanie, 
umiejętność pracy w zespole oraz odpowie-
dzialność za efekty pracy grupy. Podczas 
turnieju, zawodnikom towarzyszyła muzyka 
zaczerpnięta z filmowych adaptacji baśni.

Nad całością konkursu czuwała komisja 
w składzie: Anna Krzemińska – wicedyrektor 
SP, Renata Wesołek – nauczycielka języka 
polskiego, uczennice klasy V b: Maja Piguła 
i Antonina Skałecka, która oceniała popraw-
ność wykonywanych przez uczestników za-
dań. Po podsumowaniu wyników spośród 
uczestników konkursu zostali wyłonieni 
zwycięzcy:

Miejsce I zajęli uczniowie klasy IV a – 
Zofia Winiarska, Zuzanna Szpurek, Nikodem 
Mierzyński, Jeremi Winiarski

Miejsce II- uczniowie klasy IV e – Julia 
Nadobnik, Nina Lehmann, Jakub Matuszew-
ski, Jakub Łączny

Miejsce III uczniowie klasy IV c – Urszula 
Wielgosz, Alicja Krzemińska, Ksawery Lech-
na, Dawid Giedrowicz

Miejsce IV uczniowie klasy IV b i IV d 
– Martyna Stefańska, Katarzyna Kańduła, 
Jakub Kardański, Filip Kocik, Karol Morkow-
ski, Jan Wojtanowski, Franciszek Olenderek, 

Adam Wiśniewski.
Poziom był bardzo wyrównany, towa-

rzyszyła mu miła, pełna zdrowej rywalizacji 
atmosfera. Oczekując na wyniki konkursu 
uczestnicy wysłuchali baśni Ewy Szelburg 
– Zarembiny pt. ,,Baśń o Czerwonym Kap-
turku”. Wszystkim klasom biorącym udział 
w konkursie wręczono dyplomy, a zwycię-
skie zespoły otrzymały słodycze. Emocji 
i dobrej zabawy nie brakowało.

Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy 
i zaangażowania!

 Iwona Grygier, Agnieszka Rożek



18  l KWIECIEŃ 2019

Powitanie wiosny – edukacja 
antysmogowa połączona z zabawą

Każdy z nas z utęsknieniem czeka na 
wiosnę, która po smutnej zimie przy-
nosi radość swym pięknym obliczem. 

W dniu 19 marca 2019 roku społeczność 
Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku powi-
tała tę wyjątkową porę roku, biorąc udział 
w imprezie zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski. Na początku spotkania, podczas 

prelekcji p. Małgorzaty Koprowskiej-Kar-
czyńskiej młodzież dowiedziała się, czym 
jest smog i w jaki sposób z nim walczyć. Była 
to cenne lekcja uświadamiająca, że każdy 
z nas jest odpowiedzialny za ten świat i tylko 
my możemy zmienić swoje nastawienie do 
otaczającej nas przyrody.

W kolejnej część spotkania odbył się 

I Pokaz Mody Recyklingowej, w której udział 
wzięli reprezentanci poszczególnych klas. 
Jury oceniało pomysł, sposób zaprezento-
wania, a także ilość wykorzystanych ma-
teriałów recyklingowych.  Zwycięzca mógł 
być tylko jeden i okazał się nim uczeń klasy 
1a – Marcin Jeżewski. 

Świętowanie pierwszego dnia wiosny 
było okazją do dobrej uczniowskiej zaba-
wy, ale dało także możliwość poruszenia 
ważnych tematów w obszarze edukacji an-
tysmogowej, ochrony zdrowia oraz prze-
ciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.

Drzwi otwarte w Branżowej Szkole w Buku

W dniu 26 marca 2019 roku odbyły 
się w Branżowej Szkole I Stopnia 
w Buku Drzwi Otwarte. Uczestni-

czyli w nim uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej oraz uczniowie klas trzecich 

Gimnazjum. Celem spotkania było zapozna-
nie młodzieży z ofertą nauki w szkole oferu-
jącej konkretny zawód. Podczas spotkania 
omówiona została specyfika kształcenia 
w szkole branżowej dla młodocianych pra-

cowników, polegająca na połączeniu praktyki 
u pracodawcy z nauką teoretyczną w szkole. 
Uczniowie usłyszeli o zaletach szkolnictwa 
zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy, które zapewnia płynne przejście 
z okresu nauki do czynnego życia zawodowe-
go. Wiele uwagi poświęcono także zasadom 
i kryteriom rekrutacji w perspektywie po-
dwójnego rocznika kandydatów do szkoły.

Mamy nadzieję, że zorganizowane Drzwi 
Otwarte były również okazją do pokazania 
uczniom panującego w szkole klimatu życz-
liwości, otwartości i akceptacji.
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Warsztaty kulinarne

Dnia 2 kwietnia br. dzieci z grupy Wie-
wiórki z Przedszkola Krasnala Hała-
bały wraz z paniami wybrały się do 

Pizzerii i Restauracji Mateo na warsztaty 
kulinarne.

Na miejscu przedszkolaki samodzielnie 
przygotowały pizzę z dowolnie wybranych 

składników, a następnie przystąpiły do degu-
stacji świeżo upieczonej pizzy. Każde dziec-
ko otrzymało dyplom Małego Pizzera. Do 
przedszkola wszyscy wrócili z uśmiechem 
na twarzy i z pełnymi brzuszkami.

To były bardzo udane warsztaty!
Katarzyna Leśniczak

Obrzęd posypania głów popiołem 
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia

W Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Buku 
w Środę Popielcową dzieci oraz 

nauczyciele zgromadzili się na wspólnej 
modlitwie, podczas której ksiądz proboszcz 
Andrzej Szczepaniak dokonał obrzędu posy-
pania głów popiołem. Ten charakterystyczny 
obrzęd na początku Wielkiego Postu jest 
wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół 

uświadamia, że wszystko co materialne i do-
czesne przemija. Bóg jest wieczny, a ludzi 
obdarował nieśmiertelną duszą i obiecał 
wieczną szczęśliwość w niebie. 

Po nabożeństwie wszyscy zebrani złożyli 
księdzu proboszczowi serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego z okazji urodzin.

Siostry Miłosierdzia 
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„Nasz kolorowy świat”  
– wystawa prac seniorów

30 marca 2019 r. w Sali Miejskiej 
w Buku odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy prac malar-

skich Seniorów „Pogodnej Jesieni”. Wystawa 
trwała trzy dni. Otwarcie wystawy umilił 
zwiedzającym występ dziewczyn z Ogniska 
Muzycznego: Joanny Szynkaruk, Eweliny 
Króliczak, Magdaleny Samól i Niny Lehmann. 

W sumie dziewięciu seniorów – artystów 
zaprezentowało swoje dzieła: Bożena Ju-
chacz, Dorota Nowakowska, Wanda Zawada, 
Irena Jesmanowicz, Longina Owczarczak, 
Gabriela Witkowska, Danuta Tuliszka, Gra-
żyna Kowalska oraz Grażyna Sterczyńska-
Juchacz. Seniorzy pracują pod kierunkiem 
Walentyny Śniegurskiej. 

Zorganizowana wystawa była przykła-

dem, że każdy rodzaj twórczości rozwija 
i wzbogaca wewnętrznie, a ponadto może 
być inspiracją dla innych do samorealizacji 
czy też ciekawą formą spędzania czasu. Lu-
dzie z pasją pragną dzielić się swoją twór-
czością, potrzebują miejsca, gdzie mogą udo-
stępnić swoje pomysły, szerszej publiczności, 
aby rozwijać swój talent i nabywać nowe 
doświadczenia. Warto zauważyć, że wer-
nisaż ten daje możliwość zaprezentowania 
dorobku i umiejętności seniorom. Zwiedza-
jący mogli podziwiać barwne obrazy, które 
przeniosły ich w świat „bajecznie kolorowy”, 
pozwalający zapomnieć o trudach dnia co-
dziennego i złych emocjach. Jednym słowem 
sztuka buduje i wzbogaca każdego z nas 
dodając mu radości i szerszego spojrzenia 

na otaczającą nas rzeczywistość. Ekspozy-
cja cieszyła się zainteresowaniem wśród 
uczestników, którzy podczas zwiedzania 
dyskutowali oraz wspominali swoich zna-
jomych, podziwiając ich talent i kreatywność. 
Niektórzy twierdzili, że przyjemność płynąca 
z uprawiania hobby jest tak ulotna i nie da 
się opisać ani wyrazić słowami. Jednak jest 
to piękne gdyż wzbogaca wnętrze i przenosi 
nas w świat najskrytszych marzeń. 

W ostatnim dniu wystawę odwiedziły 
dzieci i młodzież bukowskich szkół. Poprzez 
sztukę uczeń poznaje wartości kulturowe re-
gionu, aktywizuje wrażliwość i wyobraźnię. 
Sztuka przyczynia się do lepszego pozna-
wania otaczającej rzeczywistości, piękna 
świata, otwiera psychikę dziecka na wra-
żenia słuchowe i wzrokowe, prowokuje do 
marzeń i skupia uwagę.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

Światowy Dzień Inwalidy w Buku

W dniu 20.03.2019 r. PZERiI Zarząd 
Rejonowy w Buku zorganizował już 
po raz 40  Światowy Dzień Inwalidy 

połączony ze śniadaniem wielkanocnym.
Przewodnicząca Urszula Szymańska po-
witała przybyłych członków związku oraz 
zaproszonych gości, a składając życzenia 
wszystkim podkreśliła, jak ważny jest sza-

cunek wobec innych ludzi, pomoc im bez 
względu na wygląd, wiek czy chorobę. Dzieci 
z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia przygoto-
wały występ wokalno-taneczny, którym ujęły 
seniorów.Tradycyjnie życzenia urodzinowe 
i słodkie upominki wręczono jubilatom, któ-
rzy obchodzą 65 i każde kolejne urodziny.

Oprawę muzyczną zapewnił DJ Michał.

Ponieważ jednym z powodów spotkania było 
wspólne śniadanie wielkanocne, nie mogło 
zabraknąć świątecznych wypieków.

Bardzo dziękujemy jako Zarząd 
Rejonowy.

/tel. kontaktowy 602 154 992/
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W „Pogodnej 
Jesieni” – pogodna 
wiosna!

W miesiącu marcu naszą bukowską 
placówkę „Pogodna Jesień” odwie-
dziły dzieci z Prywatnej Szkoły Pod-

stawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku. 
Była, to kolejna wizyta w ramach współpracy 
obu instytucji. Dzieci przygotowały wiosenny 
program artystyczny oraz własnoręcznie 
zrobiły kartki z życzeniami wielkanocnymi. 
Uczniowie rozmawiali z seniorami o daw-
nych zwyczajach wielkanocnych. Nie po-
przestano na wspomnieniach. Młodzi goście 
mieli okazję przygotować ozdoby wielkanoc-
ne oraz skosztować pysznego domowego 
placka. Uczniowie obdarowani w rękodzieła 
uczestników „Pogodnej Jesieni” wrócili do 
swojej szkoły. To było bardzo ciekawe spo-
tkanie międzypokoleniowe!

Justyna Wolny

Zajęcia florystyczne

Żyjemy wśród rozmaitych kwiatów 
i roślin. Cieszy nas ich ulotne z cza-
sem piękno. Pragniemy zachować je 

na dłużej. Florystyka, to sposób tworzenia 
różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych 
oraz doniczkowych, która może stać się 
inspiracją do kreatywnego przeobrażenia 
naszego otoczenia. Florystyka towarzyszy 
nam przez cały rok, przy wszystkich waż-
nych świętach i uroczystościach, w pracy 
i w domu. Seniorzy „Pogodnej Jesieni” mają 
możliwość korzystania z zajęć florystycz-
nych, które staną się dodatkową formą roz-
wijania ich uzdolnień. Zajęcia odbywają 

się we wtorki pod okiem fachowca p. Róży 
Marciniak.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

„Dla swojego zdrowia postaw na zielone!”

Dieta seniorów powinna być zróżnico-
wana odżywczo, urozmaicona i oparta 
o produkty wysokiej jakości. W każ-

dym jadłospisie powinno się uwzględnić 
różne warzywa i owoce, jednak coraz częściej 
spotykamy się ze złymi nawykami żywienio-

wymi. Nasz Dom promuje zdrowy styl życia 
poprzez różnego typu akcje, ciekawe zaję-
cia kulinarne, pogadanki czy gazetki. Okres 
wiosenny jest szczególnym czasem, gdy na-
sze organizmy potrzebują większej ilości 
witamin, więc jest to okazja do kolejnego 
wdrażania zmian w naszym menu. Niedaw-
no obchodziliśmy „Dzień Pomarańczowy”, 
a teraz „Dzień Zielony”. Seniorzy przyszli 
w tym dniu ubrani w kolorze zielonym. Po 
krótkiej rozmowie na temat „Zdrowo jemy”, 
przystąpiliśmy do degustacji zielonych owo-
ców i warzyw. Zielone warzywa stanowią 
cenne źródło wielu witamin i minerałów. 
Wprowadzenie ich do codziennej diety uroz-
maici nasze posiłki i korzystnie wpłynie na 
prawidłową pracę organizmu.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku
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Wiosna – Marzanna

Jubileuszowy 25 Zlot Turystyczny 
„Wiosna – Marzanna” 2019 uczciliśmy 
w szczególny sposób, udając się z kukła-

mi wykonanymi z materiałów ekologicznych 
(jedną, wybitnej urody  PTTK, drugą nawet 
piękniejszą, wykonaną przez młodzież) do 
stanicy nad Jeziorem Niepruszewskim. Au-
tobusem spod świetlicy PTTK z grupą mło-
dzieży szkolnej i jej opiekunką, młodzieży 
studiującej, a także niepracującej i już nie 
uczącej się, ale będącej stypendystami ZUS, 
dotarliśmy do przystanku autobusowego 
w Niepruszewie przy drodze do Brzozy 
i spacerkiem, szukając oznak wiosny, do-
szliśmy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Niepruszewie, gdzie oczekiwała nas spora 
grupa młodzieży młodszej z opiekunami. 
W sumie uzbierała się spora ekipa, 62 osoby, 
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Na-
stępnie zeszliśmy w stronę Jeziora Niepru-
szewskiego, by jego brzegiem dotrzeć do 
mety zlotu. Młodzi skorzystali z placu zabaw 
i siłowni przy plaży nad jeziorem. Na terenie 
stanicy płonęło ognisko, na żarze którego 

można było upiec kiełbaski, a kto nie miał 
ochoty piec, otrzymał już ciepłą, bułeczkę, 
herbatę, ogórek i uprażoną – jak to babcie 
mówiły – cebulę. Na początku młodzież od-
mawiała tego nieznanego sobie specjału, ale 
gdy spróbowała, to biedne ich mamy nie 
wiadomo czy sprostają naszemu mistrzowi 
noża i widelca, ponieważ cebula była „aż 
słodka”, bułek zabrakło (choć zakupiono 
z nadwyżką) i posiłkowano się chlebem 
naszym powszednim. Uczestnicy otrzymali 
przepięknie skomponowany znaczek rajdo-
wy przedstawiający stanicę, Pannę Marzan-
nę oraz logo organizatora zlotu Oddziału 
PTTK Buk i współorganizatora UMiG Buk, 

któremu serdecznie dziękujemy. Młodzież 
chętna do pracy pozbierała chrust na terenie 
stanicy i tym sposobem kukły bezproble-
mowo, ze śpiewem na ustach spalono na 
stosie, żegnając zimę, mamy nadzieję, że na 
zawsze, a witając przybywającą Panią Wio-
snę widoczną w kwitnącej na terenie stanicy 
forsycji, kotkach wierzbowych i stokrotkach 
na łące przy jeziorze, więc przyszła. Pogo-
da, wyproszona przez prezesa PTTK, była 
prawie letnia, a słoneczko chętnie opalało 
wystawione do niego buźki. 

Zapraszamy na nasze rajdy.

PTTK aka

Zarząd Oddziału PTTK BUK  
złożył sprawozdanie z działalności w 2018 roku

W dniu 15 marca w świetlicy Oddziału 
PTTK zebrali się członkowie PTTK 
z Nowego Tomyśla, Jabłonny oraz 

Buku, aby wysłuchać sprawozdania zarządu 
z działalności Towarzystwa w 2018 roku. 
Zaszczycili nas obecnością goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy Paweł Adam oraz Monika 
Błaszczak, pracownik urzędu. Rok 2018 był 
rokiem obfitującym w zadania programo-
we – liczne rajdy i zloty, ale także trudne 
zadanie gospodarcze, jakim była naprawa 
dachu na Stanicy Wodnej w Niepruszewie. 
Wielkie podziękowania składamy Spółce 
Wavin za udzieloną pomoc finansową i firmie 
Lech-bud za solidne wykonanie zlecenia, 
bez których pomocy przyszłoby nam oglą-
dać w nocy rozgwieżdżone niebo, a w dni 
deszczowe poprosić św. Piotra o parasol nad 
stanicą. Z rajdów i zlotów jesteśmy bardzo 
dumni, gościliśmy na ich mecie wielu wę-
drowców, kolarzy i turystów różnych dys-
cyplin przeważnie przy dobrej pogodzie. 
Naszymi sztandarowymi imprezami są 
duże rajdy, jak: Powitanie Wiosny do Żar-
nowca, urokliwego zakątka przy źródełku, 
gdzie zawsze panuje wyjątkowa atmosfera, 
Pieczona Pyra do Niepruszewa organizo-
wana wspólnie z Zespołem Szkolno Przed-
szkolnym w Niepruszewie w atmosferze 
niezwykle gościnnej kadry pedagogicznej 
szkoły i Jesienny Rajd do Porażyna skupio-

ny na leśnej polanie przy dawnym pałacu 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego przy okazji 
korzystając z uroków złotej, polskiej jesieni 
i wydatnej pomocy i wsparcia finansowego 
leśników z Nadleśnictwa z Grodziska Wlkp. 
Na metach rajów przeprowadzaliśmy kon-
kursy wiedzowe i sprawnościowe, starając 
się o uatrakcyjnienie imprez i obdarowanie 
upominkami sporej liczby uczestników. Do-
brze układa się nam współpraca ze szkołami 
i instytucjami przy organizacji imprez: DDP 
Pogodna Jesień, Kinem Wielkopolanin, UMiG 
Buk, parafią św. Stanisława, Gimnazjum 
w Buku przy organizacji Nocy Muzeów, ZGK 
w Buku i z ZSP w Niepruszewie przy rajdzie 
do Niepruszewa, Nadleśnictwem Grodzisk 
Wlkp. przy organizacji rajdu do Porażyna, 
firmie Szynkaruk przy organizacji powyż-
szych. Wszystkim osobom z nami działają-
cymi i nas wspierającymi, w tym Hubertowi 
Wejmannowi, pasjonatowi historii Buku, bar-
dzo serdecznie dziękujemy. Rok 2018 prze-
biegał pod hasłem 100-lecia Niepodległości 
Polski wyrażonym na znaczkach rajdowych, 
w konkursach historycznych, prelekcjach, 
wystawach i odczytach. Członkowie oddziału 
z pocztem sztandarowym brali udział we 
wszystkich uroczystościach patriotycznych 
odbywających się w naszym mieście. Z żalem 
pożegnaliśmy z naszego grona kol. Krysty-
nę Torba, prawie do ostatnich dni czynną 

i uczynną działaczkę, Czesława Równiaka 
niezrównanego przy powstawaniu stanicy 
w Niepruszewie i Elżbietę Cichą kustosza 
Izby Muzealnej PTTK Ziemi Bukowskiej. Ich 
śmierć uczyniła wielką wyrwę w naszych 
szeregach. Wspomnieliśmy również Euge-
niusza Jakubowskiego, Honorowego Obywa-
tela Buku i panią Marię Rurową, naczelnego 
redaktora Kosyniera Bukowskiego, naszą 
byłą działaczkę i dozgonną przyjaciółkę. 
Prezes podziękował wszystkim działaczom 
za prace związane z organizacją imprez, od 
zaproszeń na rajd poprzez obsługę mety 
i konkursów, kierownictwo tras, weryfika-
cję na OTP itp. aż do rozliczenia imprezy. 
Zgromadzeni na zebraniu członkowie PTTK 
bukietem róż podziękowali prezesowi Ry-
szardowi Milerowi za 40 lat prezesowania 
Towarzystwu i odśpiewali gromkie 100 lat, 
prezes zrewanżował się tortem, po spożyciu 
którego uśmiech nie schodził nam z ust.

Serdecznie zapraszamy na nasze rajdy 
w 2019 roku, który ogłoszony jest ROKIEM 
MŁODYCH W PTTK „Z PTTK WSPÓLNYM 
SZLAKIEM”, młodzież i wszystkich, którzy 
czują się młodzi. Do zobaczenia na trasach, 
metach i przy ogniskach. PTTK aka
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Karate w Buku

W naszym bukowskim Klubie karate 
EMPI pod czujnym okiem trener-
ki Adrianny Sobkowiak dwa razy 

w tygodniu na sali przy szkole podstawo-
wej mieszczącej się przy ul. Szkolnej trenują 
dzielnie dwie drużyny dzieci i młodzieży 
w różnym wieku. Biorą oni udział w licznych 
organizowanych zawodach w karate. 

W dniu 24.03.2019 r. w niedzielę na 
hali OSiR w Mosinie odbyły się „Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w Karate WKF 
2019” pod patronatem: 

 » Polska Unia Karate,
 » Wielkopolski Związek Karate WKF,
 » Wielkopolski Związek Karate Olimpij-

skiego.
Z naszego bukowskiego Klubu EMPI 

udział w tych mistrzostwach wzięła czwór-
ka zawodników przygotowujących się pod 
okiem trenerki Ady.

Do Mistrzostw Wielkopolski w Karate 
przystąpili: Hubert Sterczyński, Wojtek Kar-
bowiak, Maksymilian Karabon oraz Karolina 
Karabon, a opiekę na zawodnikami podczas 
mistrzostw sprawował trener Grzegorz Mi-
chalik. Wzięli udział w konkurencji kihon, 
kata indywidualne oraz tor przeszkód i po-

wrócili ze zdobytymi 3 medalami:
 » Hubert Sterczyński - III miejsce w konku-

rencji KIHON w kategorii chłopcy lat 8,
 » Wojtek Karbowiak - III miejsce w konku-

rencji KIHON w kategorii chłopcy lat 8,
 » Karolina Karabon - II miejsce w konku-

rencji KATA indywidualne w kategorii 
dziewczęta młodziczki.
Udział w mistrzostwach był dla nich 

wielkim wyzwaniem oraz próbą zmierzenia 
się z własnymi siłami i słabościami, a także 
zdobyciem nowych umiejętności.

Wszystkim gorąco gratulujemy.
Ewa Karabon
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XXII Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Hufca Poznań-Rejon

10 marca 2019 r. w Buku odbył się XXII 
Otwarty Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Hufca Poznań-Rejon, w którym 

udział wzięli przedstawiciele Hufca Nowy 
Tomyśl, Hufca Wilda, Ośrodka ZHP Buk oraz 
Szczepu Stęszew. Łącznie przybyło do nas 
ponad 70 osób. Do rywalizacji stanęło 15 
zespołów w trzech kategoriach: Gimnazjum, 
Open oraz Żeńska. 

Patronat nad imprezą objęli: Komen-
dant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz 

Kujaczyński, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Buk P. Piotr Goroński oraz Komen-
dant Hufca Poznań-Rejon phm. Przemysław 
Gładysiak. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta i osta-
tecznie na podium stanęli: 
Żeńska:

1. ZHP Grzebienisko
2. 3 Bukowska Drużyna Harcerska Mi-

rabilis 

3. 16 Drużyna Harcerska Risum ze Stę-
szewa 
Gimnazjum:

1. ZHP Grzebienisko I
2. ZHP Grzebienisko II
3. Hufiec Nowy Tomyśl

Open:
1. Hufiec Poznań-Wilda
2. Ośrodek ZHP Buk
3. Szczep Stęszew

pwd. Arkadiusz Bartkowiak

Szkolenie OSP

W dniach 2-10 marca 2019 roku sys-
temem sobota-niedziela, na tere-
nie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Buku odbyło się szkolenie Kierujących 
działaniem ratowniczym dla członków OSP. 
Zajęcia prowadzone były na sali OSP Buk, 
a wykładowcami byli przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu.

Cały kurs został przeprowadzony zgod-
nie z obowiązującym „Programem szkolenia 
kierujących działaniem ratowniczym dla 
członków ochotniczych straży pożarnych” 
zatwierdzonym przez Komendanta Głów-
nego PSP z dnia 17 listopada 2015 r.

W trakcie szkolenia szczegółowo omó-
wiono następujące zagadnienia:

 »  Struktura i organizacja KSRG,
 » Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej,
 » Prawa i obowiązki KDR podczas prowa-

dzenia działań ratowniczych,
 » Kierowanie działaniami ratowniczymi,

 » Wypracowanie decyzji podczas akcji 
gaśniczych,

 » Rozpoznanie i organizacja działań ra-
towniczych,

 » Ewakuacja osób poszkodowanych,
 » Organizacja łączności dowodzenia 

i współdziałania,
 » Współpraca z mediami.

W szkoleniu uczestniczyło 15 strażaków 

z terenu gminy Buk. Wszyscy druhowie zdali 
egzamin z wynikiem pozytywnym naby-
wając jednocześnie prawo do dowodzenia 
działaniami ratowniczymi. Oficjalnego za-
kończenia szkolenia i wręczenia stosownych 
zaświadczeń dokonał Kierownik Sekcji Szko-
leniowej KM PSP w Poznaniu kpt. Michał 
Kucierski.

OSP Buk
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„Balonowy Świat”,  
czyli relacja z Zuchowych Harcy

W niedzielę 31 marca bukowska hala 
stała się miejscem rywalizacji naj-
młodszych członków ZHP. W Zu-

chowych Harcach wzięło udział około 60 
zuchów z Buku, Grzebieniska, Stęszewa 
i Niepruszewa. Motywem tegorocznych 
zawodów był „Balonowy Świat”.

Po oficjalnym rozpoczęciu każda z ekip 
miała zaprezentować okrzyk i wcześniej 
przygotowany totem związany z tematyką 
harcy. Następnie przyszedł czas na losowa-
nie, w której turze i z jakimi ekipami groma-
dy będą startować. Siedem drużyn zostało 
podzielonych na dwie tury i stanęło ochoczo 
do rywalizacji w ośmiu konkurencjach, ta-

kich jak „balonowa droga”, „balonowa sto-
noga”, czy „balonowe tango”. 

W trakcie harcy nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej pomidorówki. Jak wiadomo, nic 
nie trwa wiecznie, tak i tutaj przyszedł czas 
na podsumowanie. Walka była naprawdę 
zawzięta i do końca nie było wiadomo, kto 
uplasuje się w czołówce. 

W końcu udało się wyłonić zwycięzców 
i rozpocząć finał, do którego zakwalifikowały 
się trzy zespoły, które zmierzyły się w czte-
rech konkurencjach. Ostatecznie pierwsze 
miejsce zajęły Leśne Duszki I ze Stęszewa, 
drugie – Jagodowe Bractwo z Buku i trzecie 
– Leśne Duszki III ze Stęszewa.

Jak to bywa na Zuchowych Harcach, 
nigdy nie ma przegranych, tak więc każ-
dy zuch (i nie tylko) otrzymał wspaniały 
balonowy medal upamiętniający ten dzień 
oraz cukierka wypełnionego słodyczami. Nie 
mogło zabraknąć dyplomów i tradycyjnego 
wspólnego zdjęcia. Dziękujemy burmistrzo-
wi Pawłowi Adamowi za objęcie patronatem 
naszej imprezy. ZHP Buk

Foto: ZHP, Monika Błaszczak
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Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy 
Buk w drodze zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 

4 kwietnia 2019 r. podał do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany 

w Niepruszewie, działka 705/11 na działkę  
nr 54/26 położoną w Cieślach.

Komunikat o jakości wody

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152) 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, 
że w roku 2018 w laboratorium Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Poznaniu wykonano badania prób wody 
pobranych z wodociągów na terenie Miasta 
i Gminy Buk w następujących miejscowo-
ściach: Buk, Kalwy, Dobieżyn, Dakowy Suche 
i Szewce. Przeprowadzone badania labora-
toryjne, w tym: 29 analiz chemicznych oraz 
33 analizy bakteriologiczne wykazały pełną 
przydatność wody do celów konsumpcyj-
nych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wynajęcia lokal w Buku przy  
ul. dr. Kazimierza Wróblewskiego. 

Powierzchnia 50 m², klimatyzacja, parking. 
Doskonały na biuro, gabinet,  

działalność handlowo-usługową. 
Kontakt: tel. 606 337 485
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Dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek 

i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii 

pogrzebowej

V Śp. Janiny Rutkowskiej
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 
Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, 

zamówione intencje mszalne, 
wieńce i kwiaty.

Serdeczne Bóg zapłać
składają 

Mąż, Syn oraz Córki z Rodzinami

„Wszystko się odmieniło na lepsze i na gorsze 
lepsze, bo już nie cierpisz, gorsze bo mnie boli 
lepsze, bo dałam radę dojść z Tobą do kresu 

gorsze, bo wracam stamtąd wolniej niż powoli (...) 
lepsze, bo po raz drugi już stąd nie odejdziesz 

gorsze, bo gdzie nie spojrzę jeszcze widzę Ciebie.“

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom, 
którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej  

i modlitwie różańcowej. 
Dziękujemy Pani dr Barbarze Astriab oraz pracownikom 

przychodni Vigilax za opiekę w czasie choroby, 
proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi za serdeczne 

pożegnanie oraz Panom Osińskim za pomoc w pochówku.
Dziękujemy za złożone wieńce i kwiaty, zmówione msze 
św. dla naszego ukochanego męża, brata, ojca, dziadka 

V Śp. Eugeniusza Korytowskiego
rodzina

Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.
ul: Przemysłowa 10, Buk
tel. 61 81-40-171

K O M U N I K A T 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku 
informuje iż, od dnia 01.05.2019 roku obowiązy-
wać będą nowe stawki na usługi wywozu nieczystości 
płynnych z zbiorników bezodpływowych w gminach 
Buk oraz Duszniki.
1. Podmioty gospodarcze gmina Buk - 1 m³ nieczystości 

płynnych wynosi: 20,50 zł netto – 22,14 zł brutto
2. Gmina Buk osoby fizyczne - 1 m³ nieczystości 

płynnych wynosi: 19,90 zł netto – 21,49 zł brutto
3. Gmina Buk – 1 m³ oczyszczalnia przydomowa ECO 

wynosi: 67,00 zł netto – 72,36 zł brutto
4. Gmina Buk beczka ciągnikowa – 1 m³ nieczystości 

płynnych wynosi: 28,00 zł netto – 30,24 zł brutto
5. Spółdzielnia Usługowa w Niepruszewie – 1 m³ 

nieczystości płynnych wynosi: 
  19,90 zł netto – 21,49 zł brutto
6. Gmina Duszniki – 1 m³ nieczystości płynnych wynosi:
  20,60 zł netto – 22,25 zł brutto
7. Gmina Duszniki – 1 m³ oczyszczalnia przydomowa 

ECO wynosi: 95,00 zł netto – 102,60 zł brutto

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BUK

Sp. z o.o. w Buku



28  l KWIECIEŃ 2019

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

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

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

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć serdeczne życzenia 
radości płynącej z faktu zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Niech ten wyjątkowy czas zaowocuje nadzieją 
i siłą płynącą ze źródła naszej wiary.

"JEST TO ZATEM TA NOC, KTÓRA ŚWIATŁEM OGNISTEGO SŁUPA 
ROZPROSZYŁA CIEMNOŚCI GRZECHU, 

A TERAZ TA SAMA NOC UWALNIA 
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH W CHRYSTUSA 

NA CAŁEJ ZIEMI OD ZEPSUCIA POGAŃSKIEGO ŻYCIA 
I OD MROKU GRZECHÓW(...)”

           Orędzie Wielkanocne

Kinooperator
Kino „Wielkopolanin” 
w Buku nawiąże współpracę 
z kinooperatorem. 
Kontakt: tel. 61 8140 761 lub  
e-mail dyrektor@bibliotekabuk.pl
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Firma z kapitałem zagranicznym, zlokalizowana w Oleśnicy,  
będąca jednym z liderów opakowań dla przemysłu spożywczego  

poszukuje osób na następujące stanowisko:

Operator  maszyn
Miejsce pracy: Niepruszewo

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy
 » Sortowanie,  układanie i pakowanie produktów  gotowych z tworzyw sztucznych
 » Kontrola ilościowa i jakościowa
 » Praca  w systemie  3- zmianowym

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Zdolności  manualne  czyli sprawne odbierania produktu z taśmy  produkcyjnej
 » Dyspozycyjności ,odpowiedzialności ,sumienności
 » Umiejętności pracy w zespole
 » Gotowości  do pracy w systemie trzyzmianowym

Oferujemy:
 » Pracę w bardzo dynamicznie rozwijającej się firmie, w nowo otwartej, nowoczesnej 

hali magazynowej
 » Przyjazną atmosferę, bardzo dobre środowisko pracy (zaplecze socjalne, nowy sprzęt)
 » Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 » Motywacyjny system wynagrodzeń
 » Szkolenia podnoszące kwalifikacje

Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem kadr:
GUILLIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Jodłowa 2, 64-320  Niepruszewo, tel. kom.  516822056
lub drogą mailową: m.nowak@guillinpolska.pl; 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:  „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Guillin Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Przemysłowa 3, 56-400 Oleśnica, moich 
danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA
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