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Szanowni  
Mieszkańcy,

W tym miesiącu 
wspólnie uczci-
liśmy 228. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3. Maja. Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy mimo nie-
sprzyjającej pogody tłumnie stawili się na 
uroczystości i wzięli udział w obchodach 
tej wyjątkowej chwili. Przy tej okazji warto 
wspomnieć o innej ważnej rocznicy. 1 maja 
minęło 15 lat od momentu, kiedy Polska 
wstąpiła do Unii Europejskiej. Był to czas 
intensywnych zmian, które miały miejsce 
również w naszej małej ojczyźnie, o czym 
mieliśmy okazję porozmawiać w ramach 
wykładu „15 lat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej - doświadczenia i perspekty-
wy na przyszłość”, który w dniu 15 maja br. 
wygłosił dr Andrzej Grzyb Poseł do Parla-
mentu Europejskiego, były Przewodniczący 
Sejmowej Komisji do Spraw UE. Spotkanie 
to cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Za nami również strajk nauczycieli, 

którzy słusznie, w mojej ocenie, domagają 
się podwyżek swoich pensji. Był to trudny 

czas dla nas wszystkich. Chciałbym ser-
decznie podziękować dyrektorom szkół 
za przeprowadzenie egzaminów, które 
są tak ważne dla przyszłości naszych 

absolwentów. Dziękuję również nauczycie-
lom oraz rodzicom za okazanie cierpliwości 
i wyrozumiałości.

W tym numerze Kosyniera znajdą Pań-
stwo obszerną relację z akcji wspólnego 
sprzątania naszej gminy i w tym miejscu 
serdecznie dziękuję wszystkim osobom, 
które w dniu 13 kwietnia zaangażowały 
się. Zdaję sobie sprawę, że na tydzień przed 
świętami każdy z Państwa miał masę swoich 
obowiązków, ale znaleźliście czas, żeby być 
z nami i przyłączyć się do akcji. Dziękuję za 
każdą parę rąk, zaangażowanie, uśmiechy 
i działanie na rzecz lokalnej społeczności. 
Razem pokazaliśmy, że zależy nam na czy-
stym otoczeniu.

Wcześniej informowałem Państwa 
o podjęciu starań, aby poprzez badania 
archeologiczne sprawdzić co kryje płyta 
bukowskiego rynku. Miło mi poinformować, 

że Konserwator zabytków wyraził zgodę na 
rozpoczęcie prac archeologicznych na płycie 
Placu Przemysława i określił zakres i rodzaj 
niezbędnych badań archeologicznych. Jest 
to pierwszy krok w podjęciu planów rewi-
talizacji płyty bukowskiego rynku. Warto 
zaznaczyć i jednocześnie uspokoić mieszkań-
ców, że badanie te nie spowodują paraliżu 
komunikacyjnego. Badania zostaną prze-
prowadzone na płycie rynku, drogi zostaną 
nie naruszone. Jestem pełen nadziei, że Plac 
Przemysława skrywa wiele historycznych 
skarbów i tajemnic, które być może wkrótce 
ujrzą światło dzienne.

Mam też kolejną dobrą wiadomość! 
Chcąc być bliżej Państwa i informować na 
bieżąco o tym co dzieje się w naszej gminie 
uruchomiliśmy systemy powiadamiania: Ser-
wer SMS oraz aplikację mBuk. W Kosynierze 
na str. 28 znajdą Państwo plakaty informują-
ce o tym, jak zapisać się do danych systemów. 
Zachęcam do zapoznania się z tymi materia-
łami. Dzięki aplikacji i powiadomieniom SMS 
nie przeoczą Państwo żadnego wydarzenia.

Paweł Adam  
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Z obrad sesji
W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Sali Miejskiej w Buku 
odbyła się VII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie VII sesji Rady Miasta i Gminy oraz 
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 
26 marca 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/ Zmiana Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta 
i Gminy Buk  z dnia 28 grudnia 2018r.  w  sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2019 rok.
2/ Zmiana Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Buk na lata 2019-2026.
3/ Wykaz kąpielisk oraz określenie sezonu ką-
pielowego na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 
2019.
4/ Zamiar i przyczyny połączenia samorządo-
wych instytucji kultury.
5/ Regulamin określający wysokość oraz szcze-

gółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat,  motywacyjnego, 
funkcyjnego  i za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania na-
gród i innych świadczeń wynikających ze stosun-
ku pracy w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Przetargi na inwestycje

Burmistrz Paweł Adam poinformował 
o trwającym przetargu na rozbudowę Wiej-
skiego Domu Kultury w Kalwach. Inwestycja 
ma kosztować 565 tys. Do realizacji zadania 
wybrano najdroższego wykonawcę ponie-
waż zaproponował on najdłuższy okres 
gwarancyjny, co było wysoko punktowane 
w procedurze przetargowej. Burmistrz rów-
nież poinformował, że trwa rozstrzyganie 
przetargu na remont pomieszczeń Urzędu 
Stanu Cywilnego. Złożono dwie oferty opie-
wające na kwoty 227 i 287 tys. zł. Z kolei 
15 kwietnia został ogłoszony przetarg na 
remont Wiejskiego Domu Kultury w Do-
bieżynie. 

Czy Poznań przekaże PKS 
samorządom?

Gmina złożyła miastu Poznań deklara-

cję w sprawie współfinansowania połączeń 
autobusowych. Sprawa jest skomplikowana. 
Miasto Poznań deklaruje samorządom prze-
kazanie 100% akcji spółki, całego taboru 
oraz dworców autobusowych w Nowym 
Tomyślu i w Śremie. Trwa poszukiwanie 
rozwiązań prawnych umożliwiających prze-
prowadzenie takiej operacji. – Nie możemy 
pozostawić mieszkańców bez takich połą-
czeń i chcielibyśmy by były nadal realizo-
wane, kwestia w jakim zakresie – mówił 
Paweł Adam. Podziękował wicestaroście 
Tomaszowi Łubińskiemu za zaangażowa-
nie i zorganizowanie spotkania pomiędzy 
zainteresowanymi stronami. Miasto Poznań 
oczekuje, że sprawa zostanie rozwiązana 
do końca roku.

Działania antysmogowe
Metropolia Poznań ma przeszkolonych 

pracowników, kórzy będą świadczyć pomoc 

w ramach rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. W Buku takie spotkanie 
odbędzie się 29 maja w Sali Miejskiej 
(szczegóły na str. nr 14). 

Radny Tomasz Plewa pytał o rekrutację 
pełnomocnika ds. czystego powietrza. 
Burmistrz informował, że nie powiodły 
się dwie rekrutacje i sprawa zostanie 
rozwiązana poprzez reorganizację 
wewnętrzną w Urzędzie.

Dofinansowania
Burmistrz poinformował, że gmina zosta-

ła zakwalifikowana do udziału w programie 
„Szatnia na medal”. Złożyła również wniosek 
o dofinansowanie projektu „Podniesienie po-
ziomu szkolenia zawodowego w Branżowej 
Szkole I Stopnia w Buku”. Chodzi o organizacje 
praktyk, kursów, doradztwa zawodowego itp. 
Wartość całego projektu opiewa na kwotę 33 
tys. zł z czego wkład własny gminy ma wynieść 



KOSYNIER BUKOWSKI l 3

10%. Do wojewody wielkopolskiego został 
złożony wniosek dotyczący szkoły w Niepru-
szewie w ramach programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. W ramach zadania ma odbyć się mo-
dernizacja szkolnej kuchni i stołówki. Całość 
inwestycji wyceniono na 100 tys. zł, z czego 
dofinansowanie ma wynieść 80 tys. Samorząd 
województwa wielkopolskiego udzieli wspar-
cia budowie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Niepruszewie w kwocie 78 tys. zł. 
Inwestycja będzie realizowana w bieżącym 
roku. Podobnie kwotą niespełna 4 tys. zł będą 
wsparte nasadzenia roślin miododajnych na 
terenie gminy.

Urząd przyjazny mieszkańcom
Radna Elżbieta Batura pytała czy bur-

mistrz zmienia urząd w bardziej przyjazny 
mieszkańcom? Paweł Adam informował, że 
został rozstrzygnięty przetarg na remont 
parteru, na którym ma być urządzona kli-
matyzowana poczekalnia dla mieszkańców 
załatwiających sprawy obywatelskie oraz 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zapowiedział 
także, że będzie namawiał radnych do ujęcia 
w przyszłorocznym budżecie środków na 
budowę windy. W celu usprawnienia obsługi 
zostanie podzielony referat Spraw Obywatel-
skich i Ogólnoorganizacyjnych. W procedurze 
konkursowej wyłoniono już kierownika no-
wego referatu, który będzie m.in. pomagać 
organizacjom pozarządowym w aplikowa-
niu o środki zewnętrzne. Burmistrz zwrócił 
także uwagę na to, że ważnym aspektem jest 
sprawniejsza komunikacja z mieszkańcami. 
W tym celu gmina posługuje się profilem na 

Facebooku, a do końca roku zostanie zmie-
niona m.in. strona internetowa.

Drogi, ulice…
Radny Wojciech Dudkiewicz wrócił do po-

mysłu dotyczącego zmiany organizacji ruchu 
na ul. Kościuszki umożliwiającej zawrócenie 
z parkingu przy przychodni w kierunku ul. 
Dworcowej. Burmistrz stwierdził, że jest zwo-
lennikiem stopniowego wprowadzania zmian 
w organizacji ruchu w mieście. Jeśli powo-
dzeniem zakończy się taka zmiana w odnie-
sieniu do rynku i placu Stanisława Reszki, to 
przeprowadzane będą kolejne zmiany. Radny 
Tomasz Plewa pytał o planowaną wymianę 
starych pomarańczowych koszy ulicznych 
na śmieci. Radny Tomasz Giełda wnioskował, 
żeby przybyło trochę koszy przy obwodnicy. 
Burmistrz odpowiedział, że stare kosze będą 
stopniowo wymieniane, a przy obwodnicy 
staną dodatkowe. W pierwszej partii zamó-
wiono 60 nowych koszy, które do końca maja 
powinny zostać dostarczone. Radny Mirosław 
Adamczak pytał w jakiej technologii zostaną 
wykonane planowane drogi dojazdowe do pól? 
Zwracał uwagę na złą jakość dróg wykonanych 
w poprzednich latach z destruktu. Burmistrz 
odpowiedział, że planowane jest wykonanie 
tych dróg z kruszywa i gruzu ceglano-betono-
wego. Przewodniczący Piotr Goroński pytał 
o równanie dróg osiedlowych w rejonie ul. 
Otuskiej. Radna Daniela Kalemba w tym sa-
mym temacie dopytywała o ul. Szkolną i Krótką 
w Niepruszewie. Burmistrz wyjaśnił, że równa-
nie dróg jest już zlecone i zostanie przeprowa-
dzone, gdy warunki pogodowe na to pozwolą. 

Na kwestię niebezpiecznych wyjazdów na ul. 
Wielkowiejską z ulic Garncarskiej i św. Rocha 
zwracał uwagę wiceprzewodniczący Andrzej 
Jankowski. Przewodniczący Piotr Goroński 
zauważył, że wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
306 (ul. Św. Rocha) budowane są dwa nowe 
osiedla mieszkaniowe, co dodatkowo kompli-
kuje sprawę. Na prostym odcinku drogi jaką 
jest ul. Św. Rocha kierowcy nie przestrzegają 
ograniczenia prędkości.  Radni prosili, żeby 
zainteresować się tym tematem. Radna Daniela 
Kalemba prosiła żeby zwiększyć bezpieczeń-
stwo dzieci korzystających z placu zabaw przy 
ul. Jarzębinowej w Niepruszewie. 

Powiat dofinansuje wymianę 
starych źródeł ciepła

Wiceprzewodniczący rady powiatu 
w Poznaniu Paweł Ratajczak poinformował 
o podjęciu przez powiat uchwały w sprawie 
dofinansowania wymiany przestarzałych 
piecy. Mieszkańcy powiatu mogą ubiegać się 
o dotację w wysokości 80% kosztów, ale nie 
więcej niż 7 tys. zł.

Dyżury radnych w kawiarni przy 
kinie odbywają się o godz. 18:00 
w każdy pierwszy poniedziałek  

po sesji. 

Transmisje z sesji on-line można 
śledzić na żywo lub obejrzeć w ter-

minie późniejszym na kanale  
„Rada Miasta i Gminy Buk”  

w serwisie Youtube. 

Przemówienie Burmistrza Pawła Adama 
wygłoszone w dniu 3 maja 2019 r. Szanowni Państwo,  

Drodzy Mieszkańcy,  
Twórcy konstytucji uchwalonej 

w dniu trzeciego maja 1791 roku, podjęli 
trud ratowania chylącej się ku upadkowi 
Rzeczpospolitej. Polska ustawa rządowa – 
jak ją wówczas nazywano, była pierwszą 
w Europie, a drugą na świecie spisaną kon-
stytucją. 

Jej autorzy nie bali się marzyć, o tym że 
wprowadzając ustrojowe zmiany uda się 
zapobiec narodowej katastrofie. Pragnęli 
likwidacji anarchii wypływającej z syste-
mu demokracji szlacheckiej i liberum veto. 
Chcieli tworzyć nowoczesne europejskie 
państwo oparte na ideach epoki Oświecenia. 

Niestety olbrzymia praca sejmu cztero-
letniego poszła na marne. Nie udało się. Było 
już za późno by obronić polską niezależność 
i integralność terytorialną. Już cztery lata 
po uchwaleniu konstytucji, Polska, rozdarta 
przez trzy sąsiednie mocarstwa, zniknęła 
z map Europy i świata. Rozpoczynała się 
w naszej historii era zaborów, represji i po-
wstań narodowych. W tym okresie konstytu-
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cja 3 maja pozostawała dla Polaków symbo-
lem dążeń niepodległościowych, swoistym 
testamentem upadłej Rzeczpospolitej. 

Plac Stanisława Reszki i Pomnik Boha-
terów Ziemi Bukowskiej, są ważnymi ele-
mentami naszej lokalnej tożsamości. Od 
dziesięcioleci bukowianie spotykają się 
w tym miejscu by modlić się za Ojczyznę 
i tych, którzy poświęcili jej swoje życie. Daty 
wypisane na tym obelisku przypominają 
o wojnach i powstaniach, ale patriotyzm 
i troska o Polskę, to nie tylko przelana krew. 
Patriotyzm to również wspólna praca i budo-
wanie zasobnej oraz bezpiecznej Ojczyzny. 
Tutaj w Wielkopolsce, szybko zrozumiano, 
że zbrojne powstanie przeciw silniejszemu 
zaborcy skazane jest na niepowodzenie. Po 
klęsce powstania listopadowego narodzi-
ła się tu i rozkwitła na niespotykaną skalę 
praca organiczna. To zgodne działanie kilku 
pokoleń dla polskiej sprawy, nazwano póź-
niej najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. 
To ona przygotowała grunt pod zwycięskie 
powstanie wielkopolskie, którego stulecie 
niedawno tak hucznie obchodziliśmy. 

Niestety niedługo trwała Druga Rzecz-
pospolita. Zaledwie po dwudziestu jeden 
latach wolności na Polskę spadła kolejna 
tragedia. Wojna totalna z Niemcami i kolejny 
rozbiór Polski stały się początkiem drugiej 
wojny światowej. W tym roku obchodzimy 
80. rocznicę jej wybuchu. Pamiętamy w tym 
czasie szczególnie o bukowianach poległych 
w jej trakcie, zwłaszcza o zakładnikach: 
byłym pośle na Sejm Franciszku Górczaku 
i Teofilu Matyasiku. Rozstrzelano ich jesie-
nią 1939 r. na strzelnicy sportowej w Parku 
Sokoła. Po wojnie ich ciała ekshumowano 
i przeniesiono na cmentarz św. Krzyża. Jesz-
cze w tym roku odnowimy ich mogiłę! 

 Druga wojna światowa na zawsze zmie-
niła układ sił na całym globie. Była niewątpli-
wą tragedią, niszczącą dorobek ekonomiczny 
i kulturalny wielu pokoleń. Doprowadziła 
stary kontynent do prawdziwej ruiny, po-
chłonęła wiele milionów ofiar, ale jedno-
cześnie stała się dla Europejczyków ważną 
lekcją. Już w 1951 r. powstała Europejska 

Wspólnota Węgla i Stali, która wyznaczyła 
kierunek rozwoju zachodniej Europy. Po-
głębiona integracja gospodarcza, miała stać 
się gwarantem pokoju. Polska i wszystkie 
kraje tzw. bloku wschodniego, zostały nie-
stety po drugiej stronie żelaznej kurtyny. 
Kiedy po traktacie z Mastricht w 1993 roku 
powstawała znana nam Unia Europejska, 

rok później wolna już Polska zgłosiła chęć 
wstąpienia do rodziny demokratycznych 
narodów Europy. Długi proces negocjacji 
europejskich zakończył się procedurą raty-
fikacyjną, która w Polsce przybrała postać 
ogólnokrajowego referendum. W dniach od 
7 do 8 czerwca 2003 roku do urn poszło 
blisko 63% mieszkańców naszej gminy. 
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15 lat Polski w Unii 
Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii 
Europejskiej. W tym roku świętowali-
śmy 15 rocznicę tej przełomowej chwili! 

Rocznica ta była dobrym pretekstem, aby 
porozmawiać o tym jakie korzyści z człon-
kostwa płyną dla naszej małej ojczyzny! 15 
maja br. w budynku Sali Miejskiej – dawnej 
synagogi, która dostała drugie życie dzięki 
funduszom europejskim, miał miejsce wy-
kład pt.  „15 lat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej - doświadczenia i perspektywy 
na przyszłość”, który wygłosił dr Andrzej 
Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
były Przewodniczący Sejmowej Komisji do 
Spraw UE.

Burmistrz Paweł Adam przypomniał, 
że decyzja o członkostwie była rezultatem 
ogólnopolskiego referendum z 2003 roku. 
Większość opowiedziała się za członko-
stwem. Nie inaczej było w naszej gminie 
(red. patrz str. 3). Do dziś Unia Europejska 
cieszy się dużym poparciem społecznym. 
Mieszkańcy zauważają poprawę warunków 

bytowych i korzyści płynące z członkostwa 
naszego kraju w Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli: Wojciech 
Jankowiak – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – 
Wicestarosta Poznański, Jarosław Macie-
jewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego, mieszkańcy 
Buku, przedstawiciele Sołectw i organizacji 
działających na terenie gminy, w tym m. in. 
członkowie PTTK, seniorzy z Domu Pogod-
nej Jesieni. 

Podczas spotkania dr Andrzej Grzyb 
podkreślił, że „dzisiaj UE wydaje się nam 
czymś danym i oczywistym. Ale do ostatniej 
chwili, do ostatnich negocjacji akcesyjnych 
nie było to takie oczywiste. Przystąpienie do 
UE poprzedziła długa droga”. Jak wspomina 
prelegent „Po wstąpieniu do Unii Europej-

skiej wszyscy, którzy reprezentowali Polskę, 
musieli się nauczyć funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości. Przede wszystkim politycy – 
reprezentujący polski rząd, Posłowie do PE, 
czy też reprezentujący Polskę komisarz – ale 
również członkowie administracji. Stąd tak 
ważna jest pamięć instytucjonalna i ludzie, 
którzy się już instytucji nauczyli. Unii mu-
sieli się też uczyć sami Polacy – obywatele, 
przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje 
publiczne różnych szczebli – ten egzamin 
nasze społeczeństwo zdało bardzo dobrze”. 
Czego efektem są zrealizowane projekty 
w całej Polsce, również te w naszej małej 
ojczyźnie – co szczególnie podkreślił bur-
mistrz Paweł Adam, dziękując poprzedniemu 
burmistrzowi oraz osobom odpowiedzial-
nym w Urzędzie za ich realizację.

Monika Błaszczak

Zdecydowana większość z nich, bo blisko 
70% opowiedziała się za przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, co dokonało się 
15 lat temu w dniu 1 maja 2004 roku. Jak 
pokazują badania opinii publicznej dziś aż 
91% Polaków jest zadowolonych z przyna-
leżności Polski do europejskiej wspólnoty. 

Polska droga do Unii Europejskiej nie 
była ani łatwa, ani prosta, ale akcesja była 
polską racją stanu. Ten pogląd podzielała 
większość sił politycznych i dzięki zgod-
nemu współdziałaniu ten cel został osią-
gnięty. Bez wątpienia można powiedzieć, że 
członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest 
jednym z ważniejszych wydarzeń w naszej 
historii. Polska powróciła symbolicznie na 
zachód – tam gdzie przed tysiąc pięćdzie-
sięciu laty zakotwiczył nas książę Mieszko 
I. Przed naszą gospodarką otwarł się wielki 
wspólny rynek towarów i usług, a obywatele 
zaczęli korzystać z prawa do swobodnego 
przemieszczania się w granicach wspólnoty. 
Po 15 latach członkostwa w Unii Europej-

skiej Polska i nasza gmina są zamożne jak 
nigdy wcześniej. Dzięki unijnym dotacjom 
rozbudowano infrastrukturę techniczną, 
poprawiono stan środowiska naturalne-
go, podniesiono stopę życiową i poziom 
dochodów polskich rodzin. Polska kwitnie 
i nadrabia dystans dzielący ją od krajów 
zachodu. Środki unijne zauważamy także 
w naszej gminie. To dzięki dofinansowaniu 
udało się m.in. rozbudować sieć kanalizacji 
sanitarnej, uzbroić tereny przemysłowe przy 
autostradzie, zmodernizować wiele budyn-
ków publicznych, a niektórym nadać nowe 
funkcje. Skorzystała z nich bukowska spo-
łeczność i kultura. Z tych środków czerpie 
również bukowska parafia prowadząc re-
mont zabytkowego kościoła św. Krzyża. Te 
inwestycje mają pozytywny wpływ na nasze 
życie. Korzystanie z funduszy unijnych nie 
jest rzeczą prostą i dlatego w tym miejscu 
chciałbym gorąco podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w ten wymagający 
proces. 

Szanowni Państwo, Drodzy Bukowianie,
Cechą Unii Europejskiej, konstytuującą 

imperium europejskie jest integracja przez 
prawo, konsensus, współpracę oraz uzna-
wanie wartości chrześcijańskich. Mimo to 
integracja europejska nie jest bezproblemo-
wa i także dzisiaj na swojej drodze napotyka 
wiele trudności. Uważam jednak, że dla na-
szego kraju nie ma innej alternatywy! Dziś 
nie trzeba przelewać krwi za kraj. Należy 
jednak pamiętać, że pokój nie jest dany raz na 
zawsze. Polska musi prowadzić stały dialog 
z europejskimi partnerami, a tylko uczestnic-
two we wspólnym rynku i wymianie gospo-
darczej oraz przyjazne relacje z sąsiadami, 
zagwarantują nam pokój i dobrobyt. 

Już niebawem 26 maja odbędą się wy-
bory do parlamentu europejskiego.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa 
i wzięcia wspólnej odpowiedzialności za los 
Europy. Taką postawą niewątpliwie wypeł-
niamy testament twórców konstytucji 3 maja.
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Akcja „Posprzątajmy razem naszą gminę!”

W sobotę 13 kwietnia br. mieszkań-
cy całej gminy zmobilizowali się 
i dokładnie o godzinie 9:00 stanęli 

w umówionych wcześniej punktach zbiórki 
zwarci i gotowi do akcji wspólnego sprzą-
tania gminy! 

Zbiórki osób chętnych miały miejsce 
w następujących lokalizacjach: 
1. Buk, ul. Kolejowa - przy piekarni, koor-

dynatorem grupy był burmistrz Paweł 
Adam,

2. Buk, ul. Adama Mickiewicza - teren przy 
sadzie, gdzie grupą dowodził Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Piotr Go-
roński,

3. Park Przemysłowy „Buk” przy Autostra-
dzie A2 - Stacja Paliw BP - koordynator 
grupy: Konrad Woźniak - inspektor ds. 
ochrony środowiska UMiG w Buku.

Wspólne sprzątanie odbyło się również 
w każdym sołectwie, tam koordynatorami 
grup byli sołtysi.

Wspólnie zadbaliśmy o czystość i este-
tykę naszego otoczenia. DZIĘKUJEMY za 
tak duże zainteresowanie akcją i za jeszcze 
większe zaangażowanie! 

W akcję włączyli się pracownicy firmy 
DSM, która mieści się w Parku Przemysło-
wym przy autostradzie, część radnych i na-
uczycieli, strażacy oraz dzieci wraz z rodzi-
cami! Sprzątali również pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Buk na czele z burmistrzem.

Niestety akcja ta pokazuje, że dookoła 
nas zalega masa najróżniejszych śmieci. Stare 
telewizory, meble, lodówki, opony, dokumen-
ty… można tak wymieniać bez końca. Śmieci 
były wywożone przyczepami zapełnionymi 
po brzegi, niejednokrotnie robiąc po kilka 

kursów w to samo miejsce.
Kilka godzin pracy ochotników pokazało, 

jakie „skarby” skrywają pobliskie lasy, parki, 
rowy czy wiaty biesiadne, które mają służyć 
nam – mieszkańcom. Niech ta akcja również 
skłoni nas do refleksji.

Monika Błaszczak

Buk, ul. Kolejowa

Buk, ul. Mickiewicza

Buk, ul. Mickiewicza
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Park Przemysłowy „Buk”

Dobieżyn

Kalwy

Otusz

MGOK

Szewce

Niepruszewo
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Dzień Strażaka w gminie Buk

4 maja to tradycyjnie obchodzony Mię-
dzynarodowy Dzień Strażaka. Te-
goroczne obchody Gminnego Dnia 

Strażaka w gminie Buk odbywały się w Nie-
pruszewie.

Strażacy ochotnicy z terenu Miasta i Gmi-
ny Buk w asyście pocztów sztandarowych 
jednostek OSP z Buku, Niepruszewa, Szewc, 
Daków Suchych, Dobieżyna i Otusza zebrali 
się wspólnie w kościele pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca w Niepruszewie, by w cza-
sie uroczystej mszy świętej sprawowanej 
w intencji zmarłych i żyjących strażaków 
podziękować swojemu patronowi św. Flo-
rianowi za otrzymane łaski i prosić o dalszą 
opiekę i wstawiennictwo.

W uroczystości udział wzięły delega-

cje ze wszystkich jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy 
na czele z burmistrzem Pawłem Adamem 
oraz zaproszeni goście, m. in. przedstawi-
ciel Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. Kamil 
Witoszko, wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Poznańskiego Paweł Ratajczak, delegacja 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KM PSP 
w Poznaniu oraz sołtysi z terenu gminy Buk.

Uroczystą mszę świętą odprawili ks. An-
drzej Szczepaniak, proboszcz parafii p.w. św. 
Stanisława Biskupa w Buku oraz proboszcz 
parafii Niepruszewo, a zarazem Kapelan Po-
wiatowy Strażaków Powiatu Poznańskiego 
ks. Roman Janecki.

Po zakończeniu mszy świętej przy akom-

paniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku pod 
batutą kapelmistrza Karola Hołoda stra-
żacy przemaszerowali do Domu Kultury 
w Niepruszewie, gdzie odbył się uroczysty 
apel połączony z dekoracją odznaczeniami 
wyróżnionych strażaków. W tym roku odzna-
czenia z rąk burmistrza Pawła Adama oraz 
przedstawiciela Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
otrzymali:

- Brązowy Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa: dh Przemysław Szymczak, dh 
Łukasz Żybura, dh Juliusz Kujawa,

- Odznaka za ,,Wysługę lat”: dh Czesław 
Pakuła (50 lat wysługi), dh Roman Janecki 
Kapelan Powiatowy (45 lat wysługi), dh 
Eugeniusz Kęsy (40 lat wysługi), dh Marek 
Bugaj (20 lat wysługi), dh Andrzej Tonder 
(10 lat wysługi).

Po ceremonii odznaczeń głos zabrał 
Paweł Adam, który w swoim przemówie-
niu podkreślił, jak wielką rolę w życiu 
społeczności lokalnej odgrywają jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Podzięko-
wał w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy za ich aktywną działalność nie tylko 
w walce z pożarami i usuwaniu skutków 
innych zdarzeń, ale również za aktywność 
w swoich środowiskach. Życzył także wszyst-
kim druhnom i druhom strażakom dużo sił 
i odwagi, by nadal stawiali czoła wszelkim 
zagrożeniom i niebezpieczeństwom oraz 
tego, co najważniejsze, czyli tyle samo po-
wrotów, co wyjazdów do akcji.
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OSP Buk 
na Centralnych 
Obchodach 
Dnia Strażaka 
w Warszawie

W sobotę 4 maja w Warszawie odbyły 
się Centralne Obchody Dnia Stra-
żaka pod honorowym patronatem 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
W strażackim święcie udział brali człon-

kowie bukowskiej jednostki OSP: Mateusz 
Łukaszyk, Adam Małyszek, Wojciech Pytlak, 
Rafał Ratajczak i Hubert Szwarc. Druhowie 
wchodzili w skład pododdziału składającego 
się z funkcjonariuszy PSP i OSP reprezentu-
jących województwo wielkopolskie w cza-
sie tych uroczystych obchodów. Wyjazd do 
Warszawy poprzedziły przygotowania do 
udziału w defiladzie pod okiem kpt. Prze-

mysława Kusala, w czasie których ćwiczono 
musztrę. 

W uroczystości na Placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego udział wzięli m.in. Pre-
zydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz 
Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Joachim Brudziński, Sekre-
tarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Prezes 

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. 
Zwieńczeniem obchodów Centralnego Dnia 
Strażaka była defilada pododdziałów mar-
szowych i pojazdów pożarniczych ulicami 
Warszawy.

OSP Buk

Wybrano nowego Komendanta  
Miejsko-Gminnego Związku OSP w Buku

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Rafał Ratajczak został wybrany nowym Komendantem 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Buku. Kim jest nowy 
Komendant? Poznajcie druha, który bycie strażakiem odziedziczył w genach.

Jak wyglądały pana początki w straży 
pożarnej?

Z OSP Buk związany jestem praktycznie 
od zawsze. Wszystko dzięki ojcu, który tak-
że jest członkiem OSP Buk i to on zabierał 
mnie do remizy jeszcze jako małego chłopca. 
Można powiedzieć, że emocjonalnie druhem 
OSP czuję się od zawsze. Jednak członkiem 
czynnym, czyli takim, który bierze czynny 
udział w działaniach ratowniczych jestem 
od 11 lat.

Początki służby były stresujące, pewnie 
jak dla każdego, kto podejmuje się działalno-
ści w OSP. Spotykamy się z bardzo różnymi 
sytuacjami. Współczesna straż pożarna to 
już nie tylko pożary, a wiele innych bardzo 
niebezpiecznych zagrożeń.

Co lubi pan w tej pracy?
Myślę, że nie można nazywać członkos-

twa w OSP pracą. Lepszym określeniem 
w mojej ocenie jest służba lub pasja. Naj-
bardziej zadowolony jestem z tego, że wraz 
z kolegami możemy przysłużyć się naszej 
społeczności lokalnej poprzez pomoc w naj-
różniejszych działaniach.

Jak ocenia pan jednostki OSP w gmi-

nie? Co trzeba zrobić, zmienić, a co warto 
kontynuować?

Jednostek OSP w gminie mamy sześć. 
Posiadają one sprzęt podstawowy i nieste-
ty najczęściej, z przyczyn finansowych, nie 
wszyscy mogą od razu mieć specjalistyczne 
narzędzia potrzebne w OSP. Oczywiście roz-
sądne i dobrze przemyślane dokupywanie 
sprzętu też jest bardzo istotne, ponieważ 
tego nigdy za wiele. Oceniając wyposażenie 
na terenie gminy można je uznać za dobre. 
Każda z jednostek jeździ do takich samych 
pożarów, wypadków czy miejscowych zagro-
żeń. Dlatego wszystkie muszą ściśle współ-
pracować nie tylko poprzez akcje, ale też 
szkolenia. Myślę, iż takich wspólnych szkoleń 
i spotkań było dotąd zdecydowanie za mało 
i to chciałbym poprawić.

Co jest w planach w najbliższej, ale 
też w dalszej przyszłości?

Jeśli chodzi o plany to zdecydowanie ści-
sła współpraca z Urzędem Gminy i Komen-
dą Miejską PSP. W dłuższej perspektywie 
musimy postarać się o zakupienie nowych 
aut do jednostek, ponieważ niektóre mają 
już 40 lat. Dobrym ruchem podnoszącym 
bezpieczeństwo mieszkańców będzie także 

wprowadzenie kolejnej jednostki w gminie 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, gdyż obecnie tylko OSP Buk jest do 
niego włączona.

Serdecznie gratulujemy zdobytego 
zaufania i życzymy powodzenia w peł-
nieniu tej niezmiernie trudnej funkcji.

Monika Błaszczak
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Neuropsycholog 
u seniorów

26 kwietnia 2019 roku w Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna 
Jesień” odbyło się spotkanie 

z neuropsychologiem, psychoterapeutką, 
wykładowcą akademickim Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu Panią Beatą Kacz-
marek. Odbyło się ono w ramach programu 
„Wsparcie psychologiczne dla pacjentów 
onkologicznych i ich bliskich”. Tematyką 
spot kania było: jak asertywnie dbać o gra-
nice swoje i swojej rodziny, jak rozmawiać 
o chorobie z najbliższymi, jak rozumieć emo-
cje różnych członków rodziny, w której ktoś 
choruje, jak reagować na zmiany itd. Było 
to bardzo interesujące spotkanie. Seniorzy 
mieli możliwość konsultacji indywidualnej.  
W dobie trudnego dostępu do psychologów 

pracujących w obszarze onkologii jest to 
niezwykle ważne. 

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

Dzień czerwony

9 kwietnia 2019 r. w „Pogodnej Jesieni” 
obchodziliśmy kolejny z serii „koloro-
wych dni”, tym razem Dzień Czerwony. 

Celem inicjatywy była chęć ukazania wpły-
wu kolorów na nasze życie, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na warzywa i owoce. 
Kolor czerwony różnie się nam kojarzy. 
Z jednej strony jest symbolem rewolucji 
i krwi, z drugiej miłości, życia i emocji. Ta 
najgorętsza z barw świetnie urozmaica po-
trawy. Czerwone warzywa i owoce popra-
wiają pracę serca i układu krążenia. Oprócz 
tego obniżają ciśnienie krwi oraz poziom 
złego cholesterolu. Przyspieszają zrastanie 
się tkanek przy stanach zapalnych stawów. 

Seniorzy przygotowali pełne zdrowia su-
rówki, sałatki, sok i przekąski. Było pysz-
nie, zdrowo i pouczająco! Seniorzy na długo 
zapamiętają walory smakowe i odżywcze 

czerwonych warzyw i owoców.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

Serdecznie dziękuję 
...za dobrą, wieloletnią współpracę Druhom 
Strażakom z jednostek OSP oraz władzom 
Miasta i Gminy Buk. Słowa wdzięczności 
kieruję do przedsiębiorców i mieszkań-
ców naszej gminy, którzy wspierali mnie 

w trakcie pełnienia funkcji Komendanta 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz Naczelnika Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Buku. W moim 
sercu głęboko pozostaje ś.p. Druh Zbigniew 
Włodarczyk, z którym pracowałem na rzecz 
bukowskiej jednostki przez wiele lat.

Z uwagi na ukończony wiek, kończy się 
moja praca na rzecz ochrony życia i mienia. 
Służąc w bukowskiej jednostce w latach 
1968-2019 zebrałem bogate doświadcze-
nie i poznałem wielu wspaniałych ludzi, na 
których zawsze mogłem polegać. W trakcie 
wielu lat służby byłem świadkiem zmian, 
modernizacji i rozbudowy naszej strażni-
cy oraz włączenia jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995r. 

Dziękuję wszystkim służącym mi bezin-
teresowną radą i pomocą. Niech św. Florian 
wspiera Druhów Strażaków.  

Marian Górczak

Fot. Marian Górczak.  
Nieistniejąca remiza strażacka  
u zbiegu ulic Mury i Ratuszowej. 
Zdjęcie z dn. 1 maja 1968 r. 
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Wiosenny koncert muzyczny

W sobotnie, wiosenne popołudnie 13 
kwietnia o godzinie 16 w sali Kina 
„Wielkopolanin” odbył się koncert 

uczniów Studia Piosenki i Ogniska Muzycz-
nego, działającego przy Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Buku. 

Licznie zebrana publiczność podziwiała 
utalentowane dzieci i młodzież uczącą się 
w klasie śpiewu estradowego, fortepianu, 
keyboardu, akordeonu oraz perkusji. Przyby-
li rodzice, dziadkowie i znajomi. Na począt-
ku wystąpili zaproszeni goście: uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego 
stopnia w Zbąszyniu – kwintet akordeono-
wy w składzie Juliusz Rząd, Wiktor Podrez, 
Dawid Olszewski, Łukasz Piątek i Kornelia 
Lehmann z towarzyszeniem perkusisty Ada-
ma Witke. Z tym zespołem dwie piosenki za-
śpiewała Martyna Dłubała ze Studia Piosenki 
w Buku. Po nich na scenie zagrał duet Jakub 
Gliwa (akordeon ) i Norbert Gliwa (skrzypce) 
z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwsze-
go stopnia w Wolsztynie. W drugiej części 
wystąpili najmłodsi muzycy z piosenkami 
i melodiami dziecięcymi. W trzeciej części 
koncertu prezentowali swoje osiągnięcia 
uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych. 
Można było usłyszeć w bardzo dobrych 
wykonaniach i nowych aranżacjach utwory 
fortepianowe, piosenki z list przebojów, na-
strojowe piosenki liryczne, soulowe ballady 
oraz festiwalowe przeboje.

Bukowskie talenty rozwijają swoje umie-

jętności na cotygodniowych zajęciach, po-
święcają wiele czasu na godziny ćwiczeń 
i prób pod czujnym okiem instruktorów: 
Katarzyny Starosty, Dariusza Starosty, Janu-
sza Darmonosa i Tomasza Starosty.

Miło nam poinformować, że po raz 
kolejny koncert cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 

naszego miasta, którzy chętnie oklaskiwali 
bukowskie talenty.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za 
wysoki poziom artystycznych prezentacji, 
rodzicom za stroje i zaangażowanie w przy-
gotowanie koncertu, a pracownikom MGOK 
w Buku za pomoc techniczną i profesjonalne 
nagłośnienie.

Młodych wokalistów i instrumentalistów 
czekają teraz kolejne miesiące ciężkiej pracy 
podczas lekcji, warsztatów ze znanymi mu-
zykami polskiej sceny muzycznej i nagrań 
płytowych w profesjonalnych studiach. Część 
uczniów otrzymała już nominacje oraz za-
proszenia na prestiżowe konkursy i festiwale 
na szczeblu ogólnopolskim w Bydgoszczy, 
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, oraz mię-
dzynarodowym w Łodzi. Trzymamy mocno 
kciuki za nasze talenty! 

Studio Piosenki i Ognisko 
Muzyczne w Buku
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Grupy 
zorganizowane 
odwiedzają dawną 
synagogę

W dniu 9 maja br. Salę Miejską – dawną 
synagogę odwiedziła grupa z Koła 
Seniorów działająca w ramach Sto-

warzyszenia Inżynierów i Techników Mecha-
ników Polskich z Poznania. Część z naszych 
gości była w przeszłości związana z firmą 
Wavin. Uczestnicy obejrzeli ekspozycję stałą 
„Miasto i woda-historie połączone”, znaj-
dującą się na antresoli oraz obejrzeli film 
„Tryptyk Bukowski”. Mimo niesprzyjającej 
pogody zwiedzili również Sanktuarium Mat-
ki Bożej Bukowskiej Literackiej. Skorzystali 
także z usług kawiarni przy Kinie Wielkopo-
lanin. Ich przewodnikiem w wycieczce po 

naszym mieście był Hubert Wejmann. Jak 
napisał w podziękowaniu Wiesław Nowi-
kowski – Prezes Koła Seniorów: „spotkanie 
to cieszyło się dużym zainteresowaniem”. 
Co więcej, członkowie koła wybierają się do 

nas również prywatnie, aby pokazać najbliż-
szym historyczne zakątki naszego miasta. 
Z niecierpliwością czekamy na te wizyty!

Monika Błaszczak

Archeolodzy w Sali Miejskiej

Muzeum Archeologiczne z Poznania 
pod kierunkiem Andrzeja Krzyszow-
skiego oraz podwykonawcy z firmy 

Senso w dniu 3 kwietnia 2019 r. uzupełniali 
ekspozycję stałą na antresoli w Sali Miejskiej. 

Jakie eksponaty można zobaczyć w bu-
dynku dawnej synagogi? Żelazny grot włócz-
ni pochodzący z czasów średniowiecza, zbio-
ry starych monet, fragmenty skór szewskich, 
żelazne gwoździe, wyroby szklane i cera-
miczne, gotyckie cegły z muru obronnego 
czy kości, które służyły za płozy łyżwy! 

Ciekawym eksponatem są fragmenty 
ksiąg żydowskich, przez lata skrywane 
w drewnianej kolumnie synagogi, a które 
zostały odnalezione w trakcie jej remontu. 
Na ich przykładzie zwiedzający będą mogli 
ocenić kunszt konserwatorów. Dla porówna-
nia część kart pozostawiono w stanie, w ja-

kim znajdowały się w momencie odkrycia. 
Różnica jest zdumiewająca!

Na wystawie znalazły się również zabytki 
należące do kolekcji „Miasto i woda – historie 
połączone”, w tym fragment XVI-wiecznej 
drewnianej sieci kanalizacyjnej, odkryty 
na ul. Poprzecznej w Buku oraz drewniana 
cembrownia prasłowiańskiej studni z Nie-
pruszewa, datowana na VIII w.

Do naszych zbiorów muzealnych wrócił 
także po renowacji średniowieczny miecz 
rycerski z okresu wojen polsko-krzyżackich, 
znaleziony w trakcie prac inwestycyjnych na 
terenie Buku. Całość ekspozycji uzupełniają 
urządzenia multimedialne umożliwiające 
projekcję animacji z Legendą o drzewie 
bukowym i księciu Mieszku I oraz przeglą-
danie zdigitalizowanych zasobów archiwal-
nych. W tak zwanym Virtual Booku można 

obejrzeć m.in. rękopisy listów Stanisława 
Reszki, czy najstarsze pergaminy z historii 
Buku. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy his-
torycznej już 18 maja br. podczas VI Nocy 
Muzeów.

Monika Błaszczak
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Nowa oferta dla dzieci 
w Kinie Wielkopolanin

Kino Wielkopolanin w kwietniu przed-
stawiło kolejną ciekawą propozycję 
dla najmłodszych. Dwudziesty siódmy 

dzień miesiąca rozpoczął nowy cykl spo-
tkań promujących czytelnictwo. Wszystkie 
zainteresowane dzieci mogły wziąć udział 
w „Bajkowych czytankach”, które w sobot-
nie przedpołudnie zorganizowano na sali 
kinowej. Tym razem bohaterem spotkania 

został „Koziołek Matołek” i jego przygody. 
Prowadząca spotkanie zapoznała dzieci 
z bajką po czym zaprosiła na film. Mimo 
niewielkiej frekwencji pomysł zyskał dużą 
aprobatę rodziców i najmłodszych widzów 
i spotkał się z przychylnymi komentarzami 
po zakończonym spotkaniu. Kolejne pokaz 
połączony z czytaniem bajki zaplanowano 
na 18 maja. W zaczarowany świat zabierze 
dzieci sympatyczny Krecik, kultowy bohater 
czeskiej bajki. Poranne, sobotnie „Bajkowe 
czytanki” stanowią świetną alternatywę 
by zapełnić czas najmłodszym, a rodzicom 

umożliwić dokonanie ostatnich zakupów 
przed weekendem, czy też zapewnić chwilkę 
wytchnienia po trudach całego tygodnia. 
Po wakacyjnej przerwie, jeśli majowe oraz 
czerwcowe spotkania wzbudzą większe za-
interesowanie, planowana jest kontynuacja 
projektu poszerzona o warsztaty artystycz-
ne. Będą one nawiązywać tematycznie do 
proponowanych bajek. Informacji o „Baj-
kowych czytankach” można poszukiwać 
na stronie www.bibliotekabuk.pl oraz na 
Facebooku Kina Wielkopolanin.

K.D.

Zmiany w Kinie 
Wielkopolanin!

W pierwszej dekadzie kwietnia zakoń-
czyła się adaptacja dotychczasowej 
szatni na kasę biletową oraz po-

mieszczenie socjalno-biurowe dla pracowni-
ków. Starsi mieszkańcy pamiętają, że wiele 
lat temu właśnie w tym miejscu znajdowała 
się pierwsza kasa. Teraz powróciła ona na 
dawne miejsce, a w jej obszernym wnętrzu 
wygospodarowano również przestrzeń na 
biuro kina. Całość otrzymała kolorystykę 
zgodną z resztą budynku. Doskonałym po-
mysłem podkreślającym charakter pomiesz-
czenia stał się piękny, stylizowany neon. Za-
wieszony nad okienkiem kasowym nadał 
wnętrzu niepowtarzalny wygląd i wprowa-
dził prawdziwie filmowy klimat. Nowa kasa, 
to nowa jakość w obsłudze klienta, do tego 
jest zdecydowanie bezpieczniejsza od swojej 
poprzedniczki. – Nowa kasa jest strzałem 
w dziesiątkę. Widzowie bardzo chwalą sobie 

zmianę jaka nastąpiła, stało się nowocześnie, 
jasno i przestronnie, a przede wszystkim 
bezpiecznie. Bardzo nam zależy na tym, by 
kino zmieniało się na lepsze i było miej-
scem przyjaznym pracownikom i widzom. 
Niebawem wprowadzimy także możliwość 
płatności kartą – mówi kierownik kina Mał-
gorzata Starosta. Mimo przeprowadzonych 
zmian organizacyjnych, wygospodarowano 

także nową przestrzeń na szatnię, a estetykę 
kinowego holu poprawiły prawdziwie filmo-
we drzwi do toalet i pomieszczeń technicz-
nych. Odnowili je w znacznej mierze sami 
pracownicy. Wszystkie prace remontowe 
przeprowadzono bez jakichkolwiek ograni-
czeń w działalności kina oraz bez większych 
niedogodności dla widzów.  

Katarzyna Duda
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Partnerzy 
z Holandii 
odwiedzili naszą 
gminę

W dniach od 5 do 8 maja br. naszą 
gminę odwiedzili Holendrzy z part-
nerskiego Sint-Michielsgestel.

Rankiem 6 maja odbyło się symboliczne 
spotkanie w bukowskim ratuszu. Ustępujący 
holenderski burmistrz Jan Pommer spotkał 
się po raz pierwszy z burmistrzem Buku 
Pawłem Adamem. W składzie delegacji ho-
lenderskiej znaleźli się także: Anna Hoeve-
naars-Gonstal, Joke van Doorn i Henk van 
Roosmalen. Pożegnalna wizyta burmistrza 
Pommera była okazją do spotkań z wypró-
bowanymi przyjaciółmi, którzy w latach jego 

urzędowania współpracowali z Sint-Michiel-
sgestel. W trakcie oficjalnych rozmów nie 
zabrakło wymiany doświadczeń, dobrych 
rad i planów na przyszłość. To mieszkańcy 

naszych gmin mają stać się szansą na roz-
wój wzajemnej współpracy. W ten sposób 
zbudujemy prawdziwą Unię Europejską.

H.W.

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY MIASTA 
i GMINY BUK
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań aktywnie włączyło się w walkę z problemem 
smogu. Prowadzone do tej pory działania w powyż-
szym zakresie dotyczyły przede wszystkim wsparcia 
transportu zbiorowego i termomodernizacji oraz re-
alizacji projektu edukacyjnego, który ma uświado-
mić dzieciom i młodzieży problem zanieczyszczenia 
powietrza. W celu poprawy jakości  powietrza ko-
nieczne jest prowadzenie możliwie szerokich dzia-
łań. Z tego tez względu Stowarzyszenie włączyło 
się również w realizację Programu priorytetowego 

„CZYSTE POWIETRZE” m. in. poprzez pomoc dorad-
czą dla mieszkańców Metropolii Poznań. 
Program przewiduje dofinansowania m. in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł cie-
pła, spełniających wymagania programu,

 » docieplenie przegród budynku,
 » wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 » instalację odnawialnych źródeł energii (kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 » montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła.

W ramach pomocy doradczej przedstawiciele Stowa-
rzyszenia oferują pomoc przy sporządzaniu wniosku 
o dofinansowanie ww. przedsięwzięć oraz przedsta-
wienie szczegółowych informacji o wymienionym 
programie „CZYSTE POWIETRZE”.

W związku z powyższym mieszkańcy będą mo-
gli skorzystać z pomocy konsultanta w dniu 29 
maja 2019 r. (środa).   

Miejsce: SALA MIEJSKA w BUKU - przy ul. Mury 
5 (budynek dawnej Synagogi) od godz. 14.00 
do godz. 18.00.

Z uwagi na indywidualny charakter spotkań, pro-
szę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania 
z konsultantem Panem Krystianem Marganem pod 
nr telefonu 786 102 022. 
W przypadku dużego zainteresowania tą formą 
pomocy, zakładam możliwość ustalenia kolejne-
go dyżuru.

 Z poważaniem
/-/ Paweł Adam

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Nowe życie  
starej masarni

Udaną rewitalizacją okazała się przebu-
dowa budynków byłej masarni przy 
ul. Dworcowej w Buku. Od niedawna 

w murach dawnego zakładu przetwórcze-
go mieści się nowy lokal gastronomiczny, 
prowadzony przez mieszkańców Dobieżyna 
Agnieszkę i Mikołaja Nowaków Nova Tra-
toria specjalizuje się w kuchni włoskiej, ale 
w jej karcie znajdziemy także inne propozy-
cje kulinarne. Właściciele restauracji od lat 
z powodzeniem prowadzą lokal o podobnym 
profilu w mieście Poznaniu. Teraz postano-
wili zaistnieć na gastronomicznym rynku 
w Buku i mają wszelkie szanse, żeby odnieść 
tutaj prawdziwy sukces. Lokal zaskakuje 

nietuzinkowym wystrojem, nawiązującym 
do włoskich miasteczek, a menu przypomina 
o beztroskich wakacjach w Italii. Właścicie-

lom gratulujemy udanej rewitalizacji w sercu 
miasta i życzymy sukcesów.
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Śniadanie 
wielkanocne  
w „Pogodnej 
Jesieni”

W kalendarzu jest wiele dni wesołych 
i świątecznych, ale są i takie, które 
zmuszają nas do powagi, zadumy, 

a także i radości, jaką niosą ze sobą. Jed-
nym z takich Świąt są Święta Wielkanocne. 
Wielkanoc, to jedno z najpiękniejszych Świąt 
chrześcijańskich. Raniutko w Wielką Nie-
dzielę dzwonią dzwony, ogłaszając światu 
radość, że Chrystus Zmartwychwstał. Potem 
cała rodzina zasiada do uroczystego śniada-
nia. Również w Domu „Pogodnej Jesieni” ro-
dzinnie spędziliśmy Święta. W Wielką Środę 
urządziliśmy uroczyste śniadanie wielkanoc-
ne. Na świątecznym stole nie mogło zabrak-
nąć jajka, białej kiełbasy, baby wielkanoc-

nej, stroików z bazi i bukszpanu – symbolu 
budzącej się do życia przyrody. Spotkanie 
uświetnili swoją obecnością Paweł Adam 
– Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Andrzej 
Szczepaniak – Ksiądz Proboszcz bukowskiej 
Parafii, Piotr Goroński – Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Buk, Agnieszka Słaby 
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Buku, Zofia Nowicka – Przyjaciel DDP, 
Hubert Wejmann – dyrektor Biblioteki 
i Kina w Buku, Agnieszka Skałecka – dy-

rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Buku, Walentyna Śniegurska oraz Róża 
Marciniak – terapeutki zajęciowe malarstwa 
i florystyki Seniorów. Przed rozpoczęciem 
wspólnego śniadania wysłuchaliśmy progra-
mu związanego z tradycjami wielkanocnymi 
i złożyliśmy sobie ciepłe życzenia. Wypada 
tylko żałować, że świąteczne spotkanie tak 
szybko przeszło do historii.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

„Nie bój się! Wierz 
tylko! Kto wytrwa 
do końca ten 
będzie zbawiony!”

12 kwietnia 2019 r. Seniorzy Domu 
Dziennego Pobytu odprawili Drogę 
Krzyżową dla osób starszych. Był 

to czas zadumy i refleksji nad tajemnicą 
Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. 
Przez XIV stacji szliśmy razem z Jezusem 

przez drogę, którą to właśnie On szedł za 
nasze grzechy ku naszemu zbawieniu na 
Wzgórze Golgoty. Pan Jezus przekroczył próg 
śmierci. Kiedy ludzie widzieli Jego zmęczone, 
poranione ciało, On był już w otchłaniach 
zwiastując zmarłym wyzwolenie. „Grób 
Chrystusa, to pierwsze ziarno nowego ogro-
du życia, a wszystkie cmentarze świata, to 
zasiane pola Nowej Ziemi. Grób Chrystusa 
jest pierwszym, przy którym słowo koniec 
ustępuje miejsca słowu początek.”

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku

Emeryci z Szewc 
w Licheniu

Koło PZERiI w dniu 7 maja wybrało się 
na pielgrzymkę do Lichenia. Korzystając 
z dobrej pogody uczestnicy odwiedzili 

Golgotę i uczestniczyli w Mszy św. 

79. Rocznica 
zbrodni katyńskiej

W dniu 12 kwietnia w Poznaniu od-
były się uroczystości upamiętnia-
jące kolejną rocznicę ludobójstwa 

katyńskiego. Wzięli w nich udział burmistrz 

Paweł Adam oraz przewodniczący rady Piotr 
Goroński. W imieniu mieszkańców naszej 
gminy złożyli oni okolicznościowy wieniec 
pod pomnikiem ofiar. Warto przypomnieć, 
że jedną z nich był Franciszek Szulc z Do-
brej (dowódca jednej z kompani bukowskich 
z czasów Powstania Wielkopolskiego). Jego 
symboliczna mogiła znajduje się przy ko-
ściele w Dakowych Mokrych.   
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Z koła PZW „Baszta”

W niedzielę 07.04.2019 roku, po-
dobnie jak w latach poprzednich, 
członkowie bukowskiego koła węd-

karskiego PZW Baszta spotkali się w celu 
porządkowania brzegów wód powierzonych. 
Miejscem zbiórki zaplanowanej na godzinę 
9:00 był parking przy tzw. oponie w Nie-
pruszewie. Po przywitaniu zebranych przez 
Prezesa Koła Andrzeja Lebiotkowskiego, 
uczestnicy podzielili się na grupy, które roz-
poczęły porządkowanie kolejnych sektorów 
jeziora Niepruszewskiego.

Korzystając z okazji jedna z grup zajęła 
się przygotowaniem stanowisk wędkarskich 
na kolejny sezon. Z kolei brzeg jeziora Nie-
pruszewo „Małe” został uporządkowany 
we wcześniejszym terminie przez kolegów 

spinngistów z bukowskiego koła. Podobnie 
jak w ubiegłym roku okazało się, że zebra-
ne śmieci w zdecydowanej większości to 
pozostałości po nieetycznych wędkarzach, 
którym szkoda było zabrać swoje śmieci ze 
sobą i wyrzucić je w przeznaczonym do tego 
miejscu. Po zebraniu wszystkich worków 

uczestnicy porządkowania spotkali się przy 
wspólnym ognisku.

Szczegółowy plan imprez koła PZW Basz-
ta w Buku na 2019 rok można znaleźć na 
stronie www.baszta.wedkuje.pl w zakładce 
PLAN PRACY 2019.

Wielkanocne zwyczaje – Siwki

Wielkanocny poniedziałek to dla 
większości z nas „lany poniedzia-
łek” lub „śmigus-dyngus”. Są jednak 

w naszej gminie miejscowości, w których 
polewanie wodą schodzi na drugi plan. 
W Niepruszewie i Otuszu wszyscy z nie-
cierpliwością czekają na… Siwki.

Jaka jest historia Siwków?
To wiosenny pochód przebierańców, 

który znany jest na terenie zachodniej Wiel-
kopolski. Siwki w naszej gminie istnieją od 
„dawien dawna” i tradycję tę wspominają 
nawet najstarsi mieszkańcy wsi. Nazwa 
wskazuje na pochody siwych koni, daw-
niej na przedzie jechał jeździec na siwym 
koniu. Odnajduje się w tym nawiązanie do 
dawnych zachodniosłowiańskich obrzędów, 
związanych z kultem konia, mających na 
celu sprowadzenie urodzaju i zapewnienie 
dostatku (źródło: wikipedia).

Postacie pochodu

MICH – niedźwiedź, kiedyś obwiąza-
ny powrozem skręconym ze słomy, typo-
wy dla tradycji wielkopolskich pochodów 
podkoziołokowych. 
Współcześnie, w wielu 
miejscowościach, jego 
wygląd to puchaty brą-
zowy strój, przewiązany 
w pasie łańcuchem, któ-
ry charakterystycznym 
brzdękiem sygnalizuje 
jego nadejście. W Nie-
pruszewie jednak ma 
on tradycyjny strój – na 
głowie kopę ze słomy 
lub trzciny, a od nóg 
do końca tułowia jest 
pokryty słomą. Jest to 
najbardziej oczekiwana 

postać w Niepruszewie i jednocześnie naj-
większa atrakcja dla małych dzieci.

POGANIACZ – osoba, która pilnuje MI-
CHA. Jego głównym zadaniem jest pilnowa-
nie, aby żadna z niepowołanych osób nie 
podeszła do micha i np. nie podpaliła go. 
Charakteryzuje go garb na plecach.

BABA i DZIAD chodzą z całą ekipą od 
domu do domu i tańczą przed każdym 
oknem, a przygrywa im GRAJEK.

KONIKI symbolizują pracę w polu. Mają 
charakterystyczny biały wygląd, z długą, 
stożkową, czerwoną czapką na głowie.

KOMINIARZ, który symbolizuje szczę-
ście. To oni, wspólnie z konikami, murzą 
dzieci i osoby starsze czarną breją. To jest 
również główne zadanie Siwków – wymu-
rzyć jak najwięcej osób.

Zwyczaj, który nie wszystkim mieszkań-
com Buku jest znany, w okolicznych miejsco-
wościach jest długo wyczekiwany i jeszcze 
dłużej wspominany. Ta lokalna tradycja jest 
dla wielu nieodłącznym elementem Świąt 
Wielkanocnych.

Monika Błaszczak 
fot. Sołectwa Otusz i Niepruszewo
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Warsztaty dziennikarskie jakich w Buku nie było!

Serdecznie zapraszamy na warszta-
ty dziennikarskie, które odbędą się 
w dniach 15-16 czerwca 2019 r. w bu-

dynku Sali Miejskiej – dawnej synagogi. 
Warsztaty poprowadzą Dominika Długosz-
Gierszewska oraz pochodzący z naszej miej-
scowości Marcin Bielawski!

Dominika Długosz-Gierszewska

W zawodzie od grudnia 1996 r. Najpierw 
jako stażystka potem dziennikarka krymi-
nalna w Wiadomościach. Z krótką przerwą 
w 1999-2000 na tworzenie pierwszego por-
talu informacyjnego w Polsce tp.internet. Po-
tem znowu Wiadomości aż do 2006 r. Przez 
następne 12 lat grupa Polsat, czyli TV Biznes, 
Wydarzenia, Polsat News, Polsat News 2. 
Reporterka polityczna, prowadząca serwisy 
informacyjne, programy publicystyczne, wy-
dawca i producent. Zupełnie spokojnie i bez 
fałszywej skromności mogę powiedzieć, że 
o telewizji wiem wszystko. Od pół roku robię 
coś zupełnie nowego - piszę dla Newsweeka.

Marcin Bielawski

Operator kamery od 17 lat, z czego w te-
lewizji od 14-tu. Zaczynał w… SYNAGODZE 

w Buku, gdzie filmował koncerty, wystawy, 
przedstawienia teatralne, które zresztą orga-
nizował, bo to bukowianin! TV Biznes w Po-
znaniu, potem już w siedzibie w Warszawie. 
Następnie trafił do Polsat News, w którym 
to wielokrotnie latał po świecie z polskimi 
premierami i prezydentami. Był w Afgani-
stanie, Izraelu kiedy wojska szykowały się 
do wejścia do strefy Gazy. Relacjonował na 
żywo z Włoch ze szpitala, do którego trafił 
Kubica zaraz po wypadku. W ostatnich 12 
latach uczestniczył w najważniejszych wy-
darzeniach w Watykanie. Olimpiada 2012 
w Londynie, 4 lata na Tour de Pologne i więk-
szość najważniejszych wydarzeń politycz-
nych w Polsce. Marcin był ich obserwatorem. 
Uważa, że praca operatora to: „od przygody 
do przygody”. Jego filmy o Mustangach były 

prezentowane amerykańskim dziennika-
rzom w głównej siedzibie Forda w USA.

Jak wspomina Marcin Bielawski: „Domi-
nika pojawiła się w warszawskim oddziale 
TV BIZNES i tam trafiła na bukowianina, czyli 
na mnie. Byliśmy nierozłącznym teamem. 
Sumienna, wymagająca, bardzo doświad-
czona dziennikarka”.

Mało mówienia, dużo praktyki – tak 
w skrócie można opisać to, co czeka na 
uczestników! 

Takich warsztatów w naszej gminie jesz-
cze nie było! Zachęcamy do udziału wszyst-
kich, którzy chcieliby spróbować swoich sił 
w dziennikarstwie, interesują się mediami, 
prowadzą strony internetowe, blogi lub po 
prostu chcą się czegoś nauczyć.

Monika Błaszczak
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„Szyj dalej”,  
czyli o trudnej sztuce dziennikarstwa

Konkretna, bezpośrednia, ale w każdym 
calu profesjonalna. To widać po jej 
wypowiedziach i podejściu do dzien-

nikarstwa, które przez przypadek stało się 
miłością jej życia. Jakie miała najtrudniejsze 
momenty w swojej karierze? Jakie zaliczyła 
wpadki? Co najbardziej lubi w swojej pracy, 
a co bywa męczące? Po co dziennikarzo-
wi umiejętność szycia? Tego wszystkiego 
dowiecie się z tego wywiadu! Poznajcie 
wyjątkowo sumienną, wymagającą, ale 
przede wszystkim doświadczoną dzienni-
karkę – Dominikę Długosz-Gierszwską, która 
poprowadzi warsztaty dziennikarskie dla 
mieszkańców naszej gminy!

Co by chciała pani przekazać poprzez 
warsztaty?

Najważniejsze to jest to, że w tym za-
wodzie wciąż chodzi o prawdę. Jest to pró-
ba pokazywania świata. Żeby pamiętać, że 
prawda jest pierwszym przykazaniem. Wielu 
dziennikarzy o tym zapomina, a na pewno 
bardzo wielu pracowników mediów o tym 
zapomina. Trzeba rozdzielić dziennikarzy, 
którzy są dziennikarzami z prawdziwego 
zdarzenia, a pracowników mediów, którzy 
z dziennikarstwem nigdy nie powinni mieć 
nic wspólnego.

Czy praca dziennikarza była zawsze 
pani marzeniem?

Nie, absolutnie. Praca dziennikarza 
właściwie nigdy nie była moim marzeniem. 
Dopóki nie zaczęłam tego robić, bo potem 
się okazało, że jest to miłość mojego życia. 
Chciałam być chemikiem z wykształcenia. 
Nawet zaczęłam studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ale ponieważ było to ponad 
20 lat temu to, i to jest jedna ze zmian, która 
nastąpiła w naszej rzeczywistości w ogóle, 
kobieta po chemii mogła być, co tu dużo 
ukrywać – „babą od chemii” w szkole śred-
niej. W momencie kiedy zorientowałam się, 
że to tak wygląda i że za chwilę wyląduję 
jako nauczycielka chemii w szkole średniej, 
w której wszyscy będą mnie nienawidzili - bo 
umówmy się, że nikt chemii specjalnie nie 
kocha - stwierdziłam, że to jest słaby pomysł. 
I wyjechałam do Stanów - na studia i do pra-
cy. I tam na Uniwersytecie w Pensylwanii 
spotkałam fantastycznego wykładowcę. 
On mnie zapytał czy nie chcę przypadkiem 
zostać dziennikarką. Mówił, że on może mi 
to ułatwić – zaakceptowanie mojej matury 
i pójście na studia dziennikarskie w Stanach. 
Stwierdziłam jednak, że nie chcę tam za dłu-
go siedzieć – mnie tam niewiele rzeczy kręci, 
ale natomiast chcę robić to dziennikarstwo. 
Wróciłam do Polski i zaczęłam studia.

Jak wyglądały początki w mediach? 
Gdzie zdobywała pani doświadczenie?

W Wiadomościach Telewizji Publicznej 
na Placu Powstańców Warszawy. Najpierw 
zdobywałam doświadczenie, a potem zosta-
łam tam prawie na 11 lat. Przy czym nigdy 
nie chciałam być dziennikarką polityczną. 
Jak zaczynałam pracę w Wiadomościach to 
bardzo chciałam być dziennikarką policyjną. 
Zajmować się wszystkimi możliwymi kry-
minałami. To były bardzo fascynujące czasy. 
To była końcówka lat 90., wojna gangów 
w Warszawie – to naprawdę było kręcące, 
zwłaszcza dla młodej dziewczyny, która 
przyszła do telewizji. Tak się poukładało, 
że ta polityka wdarła się w życiorys i okazało 
się, że polityka jest równie fascynująca jak 
wojna mafii.

Czy dziennikarz musi mieć jakieś 
określone cechy charakteru? Jest to praca 
dla każdego?

Nie, absolutnie to nie jest praca dla każ-
dego. Trzeba mieć nieustanną ciekawość 
świata, wszystkiego co się dookoła dzieje. 
Nieustannie zadawać sobie pytania „dlacze-
go?” i nigdy tak naprawdę nie przestać sobie 
ich stawiać. W momencie kiedy dochodzimy 
do wniosku, że wiemy już wszystko to znaczy, 
że jest pora, żeby zmienić tę robotę, bo to 
przestaje mieć sens. 

Poza tym trochę trzeba być narcyzem, 
trzeba być zakochanym w sobie. Ja akurat 
uważam, że jest to cecha większości dzienni-
karzy, bo przecież codziennie mówimy, pisze-
my do tysięcy ludzi, jeśli nie milionów. I tro-
chę trzeba mieć w sobie tej miłości własnej, 
żeby stanąć przed kamerą z mikrofonem, 
naklepać ten tekst i powiedzieć ludziom „to 
jest prawda” albo „ja tak myślę i ja wam po-
wiem, co wy powinniście myśleć”. Nie można 
być człowiek nieśmiałym, bo człowiek sobie 
nie poradzi – czasami trzeba zadać politykom 
bardzo ostre pytania, wyciągnąć z ludzi to, 
czego oni nie chcą powiedzieć. 

Czasem trzeba się odnaleźć w potwornie 
trudnych sytuacjach. Najtrudniejsza robota 
to jest materiał z onkologii dziecięcej. Pójść 
na onkologię dziecięcą i zrobić tam materiał 
to jest naprawdę trudna sprawa. I nie można 
być człowiekiem, który się załamie po czymś 
takim. Nie można być człowiekiem, który 
będzie to wszystko brał do siebie. 

To nie jest praca dla każdego.
Właśnie miałam zapytać czy były ta-

kie sytuacje, które szczególnie zapadły 
w pamięć? Czytałam wspomnienia, które 
zostały opublikowane 9 lat po katastrofie 
smoleńskiej w Newsweeku i które wciąć 

są pełne emocji. To był najtrudniejszy 
czas w pani karierze?

Na pewno. Nie znam dziennikarza w Pol-
sce, który na pytanie gdzie wtedy był nie 
potrafił odpowiedzieć precyzyjnie co robił 
w momencie, kiedy dowiedział się o ka-
tastrofie smoleńskiej. To jest absolutnie 
najtrudniejszy i najpoważniejszy moment 
w naszym życiu zawodowym. Ale również 
z tego powodu, o którym pisałam w tym 
wspomnieniu. My ich wszystkich znaliśmy, 
a potem trzeba stanąć przed kamerą i trzeba 
opowiadać o tym, nie pokazując ludziom po 
drugiej stronie kamery, że to są emocje. Ci 
ludzie przecież nie muszą się przejmować 
moimi emocjami. Ci ludzie nie muszą zajmo-
wać się tym czy pani redaktor się popłacze. 
Nie wiem czy pani pamięta, był wtedy taki 
wywiad Moniki Olejnik, kiedy Monika po-
płakała się przed kamerą. To było bardzo 
złe. To nie tak powinno wyglądać. Niby po 
ludzku, empatycznie wszyscy wiemy, że ona 
miała prawo do tych emocji, ale tak napraw-
dę widz nie musi się tym zajmować. Widz 
musi dostać informacje, a nie nasze emocje. 
To był najtrudniejszy moment. 

Taki moment był też wcześniej, kiedy 
zmarł Jan Paweł II. Jestem osobą niewie-
rzącą, więc to nie była dla mnie emocja na 
poziomie wiary. Ale była to emocja gigan-
tyczna, to przecież była wielka postać. To był 
wielki człowiek. To był najbardziej znany 
Polak na świecie. Wszyscy uczestniczyliśmy 
w jego chorobie, wszyscy odprowadzaliśmy 
go kiedy umierał. I to był potwornie trudny 
moment, również dla nas zawodowo, bo też 
trzeba było działać wtedy szybko.

Natomiast były takie nie polityczne i nie 
historyczne momenty, które też doskonale 
pamiętam i które były potwornie trudne. 
Na przykład kiedy prosto z sejmu, w którym 
kompletnie się nic nie działo, wydawca wy-
słał mnie pod Warszawę, żebym zrobiła jakąś 
historię z pożaru. W momencie kiedy doje-
chałam na miejsce okazało się, że w domu 
spaliła się piątka dzieci. Niepełnosprawna 
matka nie poradziła sobie i dzieci zostały 
w domu. Dwójka była w szkole, cała reszta 
była w domu. To było straszne. To była jedna 
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z najgorszych rzeczy, które ja musiałam zro-
bić. Wyobraża to sobie pani… na szpilkach, 
w garsoneczce, w płaszczyku, na tym pożarze 
- kiedy ta tragedia jest po prostu przytłacza-
jąca… Kiedy patrzy się na to, co tam zostało. 
Patrzy się na zgliszcza tego domu, na ciała 
dzieci leżące obok i trzeba po prostu o tym 
opowiedzieć. To są bardzo trudne momenty 
w życiu każdego dziennikarza. Zawsze są 
emocje w takich okolicznościach, zwłaszcza 
kiedy mamy do czynienia z dziećmi. To są 
potworne emocje. To są emocje, które trudno 
opanować, ale od tego my jesteśmy, żeby się 
z nimi uporać. Właśnie po to, o czym mówi-
łam – żeby widz dostał informacje. Jak widz 
na nią zareaguje, jakie będą emocje mojego 
widza – to jest powiem dość brutalnie - nie 
moja sprawa, ale ja mam mu przedstawić 
informacje w taki sposób, żeby te jego emo-
cje były prawdziwe, żebym ja nie wpływała 
swoimi emocjami na niego.

Tak samo przykład, o którym pani 
wspomniała – onkologia dziecięca. Sam 
temat jest trudny, a takie wizyty długo 
się pamięta.

To się pamięta bardzo długo. Człowiek 
ma ochotę empatycznie pomóc, coś zrobić. 
Ale najważniejsze, właśnie co my dzienni-
karze możemy zrobić, to mówić o takich 
rzeczach. Opowiadać o nich, pokazywać je. 
To jest nasza robota.

Były sytuacje, w których pani nie 
wiedziała co powiedzieć przed kamerą? 

[śmiech] Pyta mnie pani o wpadki total-
ne po prostu? Tak, oczywiście. Każdy z nas 
ma takie momenty. Pamiętam jedną taką 
historię. Właściwie nie powinnam się do 
niej przyznawać. Przez 17 minut mówiłam 
o czymś, o czym nie miałam zielonego po-
jęcia. Wówczas przed komisją hazardową 
zeznawał Donald Tusk. Była przerwa półgo-
dzinna. W czasie przerwy dziennikarz nic nie 
może zrobić, bo zawsze może się ona skoń-
czyć, może się coś wydarzyć, itd. I Donald 
Tusk wrócił, usiadł na miejscu dla świadka. Ja 
odczekałam 5 minut i stwierdziłam, że idę do 
toalety. To był najbezpieczniejszy moment. 
Naprawdę nie popełniłam błędu żadnego, 
jestem przekonana. W momencie kiedy 
byłam w toalecie zadzwonił telefon - mój 
producent mówi „stawaj przed kamerą”. Ja 
mówię „co się stało?” podciągając spodnie - 
„Donald wyszedł z sali”. Nie wiem co się stało, 
nie mam pojęcia co się wydarzyło. Co było 
powodem tego, że on wyszedł. Biegnę przed 
kamerę. Po drodze minęłam zasiadającego 
wtedy w tej komisji Bartosza Arłukowicza 
i krzyczę do niego „co się stało?”, a on mi rzu-
cił jedno zdanie: ”Kempa kłamie”. I ja przez 
17 minut opowiadałam o komisji śledczej, 
bazując tylko i wyłącznie na tym jednym 
zdaniu. W końcu jak zaczęli mi puszczać ze 
studia wypowiedzi – „a teraz posłuchajmy 

wypowiedzi kogoś tam”, to ja zaczęłam się 
orientować o co chodziło. Jak zeszłam z tego 
wejścia na żywo to byłam spocona tak, że 
lało mi się ciurkiem po plecach. Nie miałam 
zielonego pojęcia o czym robiłam wejście. 

Trudno zrobić zapowiedź czegoś, 
o czym nic się nie wie.

Nie. Po prostu się nie da. Trzeba mieć 
przynajmniej dwa zdania, na których czło-
wiek się oprze. 

Trzeba chyba też mieć taką umiejęt-
ność „lania wody”.

Tak, „szycia”. To się właściwie nie zdarza 
radiowcom czy dziennikarzom prasowym. 
Dziennikarzom telewizyjnym w stacjach in-
formacyjnych zdarza się to regularnie. Słyszę 
w uchu informację, że „musisz wyszyć, bo coś 
tam” albo bez informacji dlaczego tylko „szyj 
dalej”. I nagle człowiek zaczyna opowiadać 
już to o czym opowiedział, zaczyna opowia-
dać historię świata, zaczyna dochodzić do 
rzeczy, których w ogóle nie miał w planie, 
dlatego że coś się stało. Najczęściej są to 
jakieś powody techniczne, np. kolega, któ-
ry miał mieć po mnie następne wejście na 
żywo nie może się połączyć, coś się wywa-
liło w studio, zbierają o czymś informacje, 
itd. Studio potrzebuje czasu, więc człowiek, 
który stoi przed kamerą po prostu ma gadać 
– jak najwięcej i jak najdłużej. Ma pani rację, 
trzeba mieć absolutną umiejętność, ale to 
w dziennikarstwie telewizyjnym głównie, 
opowiadania co się dzieje, na każdy temat, 
na pstryknięcie palcem, bo inaczej można 
się utopić [śmiech]. I jeszcze utopić stację.

Jakby nie patrzeć, podpisuje się pani 
pod tym swoim nazwiskiem. Dziennikarz 
nie jest osobą anonimową i na swoje na-
zwisko cały czas pracuje. Wystarczy jedna 
taka sytuacja, żeby długo za to „płacić”.

Oczywiście, nazwisko ma się jedno. 
Nie wiem czy pani widziała „tory były złe”. 
Dziewczyna stanęła przed kamerą, była 
kompletnie spalona. Nie wiadomo co się 
tam wydarzyło, bo ona chyba nigdy nikomu 
nie opowiadała dlaczego tak się stało, ale 
zaczęła wypowiadać się o wypadku pociągu 
i sprowadziła to do powtarzanego przez parę 
minut jednego zdania „bo tory były złe”. Tę 
historię wszyscy opowiadają sobie od 15 
lat. I to jest historia, która przylgnęła do niej 
już na zawsze. Absolutnie na zawsze. Ona 
kojarzy się tylko i wyłącznie, że „tory były 
złe”. Taka jedna sytuacja potrafi zaważyć na 
wszystkim co robimy. 

Co w tej pracy lubi pani najbardziej, 
a co najmniej?

Najbardziej lubię bycie w centrum wy-
darzeń. Ja wiem, że dla ludzi jak pani po-
wiedziała, polityka bywa mało ważna, ale 
polityka wpływa na całe nasze życie. Politycy 
mówią jakie płacimy podatki, to politycy 
budują naszą lokalną drogę. To politycy de-

cydują o tym czy mamy dobre relacje z za-
granicą czy nie. I znajdowanie się w centrum 
wydarzeń jest absolutnie fascynujące. 

Pamiętam pierwszy moment w moim 
życiu, kiedy pomyślałam „teraz patrzę na 
historię, która się dzieje”. 20 lat temu kiedy 
stałam totalnie zmarznięta w środku nocy 
i patrzyłam jak przy grobie nieznanego żoł-
nierza w Warszawie wjeżdża flaga NATO, 
bo wstępowaliśmy do sojuszu północno
-atlantyckiego. I to był taki moment kiedy 
pomyślałam sobie, że kocham tę robotę, bo 
jestem tutaj. Bo moi znajomi wszyscy patrzą 
na to w telewizji (o ile w ogóle zechcieli na to 
popatrzeć), a ja jestem tutaj i wiem, że jest 
to moment historyczny. To jest to co mnie 
najbardziej kręci. Dostęp do informacji. To, że 
mam ją jak najszybciej. To jest najfajniejsze.

A najmniej fajne? To, że trochę cierpi 
na tym życie osobiste. To, że czasem trzeba 
wstawać bardzo wcześnie, a czasem czło-
wiek wyjeżdża i nie wie kiedy wróci. Cze-
kanie, bo jednak ¾ życie dziennikarza to 
jest oczekiwanie na informacje, a ¼ to jest 
posiadanie tych informacji. To są rzeczy, któ-
re są męczące, ale można się przyzwyczaić.

Czy posługiwanie się słowem mó-
wionym i pisanym zawsze idą w parze? 
Znam przypadki świetnych dziennikarzy 
radiowych, których tekstów nie da się 
czytać. Wydawałoby się, że ktoś kto się 
dobrze posługuje językiem na co dzień 
nie powinien mieć z tym problemu.

[śmiech] Ale ma. Jestem żoną takiego 
dziennikarza. Mój mąż jest dziennikarzem 
radiowym, jednym z najlepszych w tym kra-
ju - w moim przekonaniu. Jednak jak miał 
zacząć pracować w gazecie i pisać teksty to 
się okazało, że JEDNAK NIE. Woli mówić do 
ludzi niż do nich pisać. Każde dziennikar-
stwo jest trochę inne, wymaga innych umie-
jętności. Znam radiowców, którzy w ogóle 
nie potrafili się odnaleźć w telewizji. Znam 
ludzi z telewizji, którzy nie potrafili się od-
naleźć w radiu – mimo, że te media są tak 
blisko siebie. Na pewno jest inaczej pisać, 
a inaczej mówić. Ja w tej chwili przeniosłam 
się do Newsweeka i wydawcy mi cały czas 
tłumaczą, że oni jak czytają moje teksty to 
widzą materiał telewizyjny. Oni doskonale 
widzą co ja chciałam pokazać, ale w telewizji. 
[śmiech] Tak, ale tego wszystkiego można 
się nauczyć. My się cały czas uczymy. 

W życiu też o to chodzi, żeby cały czas 
się rozwijać i nie stać w miejscu.

Tak. Jeśli ktoś chce się rozwijać całe życie 
to dziennikarstwo jest jednym z lepszych 
zawodów.

Pani Dominice dziękuję za rozmowę i ży-
czę, żeby praca w Newsweeku sprawiała tyle 
samo przyjemności co praca w telewizji.

Monika Błaszczak
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Podziękowania 
za Wielkanocną 
Zbiórkę Żywności

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku na 
terenie Miasta i Gminy Buk prze-
prowadzono Wielkanocną Zbiórkę 

Żywności pod patronatem Wielkopolskie-
go Banku Żywności w Poznaniu. W ramach 
zbiórki zebrano ogółem 958 kg produktów 
spożywczych takich jak: cukier, mąka, maka-
ron, olej, kawa, herbata, słodycze, konserwy. 

Z zebranych produktów przygotowano 
paczki, które zostały wydane potrzebują-
cym rodzinom z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. 

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

Podziękowania należą się również 

bukowskim marketom za umożliwienie 
przeprowadzenia świątecznej zbiórki 
żywności tj. sklepom „SERWUS”, „NETTO”, 
„BIEDRONKA” i „POLOMARKET”. Dziękujemy 
Stacji Paliw „AWTANK” za zasponsorowanie 
paliwa do transportu zebranych produktów 
a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcer-
stwa „SKAUT” za użyczenie samochodu do 

przetransportowania zebranej żywności do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. 

Dziękujemy wszystkim ludziom 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 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BUKU
ogłasza nabór do klas pierwszych! 
Co nas wyróżnia?

 » Kształcenie w klasach wielobranżo-
wych w wybranym zawodzie;

 » Rekrutacja absolwentów gimnazjum 
i szkoły podstawowej;

 » Praktyki zawodowe u wybranego pra-
codawcy;

 » Praktyki w rzeczywistych warunkach 
na podstawie umowy o pracę;

 » Pierwsze doświadczenie zawodowe 
i wynagrodzenie za pracę;

 » Wysoka zdawalność egzaminów za-
wodowych;

 » Komfortowe warunki nauki i pracy;
 » Wykształcona, profesjonalna i ener-

giczna kadra pedagogiczna;
 » Bezpieczna, przyjazna i życzliwa at-

mosfera;
 » Szansa na udaną przyszłość – dobre 

przygotowanie do startu zawodowego.

Szczegóły na stronie internetowej:
www.zspgbuk.pl

Testamenty

Aby skutecznie rozdys-
ponować majątkiem 
na wypadek śmierci 

należy zadbać o to, żeby 
zarówno forma jak i treść 
testamentu była prawidło-
wa. Jeżeli nie sporządzimy 
testamentu, nasi spadkobiercy będą mieli do 
czynienia z dziedziczeniem ustawowym, bo-
wiem powołanie do spadku wynika z ustawy 
albo z testamentu. Gdy chcemy rozrządzić 
majątkiem na wypadek śmierci możemy 
to zrobić wyłącznie w testamencie. Osoba 
planująca sporządzić ważny  testament musi 
mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 
nie może być małoletnia ani ubezwłasno-
wolniona. Warunkiem koniecznym jest, aby 
testator działał wyłącznie w swoim imieniu, 
nie jest możliwym, aby spadkodawca sporzą-
dził testament wspólny z inną osobą – nawet 
gdyby tą osobą miał być małżonek. 

Kodeks cywilny przedstawia do dyspo-
zycji testatora dwie formy testamentowe: 
zwykłe (art. 949–951 kodeksu cywilnego) 
oraz szczególne (art. 952–955 kodeksu 
cywilnego). Wśród form zwykłych nale-
ży wymienić testament: holograficzny (w 
całości sporządzony własnoręcznie przez 
spadkodawcę, opatrzony datą oraz pod-
pisem spadkodawcy), notarialny (czyli 
sporządzony w formie aktu notarialnego) 
i allograficzny (gdy spadkodawca w obec-
ności dwóch świadków oświadczy swoją 

ostatnią wolę ustnie wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), 
starosty, marszałka wojewódz-
twa, sekretarza powiatu albo gmi-
ny lub kierownika urzędu stanu 
cywilnego). Natomiast do form 
szczególnych należą formy: ustna, 
podróżna i wojskowe, które są 
wykorzystywane w wyjątkowych 
sytuacjach. Formy szczególne 

wchodzą w rachubę tylko w okolicznościach 
określonych w ustawie. Ze względu na nie-
typowe okoliczności, w których dochodzi do 
sporządzania testamentów w formie szcze-
gólnej ustawodawca stawia dla ich sporzą-
dzenia uproszczone wymagania formalne. 
Dla dochowania formy ustnej wymagane jest, 
aby spadkodawca złożył ustne oświadczenie 
ostatniej woli przy jednoczesnej obecności 
co najmniej trzech świadków. Przesłanką 
ważności jest obawa rychłej śmierci spad-
kodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych 
okoliczności zachowanie zwykłej formy 
testamentu jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione. Stwierdzenie nabycia spadku 
na podstawie testamentu ustnego wymaga 
bardzo szczegółowego, wnikliwego badania, 
czy zostały zachowane wszystkie wyma-
gania ustawy dotyczące zarówno formal-
nych przesłanek ważności, jak i okoliczności 
pozwalających na skorzystanie z tej formy 
testamentu.

Forma podróżna dotyczy wyjątkowych 
sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas 
podróży na polskim statku morskim lub 
powietrznym, natomiast szczególną formę 

testamentów wojskowych określa rozporzą-
dzenie Ministra Obrony Narodowej wydane 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
wości.

Moc prawna testamentu sporządzonego 
w formie szczególnej podlega ogranicze-
niu terminem. Testament szczególny traci 
moc z upływem sześciu miesięcy od ustania 
okoliczności, które uzasadniały niezachowa-
nie formy testamentu zwykłego, chyba że 
spadkodawca zmarł przed upływem tego 
terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu 
przez czas, w ciągu którego spadkodawca 
nie ma możności sporządzenia testamentu 
zwykłego.

Bez względu na formę testamentu - każ-
dy testator może w dowolnej chwili odwołać 
cały testament, jak i jego poszczególne po-
stanowienia. Odwołanie testamentu może 
nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca 
sporządzi nowy testament, bądź też w ten 
sposób, że w zamiarze odwołania spadko-
dawca  testament zniszczy lub pozbawi go 
cech, od których zależy jego ważność, bądź 
wreszcie w ten sposób, że dokona w testa-
mencie zmian, z których wynika wola od-
wołania jego postanowień. Natomiast jeżeli 
spadkodawca sporządził nowy testament nie 
zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 
ulegają odwołaniu tylko te postanowienia 
poprzedniego testamentu, których nie moż-
na pogodzić z treścią nowego testamentu.

Aleksandra Oracz 
adwokat

telefon kontaktowy: 691 627 324 
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Maksimum sportowych emocji – 
konferencja prasowa w Sali Miejskiej

16 kwietnia 2019 r. w Sali Miejskiej 
odbyła się konferencja prasowa 
dot. Gali Ring Club Professional 4, 

podczas której walkę wieczoru stoczy miesz-
kaniec naszej gminy Hubert Rutkowski!

Gala RCP4 już 8 czerwca br. w hali OSiR. 
Kibice zobaczą emocjonujące pojedynki 
w formułach boksu zawodowego oraz K-1. 
Nie zabraknie występów młodych i utalento-
wanych zawodników, którzy dopiero stawia-
ją pierwsze kroki w świecie sportów walki.

Na gali zobaczymy czołowych przedsta-
wicieli boksu oraz K-1 z Poznania i Wiel-
kopolski, m.in.: Adama Kosuta, Jacka Rze-
peckiego, Huberta Rutkowskiego, Ewelinę 
Pękalską, Dorotę Norek, Marcina Kujdę czy 
Mateusza Lisa. Nie zabraknie również po-
jedynków mistrzowskich, w których znajdą 
się pasy, o które zawalczą doskonale znani, 
chociażby z poprzednich edycji gal RCP, 
Ewelina Pękalska (boks zawodowy) oraz 
Hubert Rutkowski (K-1).

Walki wieczoru:
 » walka wieczoru w boksie zawodowym 

kobiet w limicie wagowym kategorii 
muszej (50,8 kg): Ewelina Pękalska vs. 
Nina Radovanović,

 » walka wieczoru w K-1 o pas Zawodo-
wego Mistrza Polski WFMC w kategorii 
wagowej 67 kg: Hubert Rutkowski vs. 
Michal Kosik.
Ciężkie ciosy, mocne kopnięcia oraz mak-

simum sportowych emocji! 8 czerwca hala 
OSiR w Buku zatrzęsie się i to nie raz! Gale 
organizowane przez Ring Club Professional 
przyzwyczaiły kibiców do wysokiego pozio-
mu sportowego oraz świetnej oprawy. Nie 
inaczej będzie tym razem. Do zobaczenia 
w Buku!

Bilety do nabycia na ticketos.pl/
event/1997/RCP-4-BOKS-K1.html. Zachęca-
my Bukowian do rezerwacji miejsc. Gwaran-
tujemy, że nie zabraknie sportowych emocji!

Monika Błaszczak

„UKS Bukowia Buk  
– kolejne sukcesy

Ogromny sukces naszych młodszych 
zawodniczek, które dopiero zaczyna-
ją zbierać doświadczenie na boisku.

Podopieczne trenera Dariusza Pańcza-
ka rocznik 2008  w dniach 5-7.04.2019 re-
prezentowały nasz klub na Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Ręcznej w Gardei.

Dziewczynki były niepokonane do 
ostatniego meczu, w którym rywalizowały 
o najwyższy stopień podium z zespołem 
z Włocławka. Przegraliśmy z włocławianka-
mi dwoma bramkami, tym samym zajmując 
II miejsce w turnieju.

UKS Bukowia - Kasia Wechman
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Śniadanie Wielkanocne w Promyku

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w sali CRK 
w Konarzewie odbyło się śniadanie 
wielkanocne dla członków Stowa-

rzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
PROMYK w Komornikach oraz uczestników 
WTZ PROMYK z Konarzewa i Otusza.

Przygotowane przez pracownie muzycz-
no-teatralne przedstawienie pt. „Noszący 
Chrystusa” wprowadziło nas w świąteczny 
nastrój nadchodzących świąt, które mocno 
związane są z cierpieniem, miłością oraz 
zwycięstwem nad złem. Tylko obecność Pana 
Boga w naszym życiu pomoże nam udźwig-
nąć ciężar cierpienia, a dobroć, otwartość 
i pomoc drugiemu człowiekowi sprawia, że 
jesteśmy blisko Boga i jemu służymy.

Przedstawienie, które przygotowały 

terapeutki Marzena i Justyna oraz wspa-
niali aktorzy Warsztatu, zostało nagrodzone 
gromkimi brawami.

Jak co roku wśród osób, które zaszczyciły 
nas swoją obecnością byli: Antoni Kalisz – 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, 
Paweł Ratajczak – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Paweł Przepióra – Wicewójt 
Gminy Dopiewo, Joanna Zaborska – Sekre-
tarz Gminy Stęszew, Aleksandra Wawrzyniak 
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Buk, 
Tomasz Woźnica – Zastępca Dyrektora PCPR, 
Piotr Wiśniewski – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Komorniki, Elżbieta Nowicka 
– Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dopie-
wie, Andrzej Strażyński, Mirosław Wieloch, 
Sławomir Skrzypczak – Radni Powiatu Po-

znańskiego, Tadeusz Bartkowiak – Radny 
Gminy Dopiewo, Czesława Leciejewska – 
Dyrektor OPS Dopiewo, Marieta Króliczak 
– Zastępca Kierownika OPS w Buku, Anna 
Forycka – Zastępca Kierownika OPS w Ko-
mornikach, Mirosława Walkowiak – Kie-
rownik OPS w Stęszewie, Adam Mendrala 
– Kierownik Działu Promocji w Dopiewie, 
Sławomir Pawlak – Telewizja Powiatowa 
17, Marcin Bajerowicz, Karolina Kasprzak 
– gazeta Filantrop.

Śniadanie upłynęło w radosnym nastroju, 
świąteczny klimat można było odczuć dzięki 
tradycyjnym potrawom wielkanocnym przy-
gotowanym przez pracownię gospodarstwa 
domowego oraz wypieki przyniesione przez 
rodziców uczestników WTZ PROMYK. 

Szymon Krzemiński  
– terapeuta zajęciowy

Wielkanoc w przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Okres Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 
to szczególny czas dla chrześcijan. 
Tradycja wiąże z nim wiele zwycza-

jów, m. in. święcenie pokarmów. W Wielką 
Sobotę w każdym kościele odbywa się po-
święcenie przyniesionej żywności, ale to 
spotkanie jest również w wielu przypadkach 
sposobnością do adorowania Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim.

17 kwietnia 2019 r. w Przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia dzieci z grupy Margaretek 
przedstawiły Misterium Męki Pańskiej, aby 
przybliżyć wydarzenia zawiązane ze zbli-
żającymi się Świętami Zmartwychwstania 

Pańskiego. Następnie, zgodnie z polskim 
zwyczajem, przedszkolaki uczestniczyły 
w poświęceniu pokarmów przez ks. Pro-
boszcza Andrzeja Szczepaniaka. Na początku 
wszyscy wspólnie się pomodliliśmy, a po-
tem dzieci z wielką uwagą obserwowały, jak 
Ksiądz święcił pokarmy wodą św.  

Celem tego spotkania było uświadomie-
nie dzieciom istoty polskiej i chrześcijańskiej 
tradycji, a przede wszystkim ukazanie du-
chowego wymiaru święcenia pokarmów. 
Poprzez święconkę przedszkolaki zostały 
wprowadzone w okres przygotowań do 
najważniejszych świąt w roku liturgicznym.

Po święconce dzieci udały się na poszu-
kiwanie koszyczków, które schował zając 
w rożnych zakamarkach naszego przedszkol-
nego ogrodu. Było przy tym wiele radości.

Następnie, po intensywnych poszukiwa-
niach koszyczków, dzieci udały się na wiel-
kanocny, uroczysty posiłek przygotowany 
z wcześniej poświęconych pokarmów. 

Siostry Miłosierdzia 
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47 Zlot Turystyczny  
„Powitanie Wiosny Żarnowiec 2019”

Spotkaliśmy się w niedzielę 28 kwietnia 
przy świetlicy O/PTTK Buk - sprawdzo-
na obsługa rajdu i grupa zapalonych 

turystów w przeważającej większości ze 
Szkoły Podstawowej z Szewc z opiekuna-
mi, aby udać się autobusem na metę i na 
trasę pieszą. Piechurzy, wysiadłwszy przy 
dworcu w Otuszu ruszyli na trasę pieszą 
wijącą się ścieżynami przy malowniczych 
stawach i dróżkami leśnymi do mety na po-
lanie przy Źródełku w Żarnowcu, a obsługa 
pojechała na metę, aby przygotować ją do 
przeprowadzenia zlotu.

Organizatorami rajdu był Oddział PTTK 
w Buku i Urząd Miasta i Gminy w Buku, który 
dodatkowo obdarował wszystkich rowerzy-
stów kamizelkami odblaskowymi. Miał to 
uczynić osobiście Burmistrz Miasta i Gminy, 
lecz z różnych powodów nie mógł przybyć, 
więc w jego imieniu wyposażyliśmy w kami-
zelki ok. 20 dorosłych rowerzystów i jedno 
dziecko, którym życzymy bezpiecznej jazdy, 
a panu Burmistrzowi bardzo serdecznie 

dziękujemy.
Uczestników przyjmował sekretariat, 

czynny był punkt weryfikacyjny na OTP, pło-
nęło ognisko, a turystów przybywających na 
metę witały skoczne melodie, które wprowa-
dziły w radosną, wiosenną atmosferę. Rano 
temperatura była dość chłodna, więc tury-
styczna metoda ubierania się na „cebulkę” 
bardzo się przydała, a odczucie zimna/ciepła 
było bardzo zróżnicowane - od krótkiego 
rękawka do ocieplanej kurtki. Częstowano 
grochówką, która została zjedzona niemalże 
do ostatniej kropelki, chlebem ze smalcem, 
który upłynniał się jak woda w Samicy i ki-
szonym ogórkiem. Orkiestra Dęta Miasta 
i Gminy przygrywała skocznie, a maestro 
dwoił się i troił, aby rozruszać towarzystwo. 
Z serca dziękujemy.

Na mecie przy źródle przeprowadzono 
następujące konkursy:

- rzut lotką do tarczy dla dwóch grup 
wiekowych: od 10 – 15 lat i powyżej 16 lat - 
nagrody zróżnicowane od bardziej okazałych 

do pocieszenia,
- dla dziatwy do lat 10 rzuty do celu na-

gradzane słodyczami,
- bieg w workach dla wszystkich uczest-

ników złotu nagradzany drobnymi upomin-
kami i jabłkami, które po wyczerpaniu upo-
minków, rozdano smakoszom tego owocu,

- konkurs słoń, ucieszna zabawa z po-
czątku przyjęta zachowawczo, ale później 
się działo, również nagradzana drobnymi 
upominkami i wafelkami,

- rysowanie tortu dla Prezesa Ryszarda 
Milera na 40 lecie prezesurowania O/PTTK 
Buk. Wybitnej urody dzieła pięcioosobowych 
drużyn powstałe podczas rysowania (z za-
słoniętymi oczami) słodkości przekazano 
Prezesowi Oddziału, który nie mógł uczest-
niczyć w zlocie z powodu niedyspozycji zdro-
wotnej, ale sercem (mało nie wyrwanym 
z zawiasów z żałości) i dzięki telefonicznej 
łączności był z nami, a my z nim. Uczestnicy 
wybierali sobie przydatne upominki.

W związku z tym, że na mecie rajdu go-
ściliśmy tylko jedną drużynę, tradycyjnie 
obdarowaliśmy piłką pierwszą zgłoszoną 
drużynę i najliczniejszą przybyłą na rajd. Ku 
uciesze młodzieży obie piłki powędrowały 
do Szkoły Podstawowej w Szewcach.

Deszcz łaskawie poczekał do zakończe-
nia rajdu, dlatego serdecznie dziękujemy 
Pani Wiośnie za opiekę meteorologiczną. 
Dziękujemy wszystkim turystom (ok. 200) 
przybyłym z wielu miejscowości, szczególnie 
tym, dla których pogoda nie ma znaczenia, 
wiernym uczestnikom naszego rajdu, bez 
których nasza działalność nie miałaby sensu. 

Do zobaczenia na pozostałych naszych 
rajdach. Zapraszamy.

PTTK Buk aka
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Strajk nauczycieli  
– zajęcia dla dzieci i młodzieży 

W związku ze zbliżającym się straj-
kiem w polskiej oświacie burmistrz 
Paweł Adam wraz ze współpracow-

nikami przygotował ofertę zajęć dla dzieci 

i młodzieży szkolnej na czas nieobecności 
nauczycieli w pracy. W dniach 8-9 kwietnia 
2019 r. uczniowie mogli uczestniczyć w zaję-
ciach organizowanych przez Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Bibliotekę Publiczną i Kino Wielkopolanin, 
Świetlicę Środowiskową „Strefa Wyobraźni”, 
Ośrodek ZHP oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Buku - zajęcia w Sali Miejskiej.

Zapewniliśmy dzieciom szereg atrak-
cji - zajęcia sportowe, taneczne i plastycz-
ne, w efekcie których powstały wyjątko-
we ozdoby świąteczne. Nie zabrakło gier 
planszowych i lekcji historii, podczas której 
dzieci poznały legendę o drzewie bukowym 
i księciu Mieszku I, zwiedziły wystawę w Sali 
Miejskiej oraz poznały tajemnice, jakie 
skrywała dawna synagoga. Ta zamieniła 
się również w salę taneczną, gdzie grupa 
zatańczyła rock and rolla! Odwiedziliśmy 
także Kino Wielkopolanin, które na tę okazję 
przygotowało specjalny repertuar: „Chłopiec 
z burzy” i „Biały Kieł”.

Monika Błaszczak
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Nasi karatecy po raz kolejny z medalami

W dniu14 kwietnia 2019 r. w Turnieju 
Karate „Ostroróg Cup” pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy 

Ostroróg oraz Karate WKF wystartowało 
pięciu naszych młodych karateków z bukow-
skiej sekcji Klubu Empi. Młodzi karatecy 
dzielnie reprezentowali nasz klub na tur-
nieju, zdobywając podium!

Złote puchary i medale zdobyli:
 » Natalia Jędrzejczak - kata dziewcząt białe 

pasy rocznik 2010,
 » Julia Jędrzejczak - fantom kumite dziew-

cząt rocznik 2007,
 » Maksymilian Karabon - fantom kumite 

chłopców rocznik 2010,

Srebrne medale zdobyły:
 » Karolina Karabon - kata dziewcząt białe 

pasy rocznik 2006, 
 » Natalia Jędrzejczak - fantom kumite 

dziewcząt rocznik 2010,
 » Julia Jędrzejczak - kihon dziewcząt rocz-

nik 2007,

Brązowe medale zdobyli:
 » Natalia Marosz - kata dziewcząt białe 

pasy rocznik 2007,
 » Natalia Marosz - fantom kumite dziew-

cząt rocznik 2007,
 » Maksymilian Karabon - kata chłopców 

białe pasy rocznik 2010,
 » Karolina Karabon - fantom kumite dziew-

cząt rocznik 2006.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich. 
Przed dzielnymi karatekami dużo ciężkiej 
pracy. Kolejne zawody 11 maja w Kleszcze-
wie.

Ewa Karabon

Turniej OSiR

W dniach 22-24.03.2019 r. w bukow-
skiej hali rozgrywany był Ogól-
nopolski Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt rocznika 2006 organizowany 
przez Uczniowski Klub Sportowy Bukowia, 
Miasto i Gminę Buk oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku. Honorowy Patronat na 
imprezą objął Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Buk.

 11 zespołów rywalizowało ze sobą o jak 
najlepszy wynik. W ciągu 3 dni rozegranych 
zostało 40 spotkań w których strzelono 763 
bramki.

Bukowianki wygrywały mecz za me-
czem, zwyciężając we wszystkich pojedyn-
kach grupowych. W ćwierćfinale pokonały 
z APR Radom 17:7, a w półfinale UKS Tuzinek 
Gniezno 13:5. Finał przyniósł wiele emo-
cji, mecz z MTS Kiwdzyn stał na wysokim 
poziomie. Nasze zawodniczki prowadziły 

od początku, systematycznie powiększając 
przewagę. Ostatecznie zwyciężyły 14:7. Licz-
nie zgromadzeni kibice gorąco dopingowali 
nasz zespół wspomagając i zagrzewając do 
walki co w znacznej mierze przyczyniło się 
do tak dobrego wyniku.

Trzy bukowianki zostały wybrane do 

siódemki Turnieju: Karolina Juchacz,  Izabela 
Piątkowska i Zofia Skomra.

Organizatorzy dziękują wszystkim spon-
sorom i sympatykom piłki ręcznej za pomoc 
w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
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Nowe zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Osoby uprawnione do posiadania 
Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 
(KDR) przysługuje wszystkim rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli 
na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do KDR przysługuje także dzieciom:
 » w wieku do 18. roku życia,
 » w wieku do 25. roku życia – w przypadku 

dzieci uczących się w szkole lub szkole 
wyższej,

 » bez ograniczeń wiekowych w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania 
wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci 
spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od do-
chodu w rodzinie. 

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać KDR należy złożyć wniosek 
w gminie lub elektronicznie, za pośrednictwem 
Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia 
(empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć 
każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z człon-
ków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek 
złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając 
wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając 
„nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie KDR jest bezpłatne, chyba że 
posiadasz już jedną formę karty, a składasz 
wniosek o dodatkową formę. Wtedy należy 
ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnio-
skiem o przyznanie tradycyjnej KDR do dnia 31 
grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty 
w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie 
karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat KDR, wydawany w przypadku 
zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 » rodzice - na całe życie,
 » dzieci - do ukończenia 18 lat,
 » dzieci, które dalej uczą się w szkole lub 

studiują,
 » dzieci niepełnosprawne - na czas obowią-

zywania orzeczenia o niepełnosprawności,
 » karta przyznawana jest dzieciom umieszczo-

nym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas 
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż 
do ukończenia 18 r.ż.

 » cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta 
jest przyznawana odpowiednio na okres 

wynikający z dokumentu potwierdzające-
go prawo do zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi 
posiadającemu zezwolenie na pobyt stały 
przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przy-
sługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej 
Polskiej (w szczególności dotyczy do rodzi-
ców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Dokumenty potrzebne do złożenia 
wniosku

Pobierz wniosek o przyznanie KDR, wypełnij 
go, a następnie zanieś do odpowiedniej insty-
tucji lub złóż elektronicznie. Aby móc składać 
wnioski elektronicznie konieczne jest posiada-
nie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego 
profilu zaufanego.

W przypadku osób posiadających PESEL, 
składając wniosek o KDR, dodatkowo należy 
przedłożyć:

 » ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic 
nie jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 
rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka 
w pieczy zastępczej w stosunku do co naj-
mniej trojga dzieci;

 » dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole 
lub w szkole wyższej – oświadczenie o pla-
nowanym terminie ukończenia nauki w da-
nej placówce;

 » w przypadku dzieci umieszczonych w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziec-
ka – oryginał lub odpis postanowienia 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka;

 » dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego 
domu dziecka – postanowienie o umieszcze-
niu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 
domu dziecka,

 » dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo 
w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie 
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  
Oświadczenia składa się pod rygorem od-

powiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli 
następującej treści „Jestem świadomy odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających nu-
meru PESEL, składając wniosek o przyznanie 
KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy 
następujących dokumentów:

 » w przypadku rodzica – dokument potwier-
dzający tożsamość;

 » w przypadku małżonka rodzica – doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz akt 
małżeństwa;

 » w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 

18. roku życia – akt urodzenia lub dokument 
potwierdzający tożsamość;

 » w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. 
roku życia – dokument potwierdzający 
tożsamość;

 » w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności w wieku 
powyżej 18. roku życia – dokument potwier-
dzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami wyma-

ganymi od obywateli polskich przy składaniu 
wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani 
okazać dokument potwierdzający prawo do 
zamieszkania na terytorium RP.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać 
poproszone o przedstawienie orzeczenia 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności.

Ubiegając się o KDR, warto wnioskować od 
razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (pla-
stikową) oraz elektroniczną. Kartę elektronicz-
ną wyświetla się na urządzeniach mobilnych 
(smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która 
posiada funkcjonalności ułatwiające korzysta-
nie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, 
umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych 
punktów, w których honorowana jest Karta, 
a także powiadomienia o nowych Partnerach 
Karty i ich ofertach.

Wniosek wraz z niezbędnymi oświadcze-
niami można pobrać ze strony Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 
www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzeb-
ne-do-zlozenia-wniosku

Informacja o partnerach programu znajduje 
się pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/
karta-duzej-rodziny-ogolne

Jak wygląda KDR?

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie 
wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). 
Na karcie znajdziesz następujące dane: imię 
i nazwisko,numer PESEL, data ważności karty, 
jej numer, skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) 
napisany alfabetem Braille’a, zabezpieczenia 
przed podrobieniem.

Opracowano na podstawie materiałów 
umieszczonych na stronie Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. Stan na dzień 
01.04.2019 r.

Agnieszka Banasiak-Równiak 
OPS Buk
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 poleca:
Dla dzieci:
Mia i biały lew.  
Historia niezwykłej 
przyjaźni

P o r y w a j ą c a 
opowieść o przy-
jaźni, której nic nie 
może powstrzymać. 
Dziesięcioletnia Mia 
nienawidzi afrykań-
skiej farmy, na którą 
właśnie wraz z bratem i rodzicami przepro-
wadzili się z Londynu. Tam miała przyjaciół 
i swoje życie, w Afryce czuje się samotna 
i znudzona. Do czasu, gdy w jej domu pojawia 
się białe lwiątko o imieniu Charlie. Z czasem 
między Mią a małym lwem powstaje coraz 
silniejsza więź. Jednak Charlie rośnie i po-
woli zmienia się  w wielkiego drapieżnika. 
W obawie o bezpieczeństwo dziewczyny, 
rodzice postanawiają ich rozdzielić. Gdy 
Mia dowiaduje się, że przyjacielowi grozi 
niebezpieczeństwo, postanawia go uratować 
za wszelką cenę... 

Powieść ilustrowana jest pięknymi foto-
sami z filmu, rozgrywającego się w dzikiej 
scenerii Afryki Południowej.

Dla dorosłych:
Tatuażysta 
z Auschwitz

Lale Sokołow 
trafił do Auschwitz 
w 1942 roku jako 
dwudziestosześcio-
latek. Jego zadaniem 
było tatuowanie nu-
merów na przedramionach przybywających 
do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pew-
nego dnia w kolejce stanęła młoda przera-
żona dziewczyna – Gita. Lale zakochał się od 
pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez 
względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał 
swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obo-
zie po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, 
wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało 
nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odna-
leźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia. 
Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć 
swoją historię dopiero po śmierci Gity. 

To łamiąca serce, a jednocześnie peł-

na otuchy opowieść. Opowieść, która daje 
siłę nawet w najmroczniejszych czasach. 
Niesamowita historia miłosna niezwykłego 
człowieka i apoteoza człowieczeństwa.

„The Australian”

Kwiatkowska. 
Żarty się skończyły. 
Intymny portret 
„kobiety pracującej”

W wieku siedem-
nastu lat zdecydo-
wała, że nigdy nie 
będzie mieć dzieci. 
Nie chciała sławy, ale 
sława ją pociągała. Nawet, kiedy opiekowała 
się chorym mężem, w pokoju obok odbywały 
się próby. Przyrzekła sobie, że jeśli nie zosta-
nie artystką, to pójdzie do klasztoru. Solidna, 

punktualna i niebywale pracowita. Legenda 
polskiego radia i telewizji. Imponowała mi-
strzostwem w teatrze i na estradzie. To dla 
niej teksty pisał Gałczyński. Rozśmieszała do 
łez. Prywatnie – pełna sprzeczności. Manew-
rowała między domem a pracą, luksusem 
a skromnością, skupieniem a przygnębie-
niem. W wywiadach oszczędna, tajemnicza, 
skłonna do konfabulacji. 

Jaka naprawdę była Irena Kwiatkow-
ska? Marcin Wilk jako pierwszy dotarł do 
nie publikowanych dotąd pamiętników ar-
tystki, dokumentów, listów oraz fotografii. 
Rozmawiał z osobami, które Irenę znały 
najlepiej – z bratanicą Krystyną, czy z wie-
loletnią gosposią Zofią. To pierwsza pełna 
biografia artystki. Bo z Ireną Kwiatkowską 
żartów nie ma. Irena Kwiatkowska żarty 
zostawia na scenie.
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                            „BĄDŹMY RAZEM” 
              

W dniach od 24 czerwca do 5 lipca 2019r. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

serdecznie zaprasza na 
 

  DOCHODZĄCE WCZASY DLA SENIORÓW 

MIASTA I GMINY BUK 

Gwarantujemy: 

 Miłą atmosferę 

 Ciekawe osobowości 

 Atrakcyjny program 

 Dwa posiłki dziennie 

 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Dobieżyńska 27 

tel.: 61 8140 121 

Rozpoczęcie 24 czerwca o godzinie 10:00 

               
 

Film Dla Ukraińców

Film „Avengers: koniec gry” – dub-
bing w języku ukraińskim, wyświe-
tlimy na ekranie „Wielkopolanina” 

w dniach 12 i 13 czerwca o godz. 18:00.
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TWÓJ DIETETYK W BUKU!

609 059 766

Klinika Kalorii

Przychodnia Almed
ul. Mury 6, 
64-320 Buk

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Zapraszamy do zamieszczania reklam  
w „Kosynierze Bukowskim”

Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  
ul. Dobieżyńska 27 Buk, tel. (61) 8140 121,  

e-mail: mgokbuk@o2.pl

Zaproszenia
8 czerwca godz. 20:00 – Gala Boksu RCP4, hala OSiR w Buku. 
Informacje o sprzedaży biletów na www.osir-buk.pl
22 czerwca godz. 9:00 – „Bajkowe czytanki- Przygody Bolka 
i Lolka”, kino „Wielkopolanin”, bilety do nabycia w kasie kina i na 
www.bilety24.pl.
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Kancelaria Doradztwa Podatkowego  
INTERCONSILIUM Sp. z o.o. 

z siedzibą w Mierzynie  
biuro Buk-Wielka Wieś

poszukuje kandydata na stanowisko:
Księgowa / Księgowy KPiR

Miejsce pracy: Buk-Wielka Wieś
Opis stanowiska:
- prowadzenie uproszczonej księgowości (KPiR i ryczałt)
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT), JPK
- współpraca z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS
- prowadzenie prostych spraw kadrowych

Wymagania:
- doświadczenie w obszarze finansów i księgowości na podob-
nym stanowisku w dziale księgowości lub biurze rachunko-
wym (minimum 2 lata)
- praktyczna znajomość prawa podatkowego ( PIT, VAT, ordy-
nacji podatkowej)
- wykształcenie min. średnie (mile widziane wykształcenie 
ekonomiczne z zakresu finansów lub rachunkowości)
- znajomość pakietu MS Office oraz mile widziana znajomość 
oprogramowania Płatnik
- systematyczność, dokładność, sumienność, samodzielność 
w pracy
- umiejętność współpracy w zespole oraz nawiązywania kon-
taktów z klientami

Rodzaj pracy: Pełny etat / możliwość zastosowania  
elastycznego czasu pracy

Aplikacje proszę składać drogą mailową na adres:  
joanna.korcz@interconsilium.eu

(proszę o dopisanie klauzuli  
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Firma Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.                                                              
z siedzibą w Niepruszewie k/Buku poszukuje kandydata                         

na stanowisko:  

ELEKTROMECHANIK 
Wymagania: wykształcenie min. średnie techniczne 

w zawodzie mechanik, elektryk, automatyk lub mechatronik 
oraz doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu. 

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

Chcesz zorganizować swoją uroczystość 
w wyjątkowym miejscu?

A może przygotować profesjonalne spotkanie?
Biblioteka i Kino w Buku polecają  

salę kawiarni do wynajęcia.

Zadzwoń do nas lub napisz:
61 814 07 61  kino@bibliotekabuk.pl
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA




