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Z obrad sesji
W dniu 25 sierpnia odbyła się XX sesja 
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwier-
dzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 
czerwca 2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 

i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości.
2/ Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieru-
chomości położonej w miejscowości Niepruszewo.
3/ Nadanie nazwy ulica Ogrodowa w miejscowości 
Wielka Wieś.
4/ Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
i Gminie Buk na rok szkolny 2020/2021.
5/Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Buk na 
lata 2020-2024.
6/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta 

i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.
7/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2020-2026.
8/ Rozpatrzenie petycji w przedmiocie zmiany prawa 
miejscowego.
9/ Przekazanie wniosku według właściwości.

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

Fundusz inwestycji samorządowych
Radna Elżbieta Batura pytała, czy bur-

mistrz ma pomysł na zagospodarowanie 1,6 
mln zł z Funduszu? Radna przypomniała, 
że w mieście brakuje miejsc postojowych, 
a te które są na rynku często są traktowane  
jako darmowy parking przesiadkowy dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Skutkuje to zdaniem radnej brakiem miejsc 
postojowych dla klientów sklepów przy 
rynku. Radna Batura zauważyła, że plac po 
byłym targowisku przy ul. Wielkowiejskiej 
został już uporządkowany i można wrócić do 
tematu jego zagospodarowania z przezna-
czeniem na parking. Apelowała, żeby środki 
z Funduszu przeznaczyć na ten cel. Odpowia-
dając burmistrz Paweł Adam przypomniał, 
że kwota kosztorysowa budowy parkingu 
jest podobna do tej, jaką zabezpieczono dla 
gminy w Funduszu. W związku z tym zapo-
wiedział wprowadzenie tej inwestycji do 
budżetu gminy. Radny Tomasz Plewa przypo-
mniał, że na stole leży 1,6 mln zł, które trzeba 
zadysponować do końca roku, w związku 
z tym na najbliższej komisji należy zająć 
się tym tematem. Zauważył, że jeśli gmina 

teraz nie podejmie się budowy parkingu, to 
z własnych środków do końca tej kadencji 
to się już nie uda. Jego zdaniem inwestycja 
jest potrzebna, a sam projekt techniczny 
ma aktualne pozwolenie na budowę. Bur-
mistrz tłumaczył, że konstrukcja Funduszu 
Inwestycji Samorządowych pozwala na re-
alizację projektu także w kolejnym roku. 
Radna Elżbieta Batura zwróciła uwagę o od-
powiednie odwodnienie parkingu. Burmistrz 
odpowiedział, że ma tą sprawę na uwadze. 
Radny Tomasz Plewa zauważył, że warto 
pomyśleć o retencji wody z terenu parkingu 
oraz o otwarciu przejścia przy synagodze, 
które połączy planowany parking z rynkiem. 

Park przy kościele
Radna Elżbieta Batura wyraziła swoją 

radość z porozumienia zawartego przez 
gminę z parafią w Buku (na mocy którego 
samorząd użyczył na 29 lat ten teren od 
Kościoła bez żadnych opłat). Podzieliła się 
z zebranymi przemyśleniami związanymi 
z uczestnictwem w grupie projektowej, 
która ma przygotować założenia do rewi-
talizacji parku. Pochwaliła uruchomienie 

konsultacji społecznych w tym zakresie 
i pytała, czy można by je także przenieść 
do Internetu? Burmistrz odpowiedział, że 
bardzo się cieszy z pomysłów, które już zdą-
żyła przedstawić grupa projektowa. Radny 
Michał Korbas pytał, czy znana jest już przy-
bliżona wartość projektu rewitalizacji parku? 
Burmistrz Paweł Adam przypomniał, że na 
obecnym etapie trwają prace nad koncep-
cją zagospodarowania tego terenu. Po jej 
akceptacji przez radnych zostaną zlecone 
prace projektowe. Stworzenie kosztorysu 
będzie możliwe dopiero po ich zakończeniu. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski po-
chwalił wdrożenie mechanizmu konsultacji 
społecznych.

Zakup nieruchomości przez gminę
Radny Tomasz Giełda pytał o nieru-

chomości, które nabyła gmina. Burmistrz 
odpowiedział, że do gminnego zasobu miesz-
kaniowego zostało nabyte nowe mieszkanie 
w inwestycji Jakonu koło pałacu na Amcie. 
Burmistrz argumentował, że analiza kosztów 
remontów starych lokali przesądziła o de-
cyzji nabycia nowej nieruchomości prosto 

Szanowni 
Państwo,

Ze smutkiem 
przyjąłem 
informa -

cję o śmierci na 
skutek zakaże-
nia COVID-19 
jednego z naszych mieszkańców. Rodzinie 
i bliskim Zmarłego składam płynące z serca 
kondolencje. Mimo wprowadzonych środ-
ków bezpieczeństwa, na przełomie września 
i października na terenie naszej gminy zano-
towaliśmy znaczny skok zakażeń. W ślad za 
tym wzrosła także liczba osób poddanych 
kwarantannie. Choroba doświadczyła m.in. 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, co 
zmusiło nas do jeszcze większej czujności 

i restrykcyjnego przestrzegania zasad sa-
nitarnych. Zdaję sobie sprawę, że jest to 

uciążliwe dla mieszkańców i pracowników 
urzędu oraz gminnych jednostek. Nie 

ma jednak innej drogi, by zatrzymać 
szerzącą się pandemię. 

Początek roku szkolnego stał się 
dla nas prawdziwym polem walki 
z wirusem oraz coraz powszech-
niejszym zmęczeniem społeczeń-

stwa i narastającym lękiem. Tym bardziej 
cieszy nas sukces Pani Julii Latowskiej, 
która za wkład pracy nad stworzeniem 
pierwszego polskiego testu na koronawi-
rusa otrzymała od Prezydenta RP Srebrny 
Krzyż Zasługi. Jej osiągnięcia naukowe są 
dla naszej gminy prawdziwym powodem 
do dumy i promykiem nadziei. Serdecznie 
dziękuję Pani Julii za poświęcenie i gratu-
luję sukcesu. (Wywiad z naszą bohaterką 

zostanie opublikowany w kolejnym wydaniu 
„Kosyniera Bukowskiego” Red.). Czerwona 
strefa wprowadzona w ostatnich dniach na 
terenie powiatu poznańskiego, jest szansą 
na wyhamowanie lawiny zakażeń. Bardzo 
proszę o przestrzeganie zasad dystansu spo-
łecznego, noszenie maseczek i dezynfekcję 
rąk oraz pomoc i wyrozumiałość dla osób 
dotkniętych chorobą. 

Mimo oczywistych trudności realizujemy 
oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, 
o których można przeczytać na dalszych stro-
nach naszego miesięcznika. W tym zakresie 
robimy wszystko co w naszej mocy, by mimo 
pandemii nadal rozwijać gminę. Dziękuję 
Państwu za odpowiedzialność i wyrozumia-
łość okazywane w ostatnim czasie i życzę 
dużo zdrowia. Trzymajmy się!

Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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od dewelopera. Jeśli ten model się sprawdzi, 
to burmistrz nie wyklucza w przyszłości 
zakupu kolejnych lokali z rynku pierwot-
nego. Burmistrz zauważył, że gminny zasób 
mieszkaniowy jest w katastrofalnym stanie 
i wymaga zdecydowanych działań.

Środki ochrony osobistej dla szkół
Radny Tomasz Giełda pytał, czy szkoły 

wnioskowały o maseczki i środki do mini-
sterstwa? Burmistrz odpowiedział, że zaopa-
trzenie jest. Gmina ma otrzymać 4000 szt. 
maseczek oraz płyny do dezynfekcji. Radny 
pytał, czy środki są zakupione z funduszy 
ministerstwa? 

Radna Anna Kowalska pytała, czy poza 
środkami ministerialnymi planowane jest 
uruchomienie środków gminnych. Burmistrz 
odpowiedział, że samorząd wychodzi na-
przeciw dyrektorom szkół i uruchamia 
środki z rezerwy na potrzebne wyposażenie. 
W ten sposób zakupiono m.in. ozonatory. 
Radna pytała także, czy zastanawiano się 
nad wdrożeniem w szkołach nauki na różne 
zmiany. Burmistrz tłumaczył, że jest to spo-
re wyzwanie. Wydłużono przerwy i inaczej 
rozłożono je w czasie tak, aby ograniczyć 
styczność uczniów z różnych klas. Mimo 
podejmowania różnych działań nie da się 
całkowicie wykluczyć ryzyka. Jeśli pojawi 
się przypadek zakażenia, będą wdrożone 
inne procedury. Gmina chce uniknąć sytuacji, 
w której szkoła mogłaby przestać funkcjo-
nować. Radny Tomasz Plewa zauważył, że 
temat początku roku szkolnego powinien być 
tematem numer 1 na sesji. Gmina nie może 
żałować ani czasu, ani pracy, ani pieniędzy, 
żeby podołać wyzwaniom, które powsta-
ją zaraz po wyjściu dziecka z domu. Jako 
przykład wskazał odpowiednie zabezpie-
czenie autobusów. Apelował do wszystkich 
by dzieci, które nie czują się zdrowe nie były 
wysyłane do szkoły. 

Wykopaliska na rynku
Radny Michał Korbas wyraził swoją sa-

tysfakcję z efektów prac archeologicznych na 
rynku. Pytał, czy gmina będzie występowała 
o środki zewnętrzne na ich kontynuację? 
Burmistrz odpowiedział, że przy każdej 
okazji pokazuje efekty prac gościom odwie-
dzającym ratusz, takim jak np. marszałek, 
po to żeby ułatwić aplikowanie o środki. 
Kolejność jest taka, że najpierw gmina musi 
otrzymać raport z prac, potem być może 
publikacja i na tej podstawie gmina będzie 
aplikowała o środki z powiatu, wojewódz-
twa, czy ministerstwa.

Winda w przychodni
Radny Wojciech Dudkiewicz nawiązu-

jąc do zakończonego remontu schodów 
do Vigilaxu pytał, czy gmina zamyka temat 

najazdu dla wózków i skupiamy się tylko 
na windzie? Burmistrz odpowiedział, że te 
sprawy ma rozwiązać winda, a demontaż 
schodów pozwala poszerzyć parking przed 
przychodnią. Wiceprzewodniczący Andrzej 
Jankowski zgłosił swoją wątpliwość dotyczą-
cą przecinania się dróg komunikacyjnych 
małych pacjentów z osobami oczekującymi 
na rejestrację.

Spółki wodne
Radny Mirosław Adamczak pytał, czy 

na walnym zgromadzeniu spółek wodnych 
był poruszany problem retencji? Burmistrz 
odpowiedział, że ta sprawa zawsze jest po-
ruszana, ale problemem jest brak jedno-
znacznego stanowiska wszystkich rolników. 
Niektórzy potrzebują więcej wody, a inni 
mniej. Dopóki sprawy nie uregulują syste-
mowo Wody Polskie, to gmina nie będzie 
w stanie indywidualnie tego rozstrzygnąć. 
Paweł Adam zwrócił uwagę na inne możli-
wości jakie daje gromadzenie wody deszczo-
wej. Zasygnalizował, że gmina powinna się 
zastanowić nad dofinansowaniami takich 
inwestycji. Także radny Michał Korbas zwra-
cał uwagę na ten problem, apelował by mimo 
trudności nie odpuszczać tego tematu. Wi-
ceprzewodniczący Andrzej Jankowksi pytał, 
czy samowolny pobór wody z cieków jest 
legalny? Radny Michał Korbas odpowiedział, 
że jest to niezgodne z prawem.

Place zabaw
Radny Michał Korbas prosił w imieniu 

mieszkańców o zapewnienie, że w jego 
okręgu wyborczym będzie urządzony plac 
zabaw. Burmistrz Paweł Adam przypomniał, 
że w bieżącym roku takie projekty nie będą 
realizowane, ale jeśli sytuacja epidemiolo-
giczna pozwoli, to plac zabaw zostanie za-
montowany w pierwszym kwartale 2021 r., 
także żeby był gotowy na wiosnę. 

Opryski ulic
Radny Tomasz Giełda pytał o prowa-

dzone przez pracowników ZGK opryski 
ulic. Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, 
że o sytuacji słyszał i w ZGK była przepro-
wadzona kontrola. Jeśli takie działanie było, 
to bez wiedzy burmistrza. Nie może być 
tak, że realizowane opryski będą szkodzić 
mieszkańcom – mówił burmistrz. Obiecał 
że poprosi o wyjaśnienia prezesa spółki 
komunalnej.

„Czerwona woda” w Niepruszewie
Radna Daniela Kalemba pytała, czy już 

wiadomo co było przyczyną zabarwienia 
wody na czerwono w rowie biegnącym 
w stronę Skrzynek? Burmistrz odpowie-
dział, że byli tam pracownicy Urzędu oraz 
Inspekcji i pobierali próbki. Paweł Adam 

zapowiedział, że przekaże radnej wyniki 
ich badań. 

Komunikacja w gminie
Radny Wojciech Dudkiewicz pytał 

o przybliżony termin uruchomienia połą-
czeń komunikacyjnych na terenie gminy. 
Rady pytał także o plany budowy ścieżek 
rowerowych i nową organizację ruchu także 
przy przychodni Vigilaxu. Zwrócił także uwa-
gę na dziurę na skrzyżowaniu ulic Szkolnej 
i Otuskiej. Burmistrz Paweł Adam zapowie-
dział spotkanie radnych z autorami koncepcji 
komunikacji zbiorowej, by skonfrontować ją 
z oczekiwaniami radnych. W sprawie ście-
żek rowerowych plany są, trwają rozmowy. 
Gmina kompleksowo przygotowuje zmiany 
w organizacji ruchu. Ruch dwukierunkowy 
przy ul. Kościuszki jest utrudniony z uwagi 
na miejsca postojowe. Dziura na skrzyżo-
waniu będzie naprawiona. Radny Leszek 
Mensfeld zgłosił wniosek mieszkańców Kalw 
o montaż progów zwalniających. Radny Mi-
chał Korbas prosił o ograniczenie prędkości 
na drodze pomiędzy Dobrą i Sznyfiniem oraz 
przypomniał się w sprawie zatoczki auto-
busowej w Dakowach Suchych. Burmistrz 
przypomniał, że na drogach powiatowych 
nie można montować progów spowalniają-
cych i w związku z tym w grę wchodzi tylko 
oznakowanie pionowe. Sprawa przystanku 
zostanie załatwiona. Radna Daniela Kalemba 
prosiła o próbę montażu progu spowalnia-
jącego na ul. Jarzębinowej.

Sale wiejskie
Radna Marcelina Drzymała pytała, czy 

jest szansa na remont kotłowni w sali wiej-
skiej w Otuszu oraz o remont sali w Żegowie. 
Burmistrz odpowiedział, że latem gmina 

Święto  
Niepodległości

11 
listopada o godz. 10:30 
w Sanktuarium Matki Bo-
żej Bukowskiej-Literackiej 

odbędzie się uroczysta Msza św. 
w intencji Ojczyzny. 

Z uwagi na dynamiczną sytuację 
epidemiologiczną szczegółowe 
informacje dotyczące organizacji 
obchodów Święta Niepodległości, 
zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.buk.gmina.pl 
oraz w mediach społecznościo-
wych.  
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koncentrowała się na remoncie placówek 
oświatowych. Jesienią przyjrzy się salom 
wiejskim, była już wizja elektryka na obiek-
cie, kolejne ruchy będą zależały od kosztory-
sów. Burmistrz przypomniał, że sale wiejskie 
otrzymały dodatkowe wyposażenie związa-
ne z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa.

Radna pytała także o wymianę oświe-
tlenia ulicznego w Otuszu. Burmistrz Pa-
weł Adam przypomniał, że w najbliższym 
czasie jest planowana kompleksowa wy-
miana opraw oświetleniowych na terenie 
całej gminy.

Za mało komunikatów  
w sprawie koronawirusa?

Radna Elżbieta Batura pytała zwróciła 
uwagę, że według mieszkańców na terenie 
gminy pojawia się mało ogłoszeń dotyczą-
cych sytuacji epidemiologicznej. W ościen-
nych gminach są codzienne komunikaty 
o liczbie osób zakażonych. Burmistrz sko-
mentował, że na początku epidemii często 
o tym informował. Niestety w tej chwili dane 
nie są systematycznie przekazywane. Były 
już przypadki kiedy burmistrz posiadał in-
formacje o zakażonych, a w oficjalnych sta-

tystykach pojawiały się one po kilku dniach. 
Mieszkańcy różnie reagują na te informacje, 
pojawia się także fala hejtu. Radny Tomasz 
Giełda stwierdził, że ilość informacji prze-
kazywanych przez burmistrza w tej sprawie 
jest odpowiednia.

Czystość i porządek
Radny Robert Rutkowski apelował 

o ustawienie koszy na śmieci przy ścieżce 
rowerowej do Szewc i przy chodniku w Do-
bieżynie. Pytał także o udostępnienie toalet 
przy synagodze. Apelował o interwencję na 
Policji dotyczącą wyścigów organizowanych 
wokół rynku. Burmistrz odpowiedział, że 
na obecną chwilę wspomniane toalety nie 
są udostępnione. Sytuacja się zmieni po 
budowie parkingu i montażu monitoringu. 
Dozór wyremontowanej synagogi jest ko-
nieczny z uwagi na dużą skalę wandalizmu. 
Docelowo całe miasto ma być objęte moni-
toringiem. Problemem są nieduże zasoby 
kadrowe bukowskiej Policji. Radny Mirosław 
Adamczak prosił o wykonanie przeglądów 
hydrantów. Radny Michał Korbas prosił 
o budowę 200 metrów chodnika w Dobrej. 
Jeden z mieszkańców prosił o zaprowadzenie 
porządku na placu zabaw w Wielkiej Wsi.   

Nowe grunty do dyspozycji gminy
Burmistrz Paweł Adam poinformował, 

o nieodpłatnym przejęciu od skarbu państwa 
na rzecz gminy nieruchomości w Kalwach 
przy alei Lipowej o powierzchni 0,5 ha oraz 
w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej o po-
wierzchni 0,1063 ha. Obie działki pocho-
dzą z zasobu gruntów Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.

Fundusz Dróg Samorządowych
Burmistrz przekazał informację o zło-

żeniu sześciu wniosków o dofinansowanie 
na: budowę ul. Franciszka Górczaka w Buku 
o długości 0,435 km, szacunkowy koszt około 
3,5 mln zł, budowę ul. Józefa Grobelnego 
o długości 0,311 km, szacunkowy koszt 3,5 
mln zł, remont drogi 324104P w Otuszu 
o długości 1,425 km, szacunkowy koszt po-
nad 3 mln zł, remont ul. Słonecznej w Buku 
o długości 0,344 km, szacunkowy koszt 1 
mln zł, remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi 
o długości 0,9000 km, szacunkowy koszt 3 
mln zł, przebudowę i budowę drogi gminnej 
Szewce-Dobieżyn etap II o długości 2,019 
km, szacunkowy koszt 6,5 mln zł.

W dniu 29 września odbyła się XXI sesja 
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwier-
dzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 
sierpnia 2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop.
2/ Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów 
kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.
3/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej 
i Strzeleckiej.
4/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz 
Głównym Punktem Zasilania – GPZ.
5/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Grodziskiej 
i Zakładowej oraz linii kolejowej.
6/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej.

7/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej. 
8/ Przystąpienie do sporządzenia zmian Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Buk.
9/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.
10/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2020-2026.

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

Radni uczcili pamięć Bożeny Stencel
Przewodniczący rady Piotr Goroński 

wspomniał zmarłą niedawno Bożenę Stencel, 
wieloletnią harcerkę zaangażowaną w ży-
cie lokalnej społeczności, wyróżnioną 10 lat 
wcześniej tytułem „Dla dobra Gminy Buk”. Jej 
pamięć zgromadzeniu uczcili minutą ciszy. 

Zakupu wozu bojowego  
dla OSP w Niepruszewie

Burmistrz Paweł Adam poinformował, że 
w drodze przetargu został wyłoniony dostaw-
ca nowego średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Niepruszewie. Wóz dostawczy 
firma Szczęśniak pojazdy specjalne Sp. z o.o. 
z Bielska Białej za kwotę 865.674,00 zł brutto.

Budowa ulicy Kwiatowej i Storczykowej 
w Wielkiej Wsi

Inwestycja jest opóźniona z uwagi 
złożenie odwołania od wyniku przetargu 
przez jednego z oferentów. W przedmioto-
wej sprawie KIO wydała wyrok z dnia 17 
września 2020 r. o uwzględnieniu odwołania 
i nakazaniu zamawiającemu unieważnienie 
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 
i odrzucenia oferty odwołującego oraz na-

kazaniu ponownego badania i oceny ofert 
w postępowaniu przetargowym. Radny To-
masz Plewa pytał, czy odwleczenie inwestycji 
nie spowoduje problemów z rozliczeniem 
dotacji od wojewody. Burmistrz Paweł Adam 
uspokajał, że terminy są bezpieczne.  

Oświetlenie ścieżki rowerowej  
z Buku do Szewc

Zwycięzcą przetargu na budowę oświe-
tlenia ulicznego na wspomnianej ścieżce 
rowerowej została firma ITINET R.Wojnusz 
R.Wojnusz S.C. z Zielonej Góry, z ceną ofer-
tową 269.500,00 zł. 
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Wniosek o pożyczkę na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej

Gmina złożyła wniosek o udzielenie po-
życzki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na projekt pt. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej wraz ze studniami przyłą-
czeniowymi w miejscowości Niepruszewo 
– ul. Żytnia”.

Dyskusja o parkingu  
przy ul. Wielkowiejskiej

Radny Tomasz Giełda powiedział, że 
z radnym Wojciechem Dudkiewiczem przez 
trzy tygodnie obserwowali plac przy ul. Wiel-
kowiejskiej. Radny stwierdził, że niewielu 
mieszkańców korzysta z możliwości parko-
wania w tym miejscu i w związku z tym środki 
przewidziane na budowę parkingu można 
wydać na inne cele. Burmistrz Paweł Adam 
argumentował, że faktycznie w tej chwili par-
king nie cieszy się popularnością, ale ma się 
to zmienić po budowie w tym miejscu par-
kingu buforowego połączonego z rynkiem 
przejściem przy synagodze i udostępnieniem 
toalet przy synagodze. W tej chwili trwają 
prace archeologiczne na rynku, a po ich zakoń-
czeniu rozpocznie się jego rewitalizacja. Ta 
inwestycja będzie wymagać stworzenia alter-
natywnych miejsc parkingowych. Burmistrz 
przypomniał, że w mieście już teraz istnieją 
duże problemy parkingowe. Radny Michał 
Korbas stwierdził, że gmina buduje parking 
przy węźle przesiadkowym przy dworcu ko-
lejowym i niebawem ma uruchomić komuni-
kację zbiorową, w związku z tym nie będzie 
potrzeby uruchamiania dodatkowych miejsc 
parkingowych. Radny Wojciech Dudkiewicz 
proponował , by środki planowane na reali-
zację parkingu w 2020r. wydać w tym roku 
na budowę ul. Jaśminowej w Niepruszewie. 
Jego zdaniem parking mógłby być budowany 
w następnym roku. Burmistrz Paweł Adam 
odpowiedział, że gmina przygotowuje się 
do złożenia kolejnego wniosku na budowę 
dróg do Funduszu Dróg Lokalnych. W tym 
wniosku ma być ujęta ul. Jaśminowa o czym 
poinformował mieszkańców Niepruszewa. 
Burmistrz przypomniał, że parking przy ul. 
Wielkowiejskiej ma aktualne pozwolenie 
na budowę, co jest ważnym argumentem 
przy ustalaniu harmonogramu inwestycji. 
Ostatecznie radni zdecydowali o budowie 
parkingu. Dziękowała za to radna Elżbieta 
Batura, która powiedziała, że ta inwestycja 
jest potrzebna. Zauważyła, że będzie on słu-
żył także pacjentom pobliskiej przychodni 
lekarza rodzinnego.

Drogi i porządek
Radny Tomasz Giełda pytał o ustalenia 

dotyczące oprysków ulic. Burmistrz odpo-
wiedział, że pracownik za nie odpowiedzialny 

został ukarany. Radny prosił o informację 
o rodzaju użytego środka. Radny Dariusz Pań-
czak w imieniu części mieszkańców ul. Gro-
dziskiej prosił o usunięcie tui ograniczających 
widoczność przy wyjeździe z posesji. Radna 
Daniela Kalemba w imieniu mieszkańców 
ul. Bukowej w Niepruszewie prosiła o ogra-
niczenie prędkości w tym miejscu. Zgłosiła 
problem z odbiorem śmieci wielkogabaryto-
wych. W imieniu rolnika z ul. Leśnej prosiła 
o ustawienie znaku „droga bez przejazdu”. 
Pytała także kolejny raz o sprawę „czerwo-
nej wody”. Burmistrz odpowiedział, że nie 
ma jeszcze wyników badań. Radny Robert 
Rutkowski poinformował, że interweniował 
w GOAP w sprawie śmieci wielkogabaryto-
wych. Skargi na sposób odbioru tych odpa-
dów złożyli także radni Mirosław Adamczak, 
Piotr Goroński i Wojciech Dudkiewicz. Radny 
Leszek Mensfeld interweniował na prośbę 
strażaków w sprawie wymiany kłódek na 
szlabanie przed plażą w Niepruszewie. Radny 
Paweł Cieślak pytał o możliwość zamonto-
wania lustra przy wyjeździe z ul. Parkowej 
w Szewcach. Radny Michał Korbas pytał 
o rozwiązanie przez gminę umowy na od-
biór folii z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska. Burmistrz tłumaczył, że na 
skutek składanych deklaracji oszacowano, 
że gmina nie osiągnie tzw. „efektu ekolo-
gicznego”, w związku z tym nie mogłaby 
się wywiązać z warunków umowy. Radny 
Wojciech Dudkiewicz prosił o ujednolicenie 
hydrantów oraz wgląd do projektu parku 
przy ul. Dworcowej. Radny Michał Korbas 
interweniował w sprawie zatoczki postojo-
wej w Dakowych Suchych. Przewodniczący 
Piotr Goroński podziękował burmistrzowi za 
interwencję w sprawie usunięcia zbyt dużego 
banneru reklamowego przy ul. św. Rocha.

Fundusz dostępności
Radny Tomasz Plewa pytał, czy gmina bę-

dzie aplikować o środki z Funduszu dostęp-
ności. Burmistrz Paweł Adam przypomniał, 
że w bieżącym roku gmina wybuduje dzięki 
dotacji z PEFRON windę w urzędzie, będzie 
się także ubiegała o dotację na budowę scho-
dów do MGOK. Zauważył, że w funduszu 
chodzi nie tylko o dostępność architekto-
niczną, ale także cyfrową i komunikacyjną.  

Ofensywa planistyczna gminy
Radny Tomasz Plewa zwrócił uwagę na 

przyspieszenie planistyczne w gminie. Zauwa-
żył, że na obecnej sesji radni uchwalili siedem 
uchwał rozpoczynających prace planistyczne 
dla terenów o łącznej powierzchni 120 ha i jed-
no studium dla trzech wsi. Dla porównania 
radny przypomniał, że dotychczas w bieżącym 
roku radni uchwalili dwa plany, a w całym roku 
2019 tylko jeden. Podziękował przy tej okazji 
całemu zespołowi planistów pod przewodnic-

twem kierownika Macieja Lechniaka. Zauwa-
żył, że temat budowy masztów GSM łączy się 
z budową sieci 5G. Burmistrz odpowiedział, 
że planowanie przestrzenne wiąże się z póź-
niejszym rozwojem infrastruktury, dlatego 
liczy na udział mieszkańców w konsultacjach 
przyszłych planów.

Problemy ze służbą zdrowia
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na 

problemy z poziomem usług medycznych na 
terenie gminy. Nowi mieszkańcy w czasie 
koronawirusa nie mają nawet możliwości 
zapisania się do przychodni. Liczne problemy 
mają także dotychczasowi pacjenci. Radny 
Tomasz Giełda wyraził swoje zdegustowanie 
postawą lekarzy, którzy nie przyjmują pa-
cjentów w przychodni, ale świadczą porady 
prywatne za 150 zł. Przewodniczący Piotr 
Goroński skarżył się, że sam nie uzyskał 
pomocy lekarskiej i czeka nadal na wizytę. 
Radna Elżbieta Batura zauważyła, że w Buku 
nadal nie ma ginekologa przyjmującego na 
NFZ, w tej samej sprawie zabrał głos radny 
Tomasz Giełda.   

Drzewa przy ul. Dobieżyńskiej
Radny Wojciech Dudkiewicz poinformo-

wał iż w związku z projektem przebudowy ul. 
Dobieżyńskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 306. Red.) i planowaną wycinką drzew 
na tym odcinku, złożył do wojewody petycję 
o uwzględnienie zachowania drzewostanu. 
Radny Robert Rutkowski przypomniał, że 
o tej sprawie rozmawiano na komisji. Po-
wiedział, że mieszkańcy Dobieżyna czekają 
na tę inwestycję drogową 35 lat i mimo tego 
że sam osobiście jest „za” drzewami, to jest 
przeciwny hamowaniu inwestycji drogowej. 
Burmistrz powiedział, że przepisy budowla-
ne pozwalają na sadzenie drzew w odległości 
3,5 metra od skrajni jezdni. Radny Tomasz 
Plewa zwrócił się z podpowiedzią do radne-
go Roberta Rutkowskiego mówiąc, że jeśli ta 
petycja skutecznie zatrzyma inwestycję na 
kolejne miesiące, to mieszkańcy Dobieżyna 
będą wiedzieli komu podziękować. Przypo-
mniał, że mieszkał w Dobieżynie i doskonale 
wie, że mieszkańcy i dzieci z ul. Stęszewskiej 
chodzą do Buku rowami. Przebudowa ul. 
Dobieżyńskiej jest częścią większego pro-
jektu wojewódzkiego obejmującego także 
ul. Stęszewską. Burmistrz Paweł Adam przy-
pomniał, że wzdłuż remontowanej drogi ma 
być również wybudowana ścieżka rowerowa. 
Powiedział także że wystosował pismo do 
dyrektora WZDW w Poznaniu w sprawie 
zachowania drzew o ile to możliwe. Jego 
zdaniem inwestycja drogowa realizowana 
przy udziale środków unijnych ma kluczowe 
znaczenia dla rozwoju gminy i bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

red.
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Ważna dla wszystkich Rezolucja ONZ 
(Agenda 2030) jest już wdrażana 
w naszej gminie!

Naukowcy nie pozostawiają złudzeń: 
jeśli ludzkość nie zmieni swoich na-
wyków, to najbliższe dwa pokolenia 

będą świadkami największych katastrof 
klimatycznych w historii człowieka. Stąd 
eksperci z wielu branż biją na alarm – to 
ostatni moment na zmiany!

Organizacja Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) wskazała 17 strategicznych celów, 
które muszą być zrealizowane do 2030 r. 
w celu wyhamowania negatywnych tren-
dów. Wśród nich są m. in. czysta i dostępna 
energia, innowacyjność i działania w dziedzi-
nie klimatu. Unia Europejska z kolei celuje 
w gospodarkę zero emisyjną do 2050 r. Na 
szczęście są już osoby i firmy w naszej gmi-
nie, które podjęły wyzwanie. Zarząd Grupy 
LARS z główną siedzibą w Niepruszewie 
w kwietniu 2020 r. podpisał deklarację do-
tyczącą zaangażowania w realizację tych 
wymagających zobowiązań. 

Właściciel Grupy, Andrzej Szymański 
przyznaje: 

– To dla nas przełomowe wydarzenie, dzię-
ki któremu nasza grupa stanęła w jednym 
szeregu z wiodącymi biznesami rodzinnymi 
z całego świata. Naszą misją jest spełnianie 
ambitnych celów społeczno-środowiskowych 
w ramach Agendy Zrównoważonego Rozwo-
ju 2030. Liczymy, że jako pionierzy swoimi 
działaniami damy dobry przykład i impuls do 
głębokich zmian innym firmom w Polsce i za 
granicą, które sprawią, że oddamy naszym 
dzieciom i wnukom świat lepszy niż ten, który 
sami otrzymaliśmy.

Jak to się stało, że rodzinna firma z Wiel-
kopolski i jej marki wskazują kierunek innym 
na świecie?

– AURATON i AURATON SMART zawsze 
dbały o komfort użytkowników i ich bezpie-
czeństwo. To, co je wyróżnia, to intuicyjność 
i prostota obsługi. Wykorzystujemy najnow-

sze technologie, ograniczamy zużycie ener-
gii i rachunki w mieszkaniach oraz domach, 
wykorzystując m.in. sterowanie poprzez 
rozwiązania chmurowe oraz aplikacje na 
smartphony. Nasze rozwiązania są stworzo-
ne z myślą o rodzinach. Optymalizacja nigdy 
się nie kończy, dlatego wciąż rozwijamy nowe 
produkty i funkcje, które mają odpowiadać 
na potrzeby współczesnej rodziny. Poza tym, 
wzorem firm skandynawskich, nasze zespoły 
pracują także nad nową gospodarką odpada-
mi, celując w zerowe wytwarzanie śmieci. Pro-
wadzimy też rozmowy na temat zasilenia całej 
naszej grupy energią słoneczną wytworzoną 
bezpośrednio na naszych budynkach. Ufamy, 
że samorząd dostrzeże nasze zaangażowanie 
i wyciągnie do nas rękę, bo sukces możemy 
osiągnąć jedynie wspólnymi siłami. Wyścig 
już trwa i potrzebna jest ścisła współpraca 
firm i samorządów. Gospodarka odpadami 
i odnawialne źródła energii to początek drogi. 
Niemniej, te kwestie powinny być załatwione 
w ekspresowym tempie, jeśli chcemy myśleć 
realnie o jakichkolwiek zmianach. Należy zro-
zumieć, że wszyscy walczymy o czyste powie-
trze, wodę i środowisko, w którym żyjemy. Jak 
odpowiemy dzieciom i wnukom, kiedy za 30 lat 
zapytają nas: dlaczego nic nie zrobiliście, żeby 
coś zmienić, kiedy jeszcze mieliście szansę? 
Jeśli polskie dzieci nie mają znać śniegu jedynie 
z opowiadań dziadków, to zmiany są potrzebne 
tu i teraz. Kolejnej szansy nie będzie – odpo-
wiada Roland Szymański, współwłaściciel 
Grupy LARS. H.W.

Paweł Ratajczak odwołany
Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu 

odwołano z pełnionej funkcji jej wiceprze-
wodniczącego Pawła Ratajczaka. Reprezen-
tujący PiS Paweł Ratajczak został odwołany 
19 głosami „za” przy 7 głosach przeciwnych. 
W uzasadnieniu wniosku o odwołanie można 
przeczytać m.in. „Paweł Ratajczak nie potrafił 
arbitralnie stanąć ponad podziałami w radzie 
powiatu i reprezentować całej rady, a jedynie 
partykularne interesy swojego ugrupowania. 
Swoją aktywność m.in. na portalu społecz-
nościowym Facebook ograniczył jedynie do 
krytyki niemalże wszystkich działań zarządu 
powiatu”. Komentujący sprawę Paweł Rataj-
czak stwierdził, że nie ma żalu bo taka jest 
polityka i funkcje publiczne sprawuje się 
przez określony czas. Jego niesmak powoduje 

jednak to, że jego odwołanie jest dowodem 
braku pluralizmu politycznego. W treści uza-
sadnienia nie pojawiły się twarde zarzuty, 
a jedynie odniesienie do krytycznych uwag 
radnego, do których ma prawo.

Julia Latowska otrzymała  
Srebrny Krzyż Zasługi

Bukowianka doktoryzująca się w Zakła-
dzie Neuroonkologii Molekularnej Instytu-
tu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 
została wyróżniona przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę za wkład pracy wniesiony do 
stworzenia pierwszego krajowego testu na 
koronawirusa. Wywiad z naszą bohaterką 
opublikujemy w kolejnym wydaniu naszego 
czasopisma.

Hubert Wejmann

Sprostowanie
W artykule Pytania radnych opublikowa-

nym w KB numer 6, Lipiec-Sierpień 2020, 
w akapicie zaczynającym się od „Radny Woj-
ciech Dudkiewicz” znalazły się nieścisłości 
sugerujące nieodpowiednie wykonywanie 
obowiązków ww. radnego. Przywołanie wy-
powiedzi burmistrza dotyczącej zaistnienia 
tematami na sesji oraz innego z radnych nt. 
nieporuszenia tematu na posiedzeniu wła-
ściwej komisji, w rzeczywistości nie miały 
miejsca w odpowiedzi na pytania radnego 
co potwierdza protokół sesji oraz zapis au-
dio-wideo w serwisie YouTube.

Wojciech Dudkiewicz
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Dom Dziennej Opieki Medycznej dla Seniorów

1 września Miasto i Gmina Buk zostało 
najemcą nieruchomości zabudowa-
nej w Buku przy ul. Przykop 4 o pow. 

515,65 m2. W tym celu została podpisana 
z właścicielem nieruchomości umowa najmu 
na okres 10 lat, dająca możliwość rozpoczę-
cie realizacji projektu pt. „Program usług 
zdrowotnych i społecznych świadczonych 
na terenie zachodniej części powiatu po-
znańskiego dla niesamodzielnych osób star-
szych” w ramach WRPO 2014-2020.

Projekt zakłada powstanie Domu Dzien-
nej Opieki Medycznej dla Seniorów z gminy 

Buk oraz gmin ościennych. Seniorzy zostaną 
objęci opieką rehabilitacyjną i usprawnia-
jącą po długotrwałym leczeniu lub innych 
problemach zdrowotnych. Opieka będzie 
świadczona 8 godzin dziennie, pięć dni w ty-
godniu. Osoby niesamodzielne będą miały 
zapewnione posiłki, opiekę medyczną, re-
habilitację i bezpłatny dojazd.

Miasto i Gmina Buk pełni w projekcie 
rolę partnera projektu odpowiadającego 
za udostępnienie pomieszczeń na potrze-
by funkcjonowania Domu Opieki Medycz-
nej.

Głównym realizatorem projektu jest 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” 
z siedzibą w Poznaniu. W oparciu o zawartą 
z przedstawicielami Stowarzyszenia umo-
wę użyczenia Miasto i Gmina Buk od dnia 2 
września będzie przez okres 5 lat użyczać 
część budynku celem realizacji projektu.

Umowy dotyczące projektu podpisali 
1 września: Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
Paweł Adam, Aleksandra Szajek – Skarbnik 
Miasta i Gminy Buk, Maciej Sobolewski - 
właściciel nieruchomości, Wiceprezes Za-
rządu - dr n. med. Anna Jarzewska-Sawińska, 
Skarbnik Alicja Tuszyńska reprezentująca 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” 
w Poznaniu.

Z.S.

Region wspiera 
Gminę

W dniu 27.07.2020 roku przekazano 
plac budowy pod realizację zadania 
pn. Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego w Buku. Dla przypomnienia 
- projekt jest realizowany w ramach Osi Prio-
rytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wspar-
cie strategicznych niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska” Pooddziałanie 3.3.3.” 
Wsparcie strategii Niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF 
Poznania Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta 
została 29 czerwca 2018 roku. Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofi-
nansowanie na realizację Projektu w kwocie 
9.594.226,35 zł.

Wykonawcą zadania jest BRUKPOL 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w miejscowości Strzelce Wielkie 
81C, 63-820 Piaski. Umowa z wykonawcą 
zawarta została 6 listopada 2018 roku. Za-
danie podzielone zostało na dwa etapy : Etap 
I - wykonanie dokumentacji projektowej, 
Etap II - wykonanie robót budowlanych. 
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 

zadania termin zakończenia planowany był 
na 30.10.2020 roku. Z uwagi na ogłoszony 
w naszym kraju stan epidemii spowodowany 
COVID-19 realizacja inwestycji wydłuży się 
do przyszłego roku. Przedmiotowa inwesty-
cja zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 
ma kosztować 8.856.000,00 złotych. Obecnie 
trwają prace związane z budową kanalizacji 
deszczowej i drogi wewnętrznej. Budowę 
węzła oraz przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 307 w Niepruszewie wizytował w sierp-
niu Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Wojciech Jankowiak.

Ilona Dębska
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Rusza remont ulicy 
Sportowej w Buku

12 października br. przekazano plac 
budowy w związku z realizacją za-
dania pn. Remont ulicy Sportowej 

w Buku. Zadanie to realizowane będzie ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
Miasto i Gmina Buk na tą inwestycję otrzy-

mało wsparcie w wysokości 959.502,73 zł.
Wykonawcą zadania wyłonionym w po-

stępowaniu przetargowym zostało konsor-
cjum: Lider: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. 
Sp. k. z siedzibą Chwalim 109 oraz Partner: 
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 
w Kościanie. 

Oferta  przedłożona przez konsorcjum 
firm opiewała na kwotę.1.895.630,48 zło-
tych. Planowany termin realizacji zadania to 

przełom 2020/2021. Prace rozpoczną się po 
obchodach Wszystkich Świętych. 

W ramach inwestycji wyremontowa-
ne zostanie 410 m drogi. Planuje się także 
odtworzyć istniejące chodniki, miejsca po-
stojowe oraz nawierzchnię mineralno-asfal-
tową. Ulica Sportowa wyposażona zostanie 
również w nowe oświetlenie drogowe oraz 
oznakowanie pionowe.

Ilona Dębska

Nowy parking  
przy ośrodku zdrowia w Buku

W połowie sierpnia zakończona została przebudowa schodów ośrod-
ka zdrowia. Obecnie trwają końcowe prace związane z moder-
nizacją parkingu. W związku z likwidacją schodów utworzone 

zostaną nowe miejsca parkingowe. Wykonawcą prac jest firma TAR-DROG  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym. Wartość inwestycji wynosi 156.210,00 zł. Wymieniono 
istniejącą zniszczoną nawierzchnię parkingu na nawierzchnię z kostki 
brukowej o powierzchni 912 m2. Wykonano również nowe odwodnienie. 

W tym roku planowane jest także ocieplenie istniejącego budynku oraz 
remont dachu. Na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Buk zarezerwowano 
kwotę 300.000,00 zł. Ilona Dębska

Konsultacje 
w sprawie parku 

19 sierpnia zainaugurowane zostały 
konsultacje społeczne mające do-
prowadzić do stworzenia spójnej 

koncepcji zagospodarowania parku przy 
ul. Dworcowej. Na zaproszenie Burmistrza 
Pawła Adama w Sali Miejskiej w Buku zebrali 
się przedstawiciele wielu środowisk z terenu 
Miasta i Gminy Buk:

– Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku: Paweł Adam – burmistrz Miasta 
i Gminy Buk; Maciej Lechniak – kierownik 
Referatu Gospodarki Przestrzennej; Ilona 
Dębska – kierownik Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej; Agata Budych – 
inspektor ds. urbanistyki i budownictwa; 
Błażej Buda – inspektor ds. zieleni.

– Pozostali: Piotr Goroński – przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Buk; Elżbieta 
Batura - przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych; 
Hubert Wejmann – dyrektor Biblioteki i Kina 
Wielkopolanin; Anna Krzemińska – wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej w Buku; Hanna 
Polcyn – dyrektor Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały w Buku; Bożena Juchacz – przedsta-
wiciel DDP Pogodna Jesień” w Buku; Ryszard 
Miller – prezes PTTK w Buku; Tadeusz Łysiak 
– sołtys wsi Wysoczka-Żegowo-Wygoda; Ma-
ria Andraszyk – Stowarzyszenie Bukowskich 
Mam; ks. Prałat Andrzej Szczepaniak; Paweł 
Mankiewicz – przedsiębiorca.

Istotną rolę odgrywają także konsultacje 
na szczeblu lokalnym poszczególnych środo-
wisk, a zebrane inicjatywy zaprezentowane 
zostaną na kolejnym spotkaniu przez ich 
przedstawicieli. 

Na obszarze użyczonym bezpłatnie przez 
Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława 
BiM planowane jest powstanie zielonej infra-
struktury służącej wypoczynkowi i rekreacji, 
a także utworzenie ścieżek edukacyjnych. 
Silnymi akcentami mają być nawiązania do 
lokalnej historii oraz genezy nazwy miasta. 
Odnowiony park ma służyć mieszkańcom, 
ale także wszystkim odwiedzającym naszą 
gminę. Podczas spotkania przedstawiono 
koncepcję, która zakłada wpisanie placówki 
Domu Dziennej Opieki Medycznej w prze-
strzeń parku,  który mógłby stanowić funkcję 
zaplecza rekreacyjnego dla beneficjentów 
DDOM. Wiąże się to z uporządkowaniem 
przestrzeni przed placówką tak, aby sta-
nowiła kontynuację parku. 

Park miejski winien również korespon-
dować z charakterem sąsiadującego obiektu 

sakralnego – Sanktuarium. 
Planowane w tej przestrzeni wydarze-

nia kulturalno-społeczne (koncerty, festyny, 
dożynki, jarmarki, msze plenerowe) służyć 
będą mieszkańcom gminy, ale również tury-
stom i gościom Sanktuarium. Architektura 
parku służyć będzie odpoczynkowi i rekre-
acji osób najmłodszych jak i seniorów.  

Nowa aranżacja przestrzeni parku wiąże 
się z przeprowadzeniem szeregu niezbęd-
nych działań. Należą do nich m.in.: wymia-
na i przebudowa istniejącego oświetlenia, 
budowa nowych ciągów komunikacyjnych, 
budowa nowych zejść do parku, utworzenie 
skarp i elementów małej architektury, usu-
nięcie drzew suchych, o zaburzonej statyce 
i zagrażających bezpieczeństwu (rekompen-
sowane nowymi nasadzeniami), usunięcie 
obecnego ogrodzenia (docelowo – naturalny 
płot z niskich nasadzeń). 

O nowych etapach działań i efektach 
kolejnych konsultacji będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

Z.S. 
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Miasto i Gmina Buk 
nabyło pod koniec 
sierpnia kolejne 
nieruchomości po byłej 
szwalni „Bukowianka”

Przedmiotem nabycia od syndyka masy 
upadłości Bukowianka S.A. są nieru-
chomości:

 » działka nr 146/4 o pow. 0,2695 ha za-
budowana dwoma budynkami (budyn-
kiem byłej szkoły i budynkiem przemy-
słowym),

 » działka nr 145/3 o pow. 0,0320 ha, 
utwardzona kostką betonową użytko-
waną jako parking.
Łączna cena nabycia wynosi 922.967,40 

zł brutto, a więc znacząco poniżej operatu 

szacunkowego!
Dziękuję moim współpracownikom za 

zaangażowanie podczas tej skompliko-
wanej i długotrwałej procedury nabycia 
nieruchomości. Również bardzo dziękuję 
Radnym za zaufanie w całym postępowa-
niu nabycia oraz wcześniej prowadzonych 
negocjacjach.

Wkrótce przedstawię pomysł na zago-
spodarowanie nieruchomości, ale już teraz 
zdradzę, że przygotowujemy się do projektu 
unijnego z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam

Koniec drugiego 
etapu projektu 
„Szatnia na medal”

Program „Szatnia na medal” to działanie 
Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego skierowane do samorządów 

lokalnych, którego celem jest poprawa 
warunków ogólnodostępnych budynków 
szatniowo–sanitarnych przy obiektach 
sportowych. Samorząd Województwa 
przeznaczył na ten cel w budżecie na 
2020 rok kwotę 4 000 000 zł. Beneficjen-
tem programu po razu drugi było Miasto 
i Gmina Buk, inwestując pozyskane środ-
ki w remont pomieszczeń stanowiących 
zaplecze sanitarne szatni w budynku hali 
sportowej OSiR. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 111.282,43 zł, z czego 37.000 to 
kwota dofinansowania. Trwające kilka 
miesięcy prace sfinalizowano pod koniec 
września. Wykonawcą była firma SOLID-BUD 
Przemysław Chatys z siedzibą w Poznaniu.  

Podczas zeszłorocznego udziału w projekcie 
wyremontowano cztery szatnie wraz wę-
złami sanitarnymi. Był to pierwszy z trzech 
etapów. Działania w drugim, niedawno za-
kończonym etapie objęły remont toalet dla 
zawodników wraz z magazynem. W pierw-
szej połowie przyszłego roku planowany jest 
remont holu hali sportowej wraz z kolejnymi 
trzema węzłami toalet. Odnowienie wnętrz 
zbiegnie się w czasie z obchodami 25-lecia 

powołania do życia Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Buku. Gala na tę okazję zaplanowana 
jest na drugą połowę 2021 roku. Wykonane 
na przestrzeni trzech lat modernizacje bu-
dynku hali sportowej z pewnością wpłyną 
na jeszcze lepszą organizację widowisk 
kulturalnych czy wydarzeń sportowych, 
które odbywają się cyklicznie w hali OSiR, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Paweł Prugar

Siłownia OSiR po liftingu

We wtorek 1 września otwarto po remoncie siłownię w hali 
OSiR w Buku. Przeprowadzone prace polegały na grun-
townym malowaniu całego pomieszczenia oraz założeniu 

nowej podłogi, specjalnie przystosowanej do ćwiczeń z ciężarami. 
Dodatkowo, każde urządzenie, stacja do ćwiczeń, przeszły kapi-
talny lifting poprzez malowanie proszkowe. W wyremontowanej 
siłowni znalazło się miejsce na nowe urządzenie – stacja Rack. 
Na wyposażeniu znalazły się również: ławeczka z wieszakami, 
dwa duże lustra oraz kilkanaście bumper’ów o wadze od 5 do 
20 kg. Prace w dużej mierze przeprowadzono własnymi siłami 
bukowskiego OSIR-u.  Paweł Prugar



10   WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020

Wieża tu, wieża tam, czyli nadchodzi 5G
Co to jest 5G?

Określenie 5G oznacza komunikację bez-
przewodową za pomocą technologii piątej 
generacji. Ma ona docelowo zastąpić aktual-
nie wykorzystywaną technologię oznaczoną 
jako 4G LTE, w celu zapewnienia szybszego 
przesyłania danych. 

Projekt 5G rozwija się na całym świecie 
i to na ogromną skalę. W tej dziedzinie dzia-
łają potężni operatorzy telekomunikacyjni, 
przeznaczając na to ogromne pieniądze.

Technologia 5G wykorzystuje pasma 
wyższych częstotliwości, przez co anteny 
w miastach będą musiały być rozstawio-
ne w stosunkowo niewielkiej odległości 
kilkuset metrów od siebie, czasami w nie-
zauważalnych lokalizacjach. Wystarczą do 
tego maszty, słupy, kominy, a nawet wyso-
kie latarnie. Do budowy bazowej sieci będą 
wykorzystywane szerokopasmowe satelity 
oraz naziemne istniejące maszty telefonii 
komórkowej, a tam gdzie ich brakuje, są 
czynione starania o ich nowe lokalizacje.

Co nam da sieć 5G? 
Założenie jest takie, aby sieć 5G w Polsce 

umożliwiła przesyłanie danych z szybkością 
co najmniej 500 Mb/s. Tym samym, najwięk-
sze zainteresowanie wykazują użytkownicy 
smartfonów 5G, które mają stopniowo wy-
pierać starsze modele. Nowa sieć ma umoż-
liwić rozwój internetu i stworzyć podwaliny 
dla sztucznej inteligencji. Ponadto optymiści 
zacierają ręce, bo liczą na wprowadzenie au-
tonomicznych samochodów, zdalną obsługę 
sprzętu budowlanego czy rolniczego oraz 
powszechne sterowanie infrastrukturą miej-
ską. Pytanie tylko, czy warto za wszelką cenę 
bezrefleksyjnie budować taką sieć wciskając 
anteny wszędzie, gdzie się da, przekładając 
zysk nad zdrowie ludzi?

Wiele z tych wynalazków jeszcze przez 
długi nie będzie wykorzystywana w codzien-
nym życiu. Czy ktoś będzie chciał podłączać 
lodówkę do internetu czy otwierać zamki 
w domu za pomocą telefonu? Podobnie jest 
z samochodami elektrycznymi, które miały 
już masowo zastępować trujące diesle, ale 
ze względu na cenę i małe osiągi wciąż są 
towarem zbytkownym. W istocie, kiedy 5G 
zacznie być naprawdę ludziom potrzebne, 
tego nie wiadomo.

Czy 5G stanowi zagrożenie  
dla ludzi ?

Promieniowanie elektromagnetycz-
ne o wysokich częstotliwościach stanowi 
największe zagrożenie dla organizmów 

żywych, gdyż jest przez nie pochłaniane. 
Poszczególne kraje opracowały normy dla 
promieniowania elektromagnetycznego, 
wskazując graniczne wartości uznawane 
za bezpieczne. Cóż z tego, skoro wciąż nie 
wiadomo, jakie są ostatecznie skutki działa-
nia takiego napromieniowania w dłuższym 
okresie wywołane przez urządzenia obecnej 
generacji. Tym bardziej nie ma doświadczeń 
w tym zakresie dla wchodzącej technologii 
5G. Zwolennicy tych urządzeń nie znajdu-
ją większego zagrożenia, dbając przede 
wszystkim o zyski z tego zainwestowania. 
Przeciwnicy 5G już jednak działają, zawią-
zują stowarzyszenia i protestują w sprawie 
rozbudowy sieci bazowej 5G. 

Wciąż niewiele wiadomo oficjalnie na 
temat pola generowanego przez urządze-
nia nadawcze telefonii starszej generacji, 
nie mówiąc już o tych pracujących w wersji 
5G. W obiegu krąży opinia operatorów, że 
nie wykazano szkodliwości tej technologii. 
Z kolei dla przeciwników 5G podstawowy 
argument stanowi fakt, że nie wykazano też 
jej bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. 
Niewątpliwie zespół anten o dużych mocach 
emituje już dziś silne pole elektromagne-
tyczne, a jeśli dołożone zostaną dodatkowe 
nadajniki 5G, to zagrożenie dla życia nie-
uchronnie wzrośnie. Najbardziej narażone 
na promieniowanie są dzieci, a wśród fauny 
– małe organizmy typu owady, zwłaszcza 
pszczoły, których ciała są całkowicie prze-
nikane przez promieniowanie o wysokiej 
częstotliwości. Dalsze zmniejszanie się popu-
lacji pszczół w krótkim czasie grozi brakiem 
żywności, ponieważ gospodarka bazuje na 
produktach pozyskiwanych z roślin, które 
występują dzięki zapylaniu przez owady. 
Wszystko co sztuczne budzi niepokój, więc 
zrozumiałe są obawy mieszkańców, którzy 
protestują przeciwko bliskiej odległości na-
dajników od skupisk ludzkich.

Technologia 5G w Polsce
Najwięksi gracze na rynku operatorów 

telekomunikacyjnych w porozumieniu z Mi-
nistrem Cyfryzacji powołali w 2019 roku 
spółkę „Polskie 5G” celem realizowania infra-
struktury usług dla wysokich częstotliwości.

Technologia 5G została już uruchomiona 
i działa w kilku dużych miastach, m.in. na 
terenie Poznania. Projekt miał obejmować 
budowę 100 stacji bazowych, jednak z uwa-
gi na pandemię plany dotyczące realizacji 
przedsięwzięcia uległy spowolnieniu.

Problem w tym, że poziomy promienio-
wania elektromagnetycznego generowane 
przez urządzenia 5G przekraczają dopusz-
czalne normy. Czeka nas więc zapewne pod-

wyższenie tych progów. Tylko czy to będzie 
bez wpływu na nasze zdrowie ? W Polsce, 
nie wiedzieć dlaczego, ścigamy się w dążeniu 
do zainstalowania 5G, korzystając przy tym 
z dofinansowania unijnego. Tymczasem są 
w Europie kraje, które zawiesiły prace nad 
wprowadzaniem sieci piątej generacji do 
czasu określenia jej bezpieczeństwa. Wła-
śnie tak postąpiły władze Belgii, Holandii 
i Słowenii, a ostatnio też Niemcy.

Czy samorządy zastopują 5G ?
W Polsce kwestie lokalizacji infrastruk-

tury telekomunikacyjnej reguluje ustawa 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych. Kłopot w tym, że przepisy te 
wiążą ręce gminom przy wyborze lokalizacji 
masztów telefonii komórkowej. Plan zago-
spodarowania przestrzennego uchwalany 
przez gminy nie może ustanawiać zakazów, 
a przyjmowane w nim rozwiązania nie 
mogą uniemożliwiać lokowania inwestycji 
z zakresu łączności publicznej. Dlatego też 
obserwujemy dyktat operatorów sieci ko-
mórkowych, którzy maszty z nadajnikami 
najchętniej chcieliby budować najbliżej od-
biorców, czyli w centralnych częściach miast 
i wsi. Na takie rozwiązania nie godzą się 
gminy, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców oraz dewastację krajobrazu. 
No i konflikty gotowe. Na szczęście gminom 
z pomocą przychodzą sądy administacyjne, 
które wskazują, iż choć rada gminy nie może 
ustanowić całkowitego zakazu lokalizowania 
obiektów wieżowych, to może jednak ustalić 
w tym zakresie ograniczenia, nie dopuszcza-
jąc do ich umieszczania na terenach miesz-
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kaniowych oraz cennych przyrodniczo. Tak 
też się stało, w przypadku próby lokalizacji 
ponad 50 metrowej wieży telefonii komór-
kowej w Buku przy ul. Bohaterów Bukow-
skich (w sąsiedztwie mleczarni), tuż przy 
zespole domów mieszkalnych. W wyniku 
fali protestów mieszkańców ta lokalizacja 
nie uzyskała zgody bukowskiego magistratu, 
ale inwestor wielokrotnie zaskarżał te roz-
strzygnięcia. Jedyną metodą powstrzymania 
zapędów operatora było opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego, gdzie 
wprowadzono wspomniane ograniczenia dla 
obiektów wieżowych, a rada gminy uchwa-
liła ten plan w listopadzie 2019 r. W efekcie 
procedura lokalizacyjna z wniosku inwestora 
została umorzona, a tym samym oprotesto-
wana wieża nie powstanie. Ten przykład 
pokazuje, że brak planu miejscowego sta-
nowi dla inwestora formalne ułatwienie, bo 
władzy lokalnej trudno jest odmówić zgody 
na lokalizację wieży telefonii komórkowej - 
choćby najbardziej niepożądanej. 

W Buku jest remis...  
ze wskazaniem

Jak zdołałem ustalić, od 2018 roku toczy 
się na terenie gminy Buk 6 spraw dotyczą-
cych ustawienia wieży dla nadajników telefo-
nii komórkowej, z tego 3 sprawy zakończyły 
się pozytywnie dla inwestora, pomimo pro-
testów mieszkańców. Należy więc przyjąć, 
że te budowle jednak powstaną, a dziś są 
to działki wolne od zabudowy i położone 
na terenach wiejskich. Pierwsza sprawa to 
Dakowy Suche przy ul. Jesionowej, gdzie 
postępowanie zakończono w listopadzie 
ub. roku, po pozytywnym rozstrzygnięciu 
dla inwestora przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistarcyjny w Poznaniu. Druga lokalizacja, 
to Kalwy przy ul. Lipowej, gdzie wydano 
wprawdzie negatywną decyzję, ale w wyniku 
stanowiska Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Poznaniu decyzję zmieniono 
na pozytywną w sierpniu 2019 r. Trzecia 
sprawa dotyczy wsi Wysoczka, gdzie po ba-
talii administracyjnej ostatecznie inwestor 
postawił na swoim i zapewne wieża tam 
powstanie. 

Pozostałe 3 sprawy zakończyły się 
odmową lokalizacji, jak dla wspomnianej 
działki przy ul. Boh. Bukowskich w Buku 
i dla działki przy ul. Bukowskiej w Szew-
cach, gdzie burmistrz odmówił tej zgody 
decyzją z lutego br., a inwestor tym razem 
nie wniósł odwołania. Ciężka batalia toczy 
się o teren przy obiekcie Netto w Buku, gdzie 
w wyniku protestów mieszkańców w liczbie 
ponad 500, odmówiono inwestorowi zgody 
na lokalizację 53 metrowej wieży. Bezspor-
ne jest to, że ta lokalizacja będzie stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, 

a szczególnie dla małych dzieci, które mu-
siałyby przebywać w zasięgu oddziaływania 
urządzeń nadawczych podczas ich pobytu 
w pobliskim przedszkolu i żłobku. Ponadto 
taki obiekt na samym wjeździe do miasta 
i tuż przy rondzie spowoduje nieodwra-
calną degradację krajobrazu, górując nad 
otaczającą przestrzenią i pobliskimi blokami. 
Jest sprawą nie do zaakceptowania, aby nie 
zważając na zdanie lokalnej społeczności 
forsować swoje zamierzenie inwestycyjne, 
dbając wyłącznie o zysk. Dowodem na to jest 
dwukrotnie wniesione odwołanie. Przewi-
dując określone problemy w tej sprawie rada 
gminy podjęła uchwałę w kierunku opra-
cowania planu miejscowego dla tej działki 

i terenów przyległych, co ma rozstrzygnąć 
jakie obiekty mogą powstać na tym obszarze, 
a jakie będą wykluczone. Jest szansa, że ten 
plan zostanie uchwalony do końca roku. Gdy 
wydawało się, że w ogólnej rozgrywce jest 
remis, na ostatniej sesji burmistrz Paweł 
Adam poinformował, że wpłynął kolejny 
wniosek na działkę w Szewcach-Zgoda, co 
oznacza, że to już siódma sprawa z kategorii 
boju o wieże. Zapewne na tym się nie skoń-
czy i czeka nas niestety nadajnikowy las. 

Opracował: Tomasz Plewa – 
przewodniczący Komisji Budżetu 

i Oświaty Rady MiG Buk

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Buk:

Kino „Wielkopolanin”, Plac Stanisława Reszki 29
 » Poniedziałek, środa – godz. 10.00-14.00
 » Czwartek, piątek – godz. 10.00-14.00  Wtorek – godz. 13.00-17.00
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Koncert od serca

1 października 2020 r. scena Kina „Wiel-
kopolanin” połączyła wszystkich ludzi 
o otwartych i wrażliwych  sercach, a także 

tych, dla których muzyka jest sposobem wy-
rażania emocji i budowania relacji z drugim 
człowiekiem. W dniu Międzynarodowego 
Święta Muzyki odbył się bowiem niezwykły 
koncert „Od serca” pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama, or-
ganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Buku. Koncert stał się okazją do 
podziękowania wszystkim tym, którzy z od-
ruchu serca podejmują różnorodne formy 
pomocy osobom potrzebującym: organizują 
zbiórki pieniędzy na leczenie, szyją maseczki, 

pomagają w zakupach, wspierają dobrym 
słowem i obecnością. To dla nich ze sceny 
popłynęła muzyka w wykonaniu bukow-
skich artystów: Piotra Wojtyniaka, Joanny 
Szynkaruk, Eweliny Króliczak, Katarzyny 
Starosty, zespołu gitarowego Sound Lovers 
oraz zespołu kameralnego Amici Canti. Mu-
zycy zaprezentowali nowatorskie aranżacje 
polskich i światowych przebojów, ale także 
muzykę ludową we współczesnym brzmie-
niu czy francuskie utwory gitarowe. Wiele 
emocji wzbudziła nieśmiertelna piosenka 
Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat” 
w wykonaniu Joanny, Eweliny i Katarzyny, 
które oczarowały widzów swoją wrażliwo-
ścią muzyczną. Wielki finał koncertu – wspól-
ne wykonanie przez wszystkich artystów 
utworu „Chodź, pomaluj mój świat” - stano-

wił prawdziwą eksplozję pozytywnej energii, 
która - co podkreślił w swoim przemówieniu 
burmistrz Paweł Adam – jest nam teraz tak 
bardzo potrzebna. Dla tych, którzy nie mogli 
wysłuchać koncertu w sali kina, organizato-
rzy przygotowali transmisję na kanale You 
Tube Swarzędzkiej Telewizji Kablowej.
Podziękowania dla:

 » BEL-WAH SP. Z O.O.
 » P.P.H.U. "TOM- BUD" S.C.
 » CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA JANUSZ 

SZYMAŃSKI
 » FABRYKA OKIEN I DRZWI DAVEX
 » STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK

– to dzięki tym firmom koncert „Od serca” za 
pośrednictwem kanału YouTube obejrzało 
blisko 2000 osób. DZIĘKUJEMY…

MGOK

Wrzuć nakrętki, pomóż potrzebującym!

Zbieranie nakrętek stało się na prze-
strzeni lat bardzo popularne. Wyrzu-
camy ich bardzo dużo – po sokach, 

mleku, plastikowych butelkach itp. Recy-
kling nakrętek jest bardziej opłacalny niż 
plastikowych butelek. Zbieramy je, by pomóc 
innym, gdyż przeznaczane są m. in. na zakup 
wózka inwalidzkiego, finansowanie leczenia, 
pomoc domom dziecka. Rozpiętość stawek 
za kilogram nakrętek jest duża, a średnio 
wynosi kilkadziesiąt groszy za kilogram 
(wózek inwalidzki wymaga zebrania kilku 
ton nakrętek). Dla pojedynczego domostwa 
oddawanie ich do skupu nie ma raczej sensu. 
Jednak w całej Polsce do śmietników trafiają 
ich tony. Stąd coraz bardziej popularne stają 
się ustawiane publicznie kosze umożliwia-
jące masową zbiórkę. Cała sztuka w tym, by 
to wykorzystać i tu z pomocą przychodzą 
najczęściej fundacje i stowarzyszenia.   

W naszej gminie również pojawiły się 
trzy serca – pojemniki na nakrętki, przy 
Szkole Podstawowej w Buku, Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Niepruszewie, a także 
przy przedszkolu Krasnala Hałabały w Buku. 
Wymienione jednostki współpracują już m. 
in. z fundacjami, które odpowiedzialne będą 
za finalizację akcji zbierania. Gmina planuje 
zakup kolejnych trzech serc dla jednostek 
oświatowych. 

Liczymy na Państwa. 
Wrzucajmy – pomagajmy!

Z. Skibińska

Pomogli 
pogorzelcom

Kilka tygodni temu dowiedziałem się 
o pożarze jaki miał miejsce w Ja-
strzębnikach, który strawił cały  doby-

tek rodziny. Jako prezes ROD „Przy Torach” 
w Buku, nie zastanawiając się, postanowi-
łem nagłośnić tą tragedię wśród naszych 
działkowców oraz przyjaciół z Polski jak 
i z Hamburga, którym nie był obojętny 
los tej rodziny. Już po kilku dniach otrzy-
małem pierwsze paczki z chemią, ubra-
niami, butami oraz słodyczami. Po dwóch 
tygodniach otrzymałem kolejne paczki od 
przyjaciół z różnych stron Polski.

W imieniu swoim jak i rodziny pogo-
rzelców chciałbym bardzo podziękować 
za dobre serce. Ludzie którzy nie znali 
rodziny, bezinteresownie pomogli poszko-
dowanym. Dziękuję.

Prezes ROD ,,Przy Torach’’ w Buku
Rafał Kowalski
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Jubileusz 55-lecia 
Koła Gospodyń 
Wiejskich w Otuszu

Uroczystość rozpoczęła 26 września 
Msza św. w otuskiej kaplicy. Część ofi-
cjalna miała miejsce w sąsiedniej sali 

wiejskiej. Jubileusz był o tyle wyjątkowy, że 
również 55-lecie świętowała przewodniczą-
ca – pani Stanisława Hoffa, która piastuje tę 
funkcję od czasu założenia koła gospodyń. 

Za swą działalność otrzymała pamiąt-
kowy ryngraf. 

Na wniosek GZRKiOR w Buku Poznański 
Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych przyznał następujące 
odznaczenia:

 » Order Wdzięczności Matkom Wsi pani 
Stanisławie Michalak

 » za zasługi dla kółek rolniczych woje-

wództwa Wielkopolskiego paniom: 
Bożenie Burkusz, Krystynie Kamyszek, 
Dorocie Maćkowiak i Janinie Gałązce.
Odznaczenia wręczyli prezes POZRKiOR 

w Poznaniu Ryszard Napierała i prezes GZR-
KiOR w Buku Tadeusz Łysiak. 

 KGW początkowo liczyło 60 członkiń, 
które zajmowały się rozprowadzaniem pi-
skląt. Później doszła organizacja różnych 
imprez i okazjonalnych spotkań oraz udział 

w wydarzeniach gminy. Panie brały także 
czynny udział w dożynkach w Częstocho-
wie. Koło Gospodyń do dziś aktywnie działa, 
pielęgnuje zwyczaje Wielkopolski i przy-
czynia się do rozwoju oraz kształtowania 
tożsamości kulturowej mieszkańców wsi, 
a także gminy. 

Życzymy Paniom pomyślności, nowych 
twórczych pomysłów i wielu kolejnych ju-
bileuszy! Zuzanna Skibińska

DZIEŃ SENIORA  
w Otuszu

W sobotę 3 października br. Koło 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Otuszu zorganizowało DZIEŃ SE-

NIORA. Wśród zaproszonych gości był zarząd 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Buku w składzie: przewodnicząca 
p. Urszula Szymańska, p. Maria Maćkowiak 
i p. Małgorzata Nadstoga oraz sołtys Otusza 
p. Romuald Kubiak.

Pani Stanisława Michalak przywitała 
wszystkich gości oraz przedstawiła spra-
wozdanie z działalności Koła z ostatniego 
okresu. Wspomniała w ciepłych słowach 
o Przewodniczącej śp. Małgorzacie Ignasiak, 
złożyła kondolencje mężowi Jankowi i jego 
rodzinie oraz odmówiła z wszystkimi zebra-
nymi modlitwę za śp. Małgorzatę.

Wspólne spotkanie było okazją na 
świętowanie 45-lecia Bukowskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 80. 
urodziny p. Doroty Maćkowiak, 85. urodziny 
p. Eugeniusza Maćkowiaka i 55-lecie ślubu 
Bożeny i Mariana Burkusz.

Na ich ręce złożono kwiaty, upominki 
i skosztowano przepysznych tortów.

Spotkanie było też okazją na przepro-
wadzenie wyboru nowego zarządu.

Jednogłośnie na Przewodniczącą Koła 
Emerytów i Rencistów w Otuszu została 
wybrana p. Stanisława Michalak.

Sekretarz  Janina Gałązka
Skarbnik - Grażyna Feder
Członek  Bogumiła Ślotała
Dalsze świętowanie odbyło się w prze-

miłej i rodzinnej atmosferze.
Nowej Przewodniczącej Pani Stanisławie 

Michalak gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kierowaniu Otuskim Kołem Seniorów oraz 
owocnej i zgranej współpracy z całym no-

wym zarządem. 
Wszystkim nowo wybranym serdecz-

nie gratulujemy  i życzymy dużo zdrówka 
wszystkim naszym seniorom. 

Mariola Kornosz

Drodzy gminni Seniorzy,
Wasza obecność niesie za sobą nieoceniony wpływ na rodziny i przy-

jaciół. Dzięki wieloletnim doświadczeniom potraficie wskazać, co 
w życiu jest najważniejsze. Wnosicie w naszą codzienność mądrość, 
miłość i cierpliwość.

Z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, przypadają-
cego na 1 października, pragniemy życzyć Wam, by każdy kolejny rok Waszej 
złotej jesieni życia był sceną nowych możliwości i niezapomnianych przygód.

Sytuacja związana z epidemią pokrzyżowała nasze tegoroczne 
plany. Mając na względzie zdrowie osób starszych, będących w grupie 
wysokiego ryzyka, zostaliśmy zmuszeni do odwołania corocznego 
wydarzenia, jakim jest Tydzień Seniora. Mamy ogromną nadzieję, 
że spotkamy się na tym wydarzeniu już w przyszłym roku. 

Paweł Adam – Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
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Kolejne niespodzianki z wykopalisk We wrześniu rozpoczął się kolejny 
etap badań archeologicznych na 
rynku. Zmierzają one do odsło-

nięcia południowo-zachodniej części gotyc-
kiego ratusza, który został zlokalizowany 
w zeszłym roku. Już w pierwszych dniach 
eksploracji udało się odsłonić prawdopodob-
ną kamienną przyporę budynku oraz pro-
stopadłą przylegającą do niego ścianę innej 
konstrukcji. Jednak największą ciekawostką 
ostatnich dni było odsłonięcie podstawy 
starego pieca z kafli garnkowych. Ponadto 
w zasypanych piwnicach ratusza ujawniono 
duże ilości ceramiki, szkła oraz zdobniczych 
elementów architektonicznych. W śród nich 
znalazły się szkliwione cegły użyte zapew-
ne do kolorowej dekoracji zewnętrznych 
ścian ratusza, a także obramowania okien 
lub drzwi. Wszystkie te elementy niczym 
puzzle zaczynają się składać w spójną wizję 
historycznej zabudowy rynku.

Hubert Wejmann

Pięć dni nad Bałtykiem wypoczywali 
wspólnie tego lata członkowie Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów ZR w Buku. Te kilka dni przerwy 
od covid-owej izolacji było bardzo potrzeb-

nych seniorom, którzy z radością nadrabiali 
towarzyskie kontakty. Zasileni pozytywną 
energią, orzeźwieni morską bryzą szczęśli-
wie wrócili do swoich domów.  

Red.

Emeryci w Ustroniu 
Morskim
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Przeczytali  
mimo pandemii

Tradycyjnie jak co roku, w pierwszą 
sobotę września na terenie kraju od-
było się „Narodowe Czytanie”. Akcja 

została zapoczątkowana w 2013 r. z inicja-
tywy ówczesnego Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Od tego czasu to właśnie 
Prezydent RP wyznacza lektury, które stają 
się bohaterami ogólnonarodowego przedsię-
wzięcia promującego czytelnictwo i rodzimą 
polską literaturę. W bieżącym roku Prezy-
dent Andrzej Duda zaprosił wszystkich do 
zmierzenia się z interpretacją „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego -jednego z najbardziej 

znanych dzieł polskiego romantyzmu. Dzieło 
Słowackiego okazało się być trudnym wy-
zwaniem organizacyjnym. Z uwagi na wy-
tyczne sanitarne i nakaz zachowania dystan-
su społecznego, zdecydowaliśmy się nagrać 
film z tegorocznej imprezy i upublicznić go 
w mediach społecznościowych. Kompozycja 
utworu wymaga w zasadzie czytania z po-
działem na role, co z uwagi na panujący 
reżim sanitarny i ograniczenia sprzętowe 
nie było możliwe do realizacji. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się na czytanie ca-
łych fragmentów dzieła przez jedną osobę. 
Każda grupa uczestników wydarzenia była 
nagrywana oddzielnie, z zachowaniem obo-
wiązujących zasad bezpieczeństwa. W tym 
roku do wspólnej pracy nad przygotowaniem 
wydarzenia włączyli się: burmistrz Paweł 

Adam, przewodniczący rady Piotr Goroński, 
bibliotekarze, członkowie Zespołu Kameral-
nego „Amici Canti” oraz uczestnicy Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”. Całość 
materiału została zmontowana i wyemitowa-
na na falach Internetu w dniu „Narodowego 
czytania” tj. 5 września br. Materiał powstał 
dzięki współpracy Biblioteki Publicznej oraz 
Urzędu Miasta i Gminy w Buku. Całość zre-
alizowano własnymi siłami organizacyjnymi 
wspomnianych jednostek. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
kontynuacji akcji mimo trudnych warunków 
jej realizacji. Miejmy nadzieję, że kolejne 
edycja akcji odbędzie się już w lepszych 
okolicznościach.

Hubert Wejmann

Wilo Polska dla Biblioteki i Kina

Poznaliśmy się w 2010 r. przy okazji pro-
jektu „Prezent dla ziemi”, realizowanego 
wówczas przez Fundację Nasza Ziemia 

oraz Wilo Polska. Wtenczas dzięki życzliwo-
ści sponsora - Wilo Polska na terenie naszej 
gminy posadziliśmy tysiące drzew, które 
do dzisiejszego dnia rosną razem z nami. 
Wsparcie Wilo Polska wpisywało się w szer-
szą akcję naszej gminy, zapamiętaną jako 
„Przywracamy Buki Gminie”. Większość 
z przeszło 20.000 drzew posadzonych w jej 
ramach utworzyło zieloną strefę buforową, 
odgradzającą tereny przemysłowe od tere-
nów zamieszkanych w Niepruszewie. Część 
sadzonek trafiła do Parku Leśnego nad Jezio-
rem Niepruszewskim. Przeważającą część 
drzew stanowiły tak rzadkie, a jednocześnie 
symboliczne na naszym terenie buki. Na-
sadzenia uzupełniano m.in. olchami, brzo-

zami i świerkami. Ta „zielona” współpraca 
pozostawiła u partnerów dobre wrażenia 
i radość z pożytecznego projektu, w który 
tak licznie angażowali się mieszkańcy naszej 
gminy. Po dziesięciu latach spotykaliśmy się 
w jakże innych okolicznościach. Trudny czas 
epidemii spowodował drastyczny spadek 
przychodów kina i to w czasie, kiedy trzeba 
było wykonać konieczną inwestycję. Remont 
kotłowni gazowej był niezbędny, a od jego 
powodzenia zależało płynne funkcjonowa-
nie Biblioteki i Kina. Gmina zabezpieczyła 
niezbędne środki na tę inwestycję, jednak-
że spadek przychodów z biletów kinowych 
znacznie uszczuplił przychody własne pla-
cówki i zmusił do dużych, nieraz bolesnych 
oszczędności. Okazało się, że w tej trudnej 
sytuacji znowu możemy liczyć na przyjaciół 
z Wilo Polska. Firma wsparła nas, przekazu-

jąc bezpłatnie na potrzeby Biblioteki i Kina 
trzy pompy o wartości rynkowej przeszło 
5.000 zł. W tym trudnym okresie nie sposób 
nie docenić tego pięknego gestu, za który 
serdecznie dziękujemy. Wspólnie przetrwa-
my ten covidowy czas. 

Hubert Wejmann



16   WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020

Dożynki Gminno-Parafialne 

Koronawirus nie zwalnia rolników 
z ciężkiej pracy, która daje nam bez-
pieczeństwo żywnościowe. Z powodu 

panujących wciąż ograniczeń związanych 
z epidemią uroczystość dziękczynna za tego-
roczne żniwa przybrała inny niż dotychczas 
charakter. Mieszkańcy gminy zebrali się 23 
sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Bukow-
skiej Literackiej w Buku na Mszy św., którą 
celebrowali Ks. Prałat Andrzej Szczepaniak 

oraz Ks. Kanonik Roman Janecki. Podczas 
mszy wysłuchać można było przemówień 
Burmistrza Pawła Adama oraz pana Tade-
usza Łysiaka, sołtysa wsi Żegowo-Wysocz-
ka-Wygoda. 

Rolę starościny przyjęła w tym roku pani 
Marzena Gugniewicz, mieszkanka Szewc, 
a starosty – Andrzej Krzyżaniak z Niepru-
szewa. Niezwykły wieniec stworzył Piotr 
Barańczak z Trzemeszna. W ubiegłym roku 

jego dzieło zajęło II miejsce na najładniejszy 
wieniec na Dożynkach Prezydenckich.

Dziękujemy wszystkim, którzy współ-
uczestniczyli w przygotowaniu tak piękne-
go wydarzenia, a szczególnie Gminnemu 
Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Buku, na czele z prezesem 
Tadeuszem Łysiakiem, a także Zespoło-
wi Folklorystycznemu Złote Kłosy. Mamy 
ogromną nadzieję, że w przyszłym roku na 
uroczystości dożynkowej spotkamy się już 
tradycyjnie w plenerze.

Zuzanna Skibińska

Święto pieczonego ziemniaka 2020

26 września 2020 r. na terenie WTZ 
,,Promyk” w Otuszu jak co roku 
odbyła się impreza z okazji Świę-

ta Pieczonego Ziemniaka. W tegorocznym 
festynie wzięli udział uczestnicy WTZ ,,Pro-
myk” z Otusza i Konarzewa wraz z rodzicami 
oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk” w Ko-
mornikach. Wśród obecnych, zaproszonych 
gości wymienić należy: p. Tomasza Woźnicę, 
Zastępcę Dyrektora PCPRu, p. Pawła Prze-

piórę, Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo. Na 
przybyłych czekały wspaniałe atrakcje, takie 
jak: quiz na temat ziemniaka, konkurs na 
rzeźbę z ziemniaka, konkurs na najdłuższą 
obierkę oraz zwiedzanie wozu strażackiego. 
Państwo Sokołowscy z Buku zaserwowali 
nam różne potrawy z ziemniaka, takie jak: 
pyry z gzikiem, placki ziemniaczane, szare 
kluski i frytki. Jednym słowem: smakowicie, 
jak to w powiecie poznańskim. Niespodzian-
kę sprawiła nam obecność animatorki, która 

umilała czas przez wykonywanie ogromnych 
baniek mydlanych i zachęcała do udziału 
w zajęciach z chustą Klanzy. Dużo frajdy 
dostarczyły też przejażdżki bryczkami. Po-
nadto Prezes Stowarzyszenia, pan Bogdan 
Maćkowiak, zadbał o każdy detal, nagrodził 
wszystkich tych, którzy brali udział w po-
szczególnych konkurencjach. Szczęście się do 
nas uśmiechnęło, ponieważ pogoda sprzyjała 
spędzaniu czasu na powietrzu. Serdecznie 
dziękujemy za niesamowite przeżycia, które 
na długo pozostaną w naszej pamięci.

Aleksandra Tonder,
uczestniczka WTZ „Promyk” w Otuszu
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Piękni trzydziestoletni

Dokładnie 30 lat temu, 4 październi-
ka 2020r. delegacja z holenderskiej 
gminy Sint-Michielsgestel odwiedzi-

ła Buk. Z powodu pandemii nie możemy 
wspólnie świętować naszego jubileuszu, 
ale to nie oznacza, że o sobie nie pamięta-
my. Już na początku roku burmistrz Paweł 
Adam zaprosił holenderskiego burmistrza 
Haana Looijena wraz z delegacją na uro-
czystości rocznicowe do Buku. Jak wiemy, 

epidemia zweryfikowała nasze plany, jed-
nak w czerwcu 2020 burmistrz Buku po-
nownie zapewnił naszych holenderskich 
partnerów, że pamiętamy o naszej rocznicy 
i podtrzymujemy zaproszenie do wspólnego 
świętowania w Buku, gdy tylko będzie taka 
możliwość. Poniżej publikujemy list skiero-
wany do wszystkich mieszkańców Buku, 
który otrzymaliśmy z okazji jubileuszu od 
Joke van Doorn – prezes Fundacji Sint-Mi-
chielsgestel – Buk.

A.K.

Drodzy mieszkańcy Buku, 
W imieniu Fundacji Sint-Michielsgestel - 

Buk serdecznie gratulujemy z okazji naszej 
30-letniej współpracy. To wyjątkowe, że jedna 
gmina z Holandii i jedna z Polski od 30 lat 
współpracują ze sobą w różnych dziedzinach.  

Jak to się zaczęło?
Czwartek, 4 października 1990 r.

Burmistrz Ger Schinck, sekretarz Piet 
van Lankveld i Anna Hoevenaars-Gonstal 
z gminy Sint-Michielsgestel jadą do Buku, 
aby zapoznać się z gminą partnerską Buk 
w Wielkopolsce.

Jak jest teraz?
Obie gminy nie mogą się spotkać z po-

wodu Covid-19. To jest bardzo denerwują-

ce. Mamy nadzieję, że po Covid-19 fizycznie 
wznowimy nasze kontakty z Polskim Bukiem.

Drodzy mieszkańcy Buku, 
Serdecznie i ciepło Was pozdrawiamy 

z Sint-Michielsgestel, bądźcie bezpieczni 
i zdrowi i do następnego spotkania.

Joke van Doorn – Przewodnicząca
Fundacja Sint-Michielsgestel - Buk

Inwestycje  
w szkołach podstawowych

Szkoła to przede wszystkim miejsce tworzone z myślą o uczniach 
i ich rodzicach, ale nie byłoby jej bez nauczycieli i pracowni-
ków. Podczas wakacji – dzięki przychylności burmistrza Paw-

ła Adama i we współpracy z kierownik Referatu Inwestycji Iloną 
Dębską – pokój nauczycielski przy ul. Szarych Szeregów w Buku 
przeszedł gruntowny remont. Dodatkowo wymieniona została 
dwudziestoletnia wykładzina w pokoju nauczycielskim, gabinecie 
dyrektora oraz sekretariacie. Koszt inwestycji wyniósł 24.746,80 zł.  
Z kolei w Niepruszewie, w związku z realizacją projektu pn. Ma-
tematyka i Informatyka Motorem do Rozwoju Oświaty w Mieście 

i Gminie Buk istniejąca sala informatyczna została przygotowana 
do prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie. Koszt przedsię-
wzięcia to 69.922,01 zł (w tym dostosowanie istniejącej instalacji 
elektrycznej - 17.712,00 zł, prace remontowo-budowlane - 44.215,01 
zł). W pracowni przeprowadzono remont podłogi, wzmocnienie 
belek stropowych, szpachlowanie i malowanie ścian. Dokonano 
także montażu sieci komputerowej, likwidacji kanałów koryto-
wych i montażu: przewodów z korytek, gniazd i nowej instalacji 
oświetleniowej z oprawami i źródłami LED. I.D.
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Bukowskie Sokoły

W ramach gminnego programu wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierającej naukę na 

terenie Miasta i Gminy Buk „BUKOWSKIE 
SOKOŁY”  Burmistrz Miasta i Gmina Buk po 
raz kolejny przyznał  Stypendia artystyczne 
na rok szkolny 2020/2021.

Stypendia przyznawane są  za osiągnię-
cia  artystyczne dla uczniów, którzy w roku 
szkolnym którego dotyczy wniosek, uczęsz-
czali do klas IV-VIII szkoły podstawowej 
i którzy uzyskali na świadectwie szkolnym 
średnią ocen co najmniej 4,25, oraz dla 
uczniów, którzy uczęszczali do dziennej 
szkoły ponadpodstawowej i którzy uzyskali 
na świadectwie szkolnym średnią ocen co 
najmniej 4,0 a ponadto spełniają jeden z po-
niższych warunków:

 » zostali laureatami lub zajęli I- III miejsce 
w  konkursach, festiwalach, turniejach 
lub olimpiadach  o zasięgu rejonowym, 
regionalnym lub powiatowym;

 » zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce 
w  konkursach,  festiwalach, turniejach  
lub olimpiadach o zasięgu wojewódzkim;

 » zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce 
lub uzyskali wyróżnienie w  konkursach,  

festiwalach, turniejach lub olimpiadach, 
o zasięgu ogólnopolskim lub międzyna-
rodowym.

Stypendia dla młodych artystów otrzy-
mali:
1. Agata Suwiczak uczennica Szkoły 

Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie, uzyskała na świadec-
twie szkolnym średnią ocen 5,1 oraz za-
jęła III miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu twórczości młodych Folkowe 
Inspiracje w Łodzi,

2. Daria Kańduła uczennica Szkoły 
Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie, uzyskała na świadec-
twie szkolnym średnią ocen 5,45, zaję-
ła drugie miejsce w V Wielkopolskim 
Konkursie Szkolnej Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej w Poznaniu oraz otrzy-
mała wyróżnienie w V Ogólnopolskim 
Konkursie „Piosenka Małolata”.

3. Julia Kańduła uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie uzyskała na świadec-
twie szkolnym średnią ocen 5,5 otrzy-
mała Dyplom Złoty w V Wielkopolskim 

Konkursie Szkolnej Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej w Poznaniu.

4. Piotr Wojtkowiak uczeń Szkoły Pod-
stawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Nie-
pruszewie, uzyskał na świadectwie 
szkolnym średnią ocen 5,46  oraz został 
laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„DO HYMNU”.

5. Natalia Nowak uczennica  Szkoły Pod-
stawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Do-
bieżynie uzyskała na świadectwie szkol-
nym średnią ocen 6,0 oraz otrzymała 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
„VIII Poznańska Jesień Gitarowa”.

Stypendia wypłacane będą w roku szkol-
nym 2020/2021 przez dziesięć miesięcy (z 
wyłączeniem lipca i sierpnia).

W bieżącym roku nie przyznano sty-
pendium za osiągnięcia naukowe, ponie-
waż uczniowie nie zostali laureatami etapu 
wojewódzkiego konkursów przedmioto-
wych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub 
turniejów ogólnopolskich organizowanych 
lub współorganizowanych przez kuratora 
oświaty.

Wszystkim Stypendystom serdecznie 
gratulujemy !!!

Sylwia Wzgarda

Zaopatrzenie placówek oświatowych  
w sprzęt i materiały do walki z covid-19

Dla zapewnienia realizacji zadań zarzą-
dzania kryzysowego, funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych w stanie 

epidemii COVID-19, a także zaopatrywa-
nia podległych jednostek organizacyjnych 
oraz innych podmiotów współpracujących 
z samorządem Miasta i Gminy, Burmistrz 
Miasta i Gminy zgodnie z ustawą o zarządza-
niu kryzysowym uruchomił rezerwę celową 
zaplanowaną w budżecie Miasta i Gminy.

Referat Spraw Obywatelskich i Działal-
ności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy 
realizuje zakupy i dostawy środków ochron-
nych w celu przeciwdziałania COVID-19 
z przeznaczeniem między innymi na po-
trzeby szkół i placówek opieki nad dziećmi. 
Zakupy tych środków są dokonywane na bie-
żąco, na zgłaszane przez jednostki zapotrze-
bowania. Przy wykorzystaniu posiadanego 
w Urzędzie samochodu osobowo-towarowe-
go, środki te są dostarczane bezpośrednio do 
zainteresowanych placówek. Szkołom i po-
zostałym placówkom zapewniono między 
innymi: ozonatory powietrza, termometry 
bezdotykowe, ręczne i bezdotykowe urzą-
dzenia dozujące płyny do dezynfekcji dłoni, 
rękawice ochronne jednorazowe, maseczki 

ochronne, przyłbice i osłony twarzy, odzież 
kuchenną (wielokrotnego użytku i jednora-
zową), płaszcze i peleryny i kombinezony 
ochronne.

Szkoły i inne placówki opieki nad dziećmi 
(niezależnie od podległości) otrzymują także 
środki ochronne z przydziałów Ministerstwa 
Zdrowia, realizowane za pośrednictwem 
Agencji Rezerw Materiałowych. Urząd Mia-
sta i Gminy zapewnia odbiór tych środków 
z wyznaczonych magazynów, transport 
i dystrybucję do poszczególnych placówek. 
Łącznie otrzymaliśmy pięć transportów 
środków. Tą drogą placówkom dostarczo-
no między innymi płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni w ilości - ok. 1 600 l, masecz-
ki ochronne jednorazowe - ok. 11 000 szt., 
przyłbice ochronne – 150 szt. oraz termo-
metry bezdotykowe (po 1 szt. na placówkę). 
Ponadto szkołom, w których funkcjonowały 
obwodowe komisje wyborcze pozostawili-
śmy do wykorzystania płyny do dezynfekcji 
dłoni i powierzchni niewykorzystane na po-
trzeby wyborów. Ponadto Branżowa Szkoła 
I Stopnia otrzymała z przydziału Starostwa 
Powiatowego następujące środki: przyłbice 
– 60 szt., maseczki ochronne jednorazowe – 

1000 szt. i termometr elektroniczny – 1 szt.
Dezynfekcja placów zabaw i gier funkcjo-

nujących w ramach działalności placówek 
oświatowo-wychowawczych jest zapewnio-
na przez Burmistrza Miasta i Gminy. De-
zynfekcję tych miejsc wykonuje Ochotnicza 
Straż Pożarna w Buku przy wykorzystaniu 
preparatów dezynfekcyjnych zakupionych 
i przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy 
w Buku.

Burmistrz Miasta i Gminy zaproponował 
dyrektorom wszystkich jednostek organiza-
cyjnych Miasta i Gminy, w tym także szkołom 
i placówkom opieki nad dziećmi bezpłatne 
szczepienia wszystkich grup zawodowych 
pracowników przeciwko grypie. Aktualnie 
są zbierane deklaracje udziału pracowników 
w szczepieniu.

Zadania związane z zapewnieniem funk-
cjonowania placówek w stanie epidemii będą 
realizowane nadal. Ich skala i rodzaj będzie 
zależna od kształtowania się sytuacji epide-
miologicznej.

Feliks Strabużyński
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Szkoła Branżowa I stopnia w Buku 
rozpoczęła realizację projektu 
„Podniesienie poziomu kształcenia 

zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia 
w Buku”, nr RPWP.08.03.01-30-0008/19. 
Projekt jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach działania 8.3.1. 
Kształcenie zawodowe młodzieży.

Celem projektu jest poprawa zdolności 
do zatrudnienia 90 uczniów poprzez udział 
w praktykach zawodowych, doradztwo edu-
kacyjno-zawodowe i kursy oraz podniesienie 
kompetencji zawodowych u 2 nauczycieli , 
a także poprawienie warunków dydaktycz-
nych poprzez zakup wyposażenia do reali-
zacji doradztwa zawodowego w Branżowej 

Szkole I Stopnia w Buku do dnia 31.12.2022 
roku.

W ramach projektu realizowane będą 
4 zadania, w ramach których uczniom za-
oferowane będą różne rodzaje wsparcia.

I. Praktyki zawodowe dla 30 uczniów 
organizowane we współpracy z lokalnymi 
i regionalnymi przedsiębiorcami z woje-
wództwa wielkopolskiego. Praktyki będą 
realizowanie na podstawie programu opra-
cowanego przez nauczyciela i dyrektora 
szkoły we współpracy z podmiotami przyj-
mującymi uczniów na praktyki. Czas trwania 
praktyk wynosi po 150 godzin. Za praktyki 
uczeń otrzyma stypendium, a pracodawca 
zwrot poniesionych kosztów przygotowania 
stanowiska pracy.

II. Kursy specjalistyczne organizowa-
ne przez podmioty zewnętrzne:
1. Florystyczny,
2. Carvingu sztuka zdobienia potraw,
3. Barmański,
4. Baristy,
5. Kuchnia molekularna,
6. Kuchnia bankietowa,
7. Desery bankietowe,
8. Wizażu i stylizacji,
9. Kurs barbera, 
10. Spawanie MAG,
11. Spawanie TIG,
12. Naprawy ogumienia pojazdów,
13. Programowanie obrabiarek sterowanych 

numerycznie,
14. Uprawnienia elektryczne 1KV,
15. Obsługi kasy fiskalnej,

Miasto i Gmina Buk realizuje projekt 
„Matematyka i Informatyka moto-
rem do rozwoju oświaty w Mie-

ście i Gminie Buk” nr RPWP.08.01.04-30-
0004/19 dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Projekt realizowany jest w ramach 
działania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach 
ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy 
i kompetencji 24 nauczycieli i 276 uczniów 
Szkół Podstawowych funkcjonujących na 
terenie Miasta i Gminy Buk poprzez popra-
wę warunków dydaktycznych, rozwijanie 
kompetencji kluczowych wśród uczniów, 
wsparcie nauczycieli i indywidualnego po-
dejścia do ucznia do dnia 28.02.2023 roku.

Realizatorami projektu są 4 szkoły:
 » Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Bukowskich w Buku,
 » Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy 

w Szewcach,
 » Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeń-

skiej w Niepruszewie,
 » Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cie-

ślaka w Dobieżynie.

Każda ze szkół otrzyma doposażenie 
pracowni matematycznych i informatycz-
nych w pomoce edukacyjne i dydaktyczne, 
gry, programy edukacyjne oraz sprzęt mul-
timedialny i komputerowy (m.in. w rzutni-
ki, tablice multimedialne, kserokopiarki) 
oraz zapewni zajęcia dodatkowe dla swoich 
uczniów.

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Bukowskich w Buku przewiduje się:

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z matematyki,

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 

uzdolnienia z informatyki,
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 

uczniów z matematyki,
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 

uczniów z informatyki,
- Warsztaty łączące matematykę z edu-

kacją finansową.
Łącznie zostanie zrealizowane 1376 

godzin zajęć dla uczniów.

W Szkole Podstawowej im. dr Lecha 
Siudy w Szewcach przewiduje się:

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z matematyki,

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z informatyki,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów z matematyki,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów z informatyki,

- Zajęcia dla uczniów rozwijające kom-
petencje emocjonalno-społeczne,

- Zajęcia dla uczniów rozwijające umie-
jętność uczenia się.

Łącznie zostanie zrealizowane 1204 
godzin zajęć dla uczniów.

W Szkole Podstawowej im. im. dr 
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie prze-
widuje się:

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z matematyki,

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z informatyki,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów z matematyki,

- Szkolenie dla nauczycieli „Dyskalkulia: 
diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się matematyki”,

- Szkolenie dla nauczycieli „Indywidu-
alizacja nauczania – tworzenie warunków 

do psychologiczno-pedagogicznego wspie-
rania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”,

- Szkolenie dla nauczycieli „Trening 
Umiejętności Wychowawczych”

Łącznie zostanie zrealizowane 602 go-
dzin zajęć dla uczniów oraz 3 szkolenia dla 
łącznie 5 nauczycieli.

W Szkole Podstawowej im. im. o. Igna-
cego Cieślaka w Dobieżynie przewiduje 
się:

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z matematyki,

- Zajęcia dla uczniów rozwijających 
uzdolnienia z informatyki,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów z matematyki,

- Zajęcia dla uczniów z gimnastyki ko-
rekcyjnej,

- Zajęcia logopedyczne dla uczniów,
- Studia podyplomowe dla nauczyciela 

„Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”,
- Szkolenie dla nauczycieli „Zaczaruj swo-

je lekcje – nauka programowania w Baltie”,
- Szkolenie dla nauczycieli „Scratch – 

programowanie przez zabawę”,
- Szkolenie dla nauczycieli „Zastosowa-

nie interaktywnych narzędzi w nauczaniu”,
- Szkolenie dla nauczycieli z wykorzysta-

nia tablicy multimedialnej jako narzędzia 
dydaktycznego.

Łącznie zostanie zrealizowane 2322 go-
dzin zajęć dla uczniów oraz studia podyplo-
mowe i 4 szkolenia dla łącznie 19 nauczycieli.

Dzięki realizacji projektu 276 uczniów 
(z czego 88 ze specjalnymi potrzebami) i 24 
nauczycieli podniesie swoje kompetencje 
i kwalifikacje oraz zostaną doposażone 4 
szkoły w Gminie Buk.

Dofinansowanie projektu z UE wy-
nosi 661.309,48 zł, a całkowita wartość 
projektu to 696.115,25 zł. 
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Projekt „Posiłek w szkole i w domu” 
moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

W ramach Wieloletniego Rządowe-
go Programu Szkoła Podstawowa 
w Niepruszewie otrzymała wspar-

cie finansowe wysokości 80 000 zł. W ra-
mach wkładu własnego na realizację pro-
jektu przeznaczono 20 000 zł. Ze środków 
przeznaczonych na realizację projektu doko-
nano zakupu wyposażenia do kuchni: szat-
kownica do warzyw, zestaw tarcz tnących, 
dwa piekarniki, porcjoner do ziemniaków, 
pojemnik na odpady, tace plastikowe, garnki, 
stoły metalowe, szafy przelotowe, deski do 

krojenia HACCP,  misy kuchenne, ostrzałka 
do noży,  rękawice piekarskie, sztućce, wózek 
kelnerski,  wyparzarka do naczyń. Przepro-
wadzono remont stołówki : wymiana drzwi, 
wymiana okien podawczych, zakup krze-
seł,  wylewka podłogi i montaż wykładzin, 
gipsowanie, wyrównanie, malowanie ścian 
i sufitu, tapetowanie, wymiana oświetlenia, 
maskowanie i zabudowa rur, wymiana pa-
rapetów i blatów w okienkach podawczych. 
Ze względu na organizację pracy Przedszko-
la, większość prac remontowych musiała 

zostać wykonana w miesiącu lipcu. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników Zespołu oraz 
rodziców (p. Damiana Boińskiego, p. Toma-
sza Grzelewskiego, p. Bogny i Piotra Koziel-
skich, p. Mariusza Wrzyszcza) uczniowie 
mogą korzystać z nowo wyremontowanej  
stołówki, a personel kuchenny z nowocze-
snego sprzętu i wyposażenia. O celowości 
podjętych działań świadczy rosnąca liczba 
dzieci korzystających z posiłków.  Szczególne 
podziękowania należą się rodzicom, którzy 
okazali pomoc w wykonywaniu prac remon-
towych, co przełożyło się na zakres remontu 
i końcowy efekt.

Joanna Christop 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Niepruszewie

16. Uprawnienia SEP, 
17. Operator koparko-ładowarki,
18. Obsługi wózków widłowych,
19. Operatorów kombajnów zbożowych.

Łącznie zaplanowana jest realizacja 924 
godzin zajęć dla 60 uczniów.

III. Zajęcia z doradcą edukacyjno-za-
wodowym: 

 » indywidualne konsultacje z doradcą 
edukacyjno-zawodowym,

 » grupowe zajęcia z doradcą edukacyjno-
-zawodowym,

 » warsztaty grupowe z doradcą edukacyj-
no-zawodowym. 

Podczas zajęć uczniowie zdobędą narzę-
dzia do poznania własnych zasobów: cech, 
umiejętności, mocnych stron, preferencji 
oraz kompetencji osobistych i zawodowych. 
Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela 
z odpowiednim przygotowaniem-doradcę 
zawodowego. Planowany jest również zakup 
pomocy dydaktycznych niezbędnych do pro-
wadzenia doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego. Działania w zakresie doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego realizowane w ramach 
projektu będą korespondować z założeniami 
aktualnie wdrażanej w naszym kraju Polskiej 
Ramy Kwalifikacji, a konkretnie z tzw. efek-

tami kształceniu wspólnymi dla wszystkich 
zawodów. Łącznie zaplanowane jest 360 
godzin zajęć dla 90 uczniów.

Planowane są również kursy dla dwóch 
nauczycieli z Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Buku z zakresu doskonalenia warsztatu 
doradcy zawodowego. Realizacja działania 
zostanie zlecona podmiotowi zewnętrzne-
mu.

Dofinansowanie projektu z UE wy-
nosi 241.358,84 zł a całkowita wartość 
projektu – 268.176,49 zł. 

Doposażenie pracowni w Szewcach

Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy 
w Szewcach otrzymała pomoce dydak-
tyczne z Rezerwy Subwencji Oświato-

wej 2020 na doposażenie pracowni fizycznej, 
chemicznej, przyrodniczej i geograficznej.

Z pozoru proste narzędzia, takie jak glo-
busy indukcyjne, czy ruchomy model Układu 
Słonecznego, pozwolą na wizualizację i zro-
zumienie miejsca Ziemi we Wszechświecie, 
a proste rysowanie południków i równo-
leżników szybko pozwoli uczniom opisać 
i rozróżnić ich cechy. Modele uwidaczniające 
budowę litosfery i ruchy płyt tektonicznych, 

jaskini krasowej rozbudzą zainteresowania 
młodych odkrywców. Może ktoś wyruszy śla-
dami Magellana, Kolumba czy Vespucciego…

Z kolei w czasie lekcji trudnej z pozoru 
fizyki, chemii i biologii uczniowie  przepro-
wadzą własne doświadczenia. A to  dzięki 
zestawom np. LaboLAB energia. Zestawy 
soczewek pozwolą na nowe spojrzenie 
na świat, kolory i obrazy.

Dzięki zakupionym pomocom nauka 
stanie się ciekawsza i wciągająca! Życzymy 
uczniom powodzenia!
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Projekt edukacyjny 
jako pomysł 
na naukę i zabawę

W roku szkolnym 2020/2021 ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go im. dr Wandy Błeńskiej w Nie-

pruszewie wyruszają w wielką przygodę 
metodą projektów.

Od pierwszych dni w przedszkolu to-
warzyszy nam pedagogika Montessori, 
realizujemy ją w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego W Świecie Marii 
Montessori, którego główną ideą jest wy-
chowanie do naturalnego rozwoju i samo-
dzielności dzieci. W nauce dobrych nawyków 
higienicznych od najmłodszych lat pomoże 
nam FIRMA Rossman, która jest organizato-
rem Programu Edukacyjnego CZYŚCIOCHO-
WE PRZEDSZKOLE. 

Nasz Zespół bierze również udział 
w Kampanii Społecznej #przytuldziecko!, 
której celem jest zwiększenie świadomości 
związku przytulania z rozwojem dzieci.

Aby pogłębić wiedzę uczniów na temat 
energii, ekologii, transportu przyszłości 
i świata wirtualnego nasza Szkoła przystąpi-
ła do realizacji V edycji programu edukacyj-
nego „Być jak Ignacy – nauka to przyszłość”. 
W ramach programu odbywają się pozalek-
cyjne zajęcia Szkolnego Koła Naukowego 
„Młodzi Odkrywcy”, w których uczestniczy 
32 uczniów z klas I-III. Działania edukacyj-
ne oparte są na aktywnym doświadczaniu, 
obserwowaniu i eksperymentowaniu. 

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży to ważny element edukacji, dla-
tego w roku szkolnym 2020/2021 ucznio-
wie klasy drugiej przystąpili do programu 
edukacyjnego „Czytam z klasą”. Postacią 
przewodnią po projekcie jest mała chmur-

ka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące 
ją problemy, związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz zachęca uczniów do roz-
wiązania bardzo ważnych problemów natury 
ekologicznej. 

Z kolei bohaterowie Projektu edukacyj-
nego „Mali matematycy. Gdzie kryje się ma-
tematyka? – Ania i Adaś z miasteczka Ekier-
kowo, inspirują uczniów klasy pierwszej do 
samodzielnego poznawania matematyki.

W tym roku szkolnym, uczniowie klasy 
pierwszej zostaną studentami Uniwersytetu 
Dzieci i wezmą udział w projekcie zatytu-
łowanym „Lekcja z klasą. Jak odczytywać 
emocje? oraz programie edukacyjnym „Aka-
demii Bezpiecznego Puchatka”.

Martyna Kleszcz-Kuryś
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Szkoła kiedyś 
i dziś…

Całkiem sporo zmieniło się w przecią-
gu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat 
w polskich szkołach, dlatego z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej postanowiliśmy 

udać się w sentymentalną podróż w czasie 
i przywołać szkolne warunki z minionych lat. 
W holu Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku 
pojawiła się ekspozycja sali lekcyjnej z dość 
ubogimi i ograniczonymi akcesoriami edu-
kacyjnymi. Widok przestarzałych sprzętów 
i przyborów szkolnych wywołał uśmiech 
na twarzach uczniów i nauczycieli, którzy 

z dużym zainteresowaniem podziwiali 
zgromadzone eksponaty. Upływający czas 
wyraźnie pokazuje, że szkoła dopasowuje 
się do bieżących warunków rozwoju dzieci 
i młodzieży, ale niezmiennie jest miejscem 
przyjaznym i twórczym, w którym młodzi 
ludzie mogą odkrywać i poznawać świat.

K.W.

Szkoła Branżowa w Buku – jak zostać zawodowcem

W październiku bieżącego roku Cen-
trum Wsparcia Rzemiosła, Kształ-
cenia Dualnego i Zawodowego 

w Poznaniu zorganizowało wyjątkowe 
wydarzenie - Noc Zawodowców. Ta inicja-
tywa skierowana jest przede wszystkim do 
młodzieży ostatnich klas szkoły podstawo-
wej, ich rodziców, ale również pracodawców, 
rzemieślników i doradców zawodowych. Ma 
ona na celu promocję szkolnictwa branżo-

wego i technicznego, które daje możliwość 
realizowania satysfakcjonującej ścieżki 
edukacyjno-zawodowej. Tegoroczna edy-
cja Nocy Zawodowców odbyła się online, 
dzięki czemu zasięg tego przedsięwzięcia 
był jeszcze większy.  

Warto podkreślić, że Branżowa Szkoła 
I Stopnia w Buku miała swój udział w przy-
gotowaniu tego wydarzenia. Na tę okolicz-
ność stworzyliśmy filmik, który prezentował 

szkołę branżową jako szkołę dobrego wy-
boru. Uczniowie z dużym zaangażowaniem 
podeszli to tematu, zwracając uwagę na bar-
dzo ważny aspekt doświadczenia, profesjo-
nalizmu i rzetelności w kontekście edukacji 
i funkcjonowania na rynku pracy. 

Karolina Wawrzyniak
Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia 

w Buku

Wrześniowa wystawa z okazji inauguracji roku 
szkolnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku

Wrzesień każdego roku staje się oka-
zją do upamiętnienia tragicznych 
wydarzeń 1939 roku. Tego miesią-

ca losy milionów ludzi w Polsce, a wkrótce 
na całym świecie zostały naznaczone cier-
pieniem, strachem i śmiercią. Rozdzielono 
rodziny, odebrano możliwości, zniszczono 
dorobki życia, ponieważ zatryumfowała 
chęć władzy, nienawiść, przekonanie o swo-
jej wyższości i podrzędności tych, którzy nie 
wpasowywali się w sztucznie stworzone 

ramy. Aby upamiętnić te wydarzenia i ku 
przestrodze dla przyszłych pokoleń  z oka-
zji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 
w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku po-
wstała instalacja „Wojna nie przychodzi 
znienacka, ona się długo zapowiada”. 
Tematem przewodnim tej szkolnej arty-
stycznej realizacji jest pokazanie uczniom, 
iż wojna to nie tylko walka żołnierzy na 
frontach czy działania partyzanckie, ale 
przede wszystkim przerwana codzienność 

zwykłych ludzi: przerwana nauka, ucieczka 
z domu, dramaty osobiste ludzi, którym ode-
brano prawo do spokojnego przeżywania 
ich zwyczajnych dni.

Wystawa zostanie wykorzystana na lek-
cjach historii, jako element edukacyjny i po-
glądowy w zaprezentowaniu rzeczywistości 
lat 30-tych i 40-tych XX wieku. Eksponaty są 
własnością prywatną nauczycieli Branżowej 
Szkoły I Stopnia w Buku i zostały użyczone 
na potrzeby upamiętnienia wydarzeń wrze-
śniowych. Większość z nich to autentyczne 
przedmioty z epoki.

 K.W.
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Otwarcie i poświęcenie domu 
bł. s. Marty Wieckiej w Buku

W pięknym i słonecznym dniu święta 
Narodzin Najświętszej Maryi Pan-
ny – 8 września 2020r. odbyło się 

otwarcie i poświęcenie Domu Bł. s. Marty 
Wieckiej. Na uroczystość przybyli goście: 
s. Wizytatorka Małgorzata Pranga wraz 
z Rada Prowincjalną, Ojciec Dyrektor ks. 
Jacek Wachowiak, ks. Proboszcz Andrzej 
Szczepaniak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
Paweł Adam, sponsorzy oraz pracownicy 

z budowy domu. Na początek uroczystości 
dokonano przecięcia wstęgi przez przed-
stawicieli władz. Następnie siostry poprzez 
prezentacje multimedialną i wspólny śpiew 
przybliżyły życie bł. s. Marty Wieckiej oraz 
przeznaczenie domu. Po przemowach gości 
ks. Jacek Wachowiak dokonał poświęcenia 
domu s. Marty. Następnie uczestnicy uroczy-
stości mogli zwiedzić dom, a potem udać się 
na wspólne świętowanie przy stole. 

 Początki pomysłu wybudowania tego 
domu sięgają roku 2017, kiedy wspólnota 
sióstr bukowskich obchodziła 100-lecie 
obecności w mieście i jednocześnie 400-lecie 
charyzmatu wincentyńskiego na świecie. 
Rozeznając potrzeby Ubogich miasta i gmi-
ny Buk postanowiono otworzyć dom, który 
będzie miejscem pomocy dla potrzebujący. 
Obecnie odbywają się tam spotkania dla 
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (grupa 
młodsza i starsza), próby chórku kościelne-
go, spotkania dla młodzieży przygotowującej 
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
W godzinach przedpołudniowych z domku s. 
Marty korzystają przedszkolaki – pandemia 
i wynikającej z niej wymogi wymusiły po-
wstanie dodatkowej grupy przedszkolnej – 
dzięki Bożej Opatrzności dzieci przedszkolne 
mają swoją sale. 

W naszych sercach wciąż trwają piękne 
i zobowiązujące słowa ks. Jacka, które wypo-
wiedział podczas uroczystości poświęcenia 
domu s. Marty- by każdy kto wyjdzie z tego 
miejsca był obdarowany Bogiem. Jest to dla 
nas zadanie, które staramy się wypełniać 
z Bożą i s. Marty Wieckiej pomocą. 

Siostry Miłosierdzia z Buku

Uroczysta Msza św. z okazji wspomnienia 
św. Wincentego a Paulo  
– Patrona Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 

Dnia 27.09.2020 r. w Sanktuarium Matki 
Bożej Bukowskiej podczas niedziel-
nej Eucharystii, o godz.10:30 dzieci 

wraz z rodzicami i pracownikami z przed-
szkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo wspólnie modlili się o potrzebne 
łaski na cały nowy rok przedszkolny. Mszy 
św. przewodniczył ks. Wojciech Waszkiel. 
Trójka dzieci z grupy „Róż” na początku 
Eucharystii wprowadziła sztandar przed-
szkola, zaś wszystkie dzieci całym sercem 
śpiewały hymn przedszkola „Św. Wincenty 
Ojcze nasz, dla dzieci dobre serce masz…”. 
Liturgię przygotowały dzieci z najstarszej 

grupy „Róż” oraz Wincentyńska Młodzież 
Maryjna: niosły do ołtarza dary oraz pro-

wadziły modlitwę powszechną. Wszystkie 
przedszkolaki  chętne i z wielką radością 
śpiewały pieśni na chwałę Pana. 

Niech dobry Bóg za wstawiennictwem 
św. Wincentego a Paulo obdarzy nas wszel-
kimi potrzebnymi łaskami! 

Siostry Miłosierdzia z Buku



24   WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020

Muzyka jest powietrzem
W muzyce wyrazić można w pełni całego siebie. Każde dane od losu 5 minut może 
pchnąć nasze działania na wyżyny. Pod tym wszystkim z pewnością mogłaby się 
podpisać bohaterka naszej rozmowy, wokalistka Katarzyna Starosta.

W czym się najlepiej czujesz - w uwo-
dzicielskim soul’u, figlarnym jazz’ie, 
czy żywiołowej muzyce pop? Słucha-
jąc Twojego konkursowego występu 
w stacji radiowej od razu wyczułam, 
że lubisz bawić się dźwiękiem, inter-
pretować go w najmniejszym calu. 
Zgadasz się?
Zdecydowanie wybieram figlarny jazz. 

Choć uwodzicielski soul też jest mi bardzo 
bliski, tak jak muzyka wywodząca się z korze-
ni afroamerykańskich. Bardzo lubię rasowy, 
chicago’wski blues. Ale z drugiej strony uwiel-
biam tez poezję śpiewaną, polskie utwory 
Kofty, Młynarskiego. 

Ta wymieniona przez Ciebie jako 
ostatnia stylistyka jest bardzo wy-
magająca w interpretacji. Każdą nutę 
trzeba odpowiednio wyśpiewać, w ak-
torskim wręcz stylu.
Dokładnie tak. Od końcówki maja mam 

oficjalnie zawód aktora scen muzycznych. 
Więc to przejawia się w tym, co uwielbiam. 
W piosence kabaretowej także. Mam w swoim 
dorobku udział w kabarecie Afera, w którym 
tworzyliśmy wokalny tercet Primadonny. 
Było to wyzwanie pod kątem interpretacji 
tekstu. Teksty polskie to bajka do śpiewania. 
Uwielbiam teksty Ani Dąbrowskiej. Na pozór 
zawsze wydawały mi się nieskomplikowane 
w śpiewaniu. Jednak gdy przygotowywałam 
również jej utwór na przesłuchania w RMF, 
poczułam, jakie to wyzwanie w wyrażeniu 
emocji głosem. 

Kształciłaś gdzieś głos? 
Od dzieciństwa brałam prywatne lekcje 

śpiewu. Nie chodziłam do szkoły muzycznej. 
Śpiewu uczyłam się także w naszym ośrodku 
kultury w Buku. Miałam wewnętrzną potrzebę 
zagłębienia się w zaawansowaną edukację 

artystyczną. W muzycznym świecie inaczej 
brzmi, gdy edukacja finalnie zwieńczona jest 
tzw. papierem, udokumentowanym zawodem. 
Stąd studium wokalno-aktorskie w szkole mu-
zycznej na Głogowskiej. Z początku obawia-
łam się tej wewnętrznej rywalizacji między 
uczestnikami. Trafiłam jednak na cudownych 
ludzi, z którymi wzajemnie się mobilizowali-
śmy. Rozwojowo bardzo działały przeróżne 
koncerty, zajęcia z kształcenia słuchu, gry 
aktorskiej, piosenki aktorskiej, w ramach 
której robiliśmy fragmenty musicali. Był też 
taniec! Mimo, że zajęcia te odbywały się przez 
40 godzin w każdym tygodniu (z wolnymi 
piątkami), w trybie dziennym, udało mi się to 
pogodzić z równoległymi studiami licencjac-
kimi Handlu i marketingu, również w trybie 
dziennym. Przez trzy lata studium upewniłam 
się w przekonaniu, w jakiej stylistyce wokal-
nej czuję się najlepiej. Mam w związku z tym 

dalsze plany rozwojowe, o których jeszcze nie 
chcę wspominać. 

Prócz ćwiczenia interpretacyjnej 
warstwy śpiewania, czysto fizycz-
nego treningu wymagają też  struny 
głosowe. Z racji zajęć w studium mia-
łaś ten trening zapewniony co dzień. 
Jak to wygląda teraz, po zamknięciu 
tego etapu?
Mam własną motywację do ćwiczeń. Dzień 

bez śpiewania jest dniem straconym. Nie tyl-
ko śpiewam, ale też stosuję szereg ćwiczeń 
wokalnych. Wiem już, jak samodzielnie tego 
głosu używać. To zawód, w którym można się 
cały czas rozwijać. 

Jakie będzie najbliższe wyzwanie?
Działam cały czas dorywczo z muzykami 

przy różnych projektach. Niedawno brałam 
udział w festiwalu Niebanalni w Pleszewie, 
gdzie dostałam się do finału. Obecnie przygo-
towuję się do swojego recitalu w Imparcie we 
Wrocławiu, 22 października. Impart jest are-
ną największych przeglądów i festiwali, takich 
jak chociażby Jazz nad Odrą. W zeszłym roku 
zajęłam drugie miejsce na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej 
“Forma” w Barcinie. Bogusław Sobczuk, który 
zasiadał w jury (reżyser teatralny), zauwa-
żył mnie tam i zaproponował przygotowanie 
własnego recitalu. W październiku również 
wezmę udział w festiwalu, na którym po raz 
pierwszy wykonam swoją kompozycję. Głów-
nie tworzę w nurcie poetyckim, ale najczęściej 
jest to w zasadzie hybryda wszystkiego, co 
lubię. W grudniu z kolei czeka mnie występ 
w klimacie etnicznym/folkowym, który bardzo 
lubię. Będzie to festiwal Folkowe Inspiracje. 

W którym miejscu czułabyś się lepiej 
- na festiwalu piosenki poetyckiej, czy 
w standardowym programie typu Vo-
ice od Poland? 
Zasadniczo w obu. Medialne programy 

to świetna przygoda i udział w nich przydaje 



KOSYNIER BUKOWSKI  25

się w branży artystycznej. To także świetna 
promocja. Łatwiej utrzymać się na rynku. 

I tu możemy w końcu przejść do 
Twojego udziału w konkursie RMF 
FM „Twoje 5 minut”. Historia krótka, 
ale bardzo znacząca! Ktoś Cię wkręcił 
w udział? 
Znalazłam się tam totalnie przez przy-

padek. Ktoś ze znajomych podesłał mi infor-
mację o tym konkursie. Nie miałam wielkich 
planów w wakacje, więc mając czas, zrobiłam 
nagranie utworu. Co śmieszne - był to utwór 
niespełniający wymogów regulaminowych, nie 
był utworem, który grywany był na ich ante-
nie. Odebrałam w biegu telefon, że nagranie 
się spodobało, ale prosimy o zmianę utworu. 
Wybrałam All about that bass, który przygoto-
wałam w aranżacji retro-jazzowej, ponieważ 
nie lubię kopiować wykonania jeden do jeden. 
Wolę pokazać swój potencjał w utworze. 

Przeszłaś te eliminacje i co dalej?
Z masy zgłoszeń wybierali co dzień dwie 

osoby, które walczą o udział w finale. Wygra-
łam właśnie tym wspomnianym kawałkiem. 
W finale było około 50 osób. Głosowano rów-
nież na tę samą moją piosenkę. Nagrodą był 
udział w pop liście Live Session na antenie 
i zrobienie nagrania radiowego z przygo-
towanym nowym kawałkiem. Udało mi się 
znaleźć w piątce zwycięzców. Towarzyszył 
mi mój kolega Hubert, znakomity gitarzysta, 
z którym razem wykonaliśmy utwór Ani Dą-
browskiej „Trudno mi się przyznać”. 

Nawet w tym wykonaniu słychać Cie-
bie, aranż całkowicie w Twoim stylu. 

Czy coś wymiernego wniósł w życie 
ten konkurs?
Przede wszystkim upewniło mnie to 

w przekonaniu, że warto pokazywać się 
medialnie. Dostałam oddźwięk z różnych 
środowisk. Było to też największe do tej pory 
grono odbiorców, w końcu jest to stacja ra-
diowa z bodajże największą liczbą słuchaczy. 
Na pewno ma to wpływ na własny prestiż, 
gdy ma się jakieś medialne osiągnięcia. To 
przyciąga uwagę. 

Na co zwracasz bardziej uwagę, gdy 
tworzysz - na tekst, czy muzykę?
Nie ma reguły. Czasem ot tak wpada jakiś 

motyw muzyczny. Dyktafon mam zawsze przy 
sobie, żeby nagrać natychmiast, bo to może 

szybko ulec zapomnieniu. To są krótkie mo-
tywy, które potem rozwijam w całą piosenkę. 
Kilka utworów powstało też tak, że wzięłam 
kartkę i po prostu zaczęłam pisać tekst. Bywa 
też, że wszystko idzie w parze jednocześnie. 

Inspiracje czerpiemy często od swoich 
idoli. Kto jest Twoim? 
Trudno wybrać jednego. Na pewno spo-

śród współczesnych jest nim Kayah. Pisze prze-
piękne teksty. Przez jej płytę z Bregovicem 
odkryłam jej twórczość folkową, co otworzyło 
mi dalej ścieżkę do jej różnych tekstów. Kupi-
łam niedawno płytę Kukulskiej z aranżacjami 
utworów Chopina. Podczas jazdy samocho-
dem jeden z tekstów tak przykuł moją uwagę, 
że aż zatrzymałam się, by sprawdzić, kto jest 
autorem. I była to właśnie Kayah. Uwielbiam 
też teksty Młynarskiego, mimo że jego utwory 
są bardzo trudne w interpretacji. 

A inspiracje w świecie wokalistów?
Kayah, Anna Maria Jopek - ze współcze-

snych. A ze światowej sceny muzycznej - Ella 
Fitzgerald, Diana Krall, Nina Simone, Norah 
Jones. Mogłabym długo wymieniać. 

Gdy robisz cokolwiek na co dzień, na 
przykład prowadzisz auto, nie ma 
pewnie sytuacji, w której nie śpie-
wasz?
Absolutnie nie ma! Nie raz domownicy 

mają tego dosyć (śmiech). Tata jest muzykiem, 
dyrygentem chóralnym. Był moim pierwszym 
nauczycielem pianina. Muzyka od zawsze jest 
u nas obecna. Nie wyobrażam sobie bez niej 
życia. Niezależnie co będę w życiu robić. 

Zuzanna Skibińska

Pasja i talent

Miasto i Gmina Buk ma nieskończoną 
ilość zalet. Jednym z nich jest wspa-
niała młodzież, która realizuje się 

w wielu dziedzinach: naukowych, sporto-
wych czy muzycznych.

I o tych ostatnich chciałabym powiedzieć. 
W piątkowe popołudnie odbył się recital 
młodych bukowian, którzy przez pięć dni 

pod okiem pani Eweliny Rajchel i pana prof. 
Piotra Kałużnego szlifowali swój talent mu-
zyczny. Na małej scenie dali popis swojej 
artystycznej duszy. Adrianna, Patryk, Laura,  
Jasiu, Piotrek, Madzia oraz nieobecne We-
ronika i Joasia uczyli się od najlepszych, bo 
talent to jedno, ale chęć słuchania i nauka 
to drugie. Prowadzący to swoistego rodza-
ju eksperci w dziedzinie bluesa i jazzu, i to 
właśnie próbowali przekazać uczestnikom 
warsztatów wokalnych zorganizowanych 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Prowadzącym dziękuję za zaangażowa-

nie i chęć nauki młodego pokolenia, a mło-
dym talentom życzę, aby muzyka stała się 
ich światem i każdego dnia ją rozwijali. Jako 
bukowianka jestem dumna, że nasza spo-
łeczność ma tak zdolnych młodych ludzi.

Agnieszka Skałecka 
p.o. Dyrektor  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
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Wolny dostęp do półek!

Od 7 września w bibliotece publicznej 
i filii w Niepruszewie czytelnicy mają 
wolny dostęp do półek.

Obowiązują tu następujące zasady:
1. Przed wejściem do biblioteki czytelnik 

ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (ma-
seczka, chusta itp.) i zdezynfekowania rąk.

2. Przyniesione książki czytelnik zosta-
wia na specjalnie wyznaczonym miejscu. 
Oddane książki trafią do kwarantanny! Po 5 
dniach zostaną odpisane z konta czytelnika 
i następnie włączone do księgozbioru.

3. Wypożyczonych książek/audiobo-
oków nie wolno dezynfekować. Za znisz-
czone wskutek takich zabiegów książki/
audiobooki pobierane będą opłaty w wy-
sokości ich ceny rynkowej.

Dalej zachęcamy do zamawiania książek 
i audiobooków w następujący sposób:

 » spisać na kartce i przynieść do biblioteki
 » korzystając z katalogu on-line https://

www.buk-bpmig.sowwwa.pl/

 » mailem: 
Wypożyczalnia dla dorosłych: 
wypozyczalnia@bibliotekabuk.pl, 
Oddział dla dzieci: 
oddzial@bibliotekabuk.pl

 » telefonicznie pod nr telefonu  
61 8140 761.

Książki/audiobooki zamówione do godz. 
15.00 odbierać można następnego dnia, za-
mówione po godz. 15.00 po dwóch dniach.

Zamówione książki należy odebrać w cią-
gu 5 dni roboczych.

Jednocześnie informujemy, że zmieniły 
się godziny otwarcia naszej placówki:
Biblioteka w Buku 

Poniedziałek 10.30 – 17.00 
Wtorek  08.00 – 15.00 
Środa 10.30 – 17.00 
Czwartek   08.00 – 15.00
Piątek 10.30 – 17.00 

Dakowy Suche
Czwartek 08.00 – 13.30 
Piątek 09.00 – 13.30

Dobieżyn  
Poniedziałek 09.00 – 14.00 
Wtorek 09.00 – 14.00 
Środa nieczynne
Czwartek 09.00 – 14.00 
Piątek 09.00 – 14.00 

Niepruszewo
Poniedziałek 09.00 – 14.00 
Wtorek 13.00 – 18.00 
Środa 09.00 – 14.00 
Czwartek 13.00 – 18.00
Piątek 13.00 – 18.00

Szewce 
Czwartek 08.00 – 13.30 
Piątek 09.00 – 13.30

Niestety w związku z tym, że filie w Dako-
wach Suchych, Dobieżynie i Szewcach miesz-
czą się w budynkach szkół, czytelnicy, oprócz 
uczniów lub pracowników szkoły nie mogą 
wejść do lokalu biblioteki. 

Biblioteka Publiczna

Międzynarodowy sukces Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego 
działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku

Międzynarodowy festiwal „Folkowe 
Inspiracje” to od kilku lat stała meta 
wokalistów z bukowskiego Studia 

Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego 

przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury 
w Buku. Jest to z całą pewnością jedno z waż-
niejszych wydarzeń kulturalnych na mapie 
Łodzi, podczas którego młodzi adepci sztuki 

sprawiają, że całe miasto oddycha folkowym 
powietrzem. To festiwal, który tworzy mło-
dzież zafascynowana kulturą i tradycjami 
narodów oraz grup etnicznych na świecie.

 Tak było i w tym roku - w dniach 21-
23 sierpnia odbyła się jego dziesiąta edy-
cja. W programie festiwalu miało miejsce 
kilka wydarzeń artystyczno-edukacyjnych 
z udziałem młodych ludzi z kilku krajów 
świata: koncerty, festyny, spektakle teatralne, 
warsztaty artystyczne, debaty, uliczne fla-
sh moby, pokazy mody oraz konkurs „Złota 
Łódka 2019”.

„Złota Łódka” to konkurs odbywający 
się w kategoriach: choreografia, foto, video, 
teatr oraz wokal. To właśnie w tej ostatniej 
kategorii dwie uczennice pana Dariusza 
Starosty zdobyły nagrody. Ewelina Króli-
czak wyśpiewała pierwsze miejsce – Złotą 
Łódkę, a Joanna Szynkaruk miejsce trzecie 
– Brązową Łódkę. 

Niesamowite muzyczne i kulturowe do-
świadczenia napędzają nas do dalszej pracy, 
dlatego już od września rozpoczynamy ko-
lejny etap szlifowania nowego repertuaru 
i przygotowań do następnych festiwali pod 
okiem instruktorów Studia Piosenki i Ogni-
ska Muzycznego.

 Studio Piosenki  
i Ognisko Muzyczne w Buku 
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Bezpłatna Wyprawka 
Czytelnicza dla każdego 
przedszkolaka
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory 
i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do 
pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika 
w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka 
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. W trzeciej już kampanii udział bierze 
zarówno Biblioteka w Buku , jak również Filia w Niepruszewie. 

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki 
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała 
Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kultural-
nego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza
• Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany 

zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, 
w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współ-
czesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, 
Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. 

W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, 
Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał 
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, 
Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne 
są perspektywy spoglądania na świat.

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przed-
szkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach 
wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim 
biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego litera-
tura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju 
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta 
biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa 

– bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia 
kulturalnego.

Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też 
szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą 
wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach 
przygotowanych przez bibliotekarzy.

Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania 
własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
Biblioteka Publiczna

Czytelniku!

Zdajemy sobie sprawę, że w tak trudnym 
dla nas wszystkich okresie czasami jest 
Ci do nas nie po drodze. Zachęcamy jed-

nak do korzystania z naszych zbiorów. Mimo 
pandemii na ryku pojawiło się w ostatnim 

czasie sporo nowości wydawniczych zarów-
no dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Informujemy także wszystkich tych, 
którzy mają „zaległości książkowe”, że tyl-
ko do końca roku można skorzystać z taryfy 
ulgowej nie płacąc za przekroczenie terminu 
wypożyczenia.

W myśl Umberto Eco „Kto czyta książki, 
żyje podwójnie” przyjdź, wypożycz książ-
kę i choć na chwilę oderwij się od smutnej 
rzeczywistości!

Zapraszamy.
Biblioteka Publiczna
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Sery z sercem
Agata - człowiek-energia, kopalnia 
pomysłów, odczarowująca obraz 
kobiety pracującej na gospodarstwie. 
Cierpliwie i z dokładnym planem 
realizuje swoje marzenia. I jak sama 
mówi: do wszystkiego trzeba dojrzeć, 
a swoją życiową ścieżkę odnajduje 
się w najbardziej nieoczekiwanym 
momencie.

Zacznę od krótkich pytań przybliża-
jących czytelnikom Twoją sylwetkę. 
W nietypowy może sposób, bo bę-
dziesz musiała uzupełnić następu-
jące zdania: 
Ulubiona potrawa?
Powiem tak -  kocham jeść! Kocham jeść 

wszystko. Ale kuchnia domowa mojej mamy 
zdecydowanie wygrywa. 

Spośród serów najbardziej lubię…?
Te z suszonymi pomidorami.
Nocny marek, czy ranny ptak?
W moim przypadku jedno i drugie. Śpię 

średnio 5-6 godzin. Wstaję co dzień o 5 rano, 
co wynika z trybu mojej pracy.

Smak słodki, czy wytrawny?
Słodki! (śmiech) 
Przy produkcji serów nie wyobrażam 
sobie pracy bez…?
Przede wszystkim - bez włożenia serca 

w to, co robię. Na razie do produkcji serów 
wykorzystuję sprzęt, który mam, ale dążę cały 
czas do rozbudowania go o wiele bardziej 
zaawansowanych urządzeń. 

Ulubiony kolor na talerzu?
Zielony! Chyba to widać na zdjęciach 

w moich mediach społecznościowych. Zawsze 
jak coś dokładam podczas fotografowania 
serów, musi mieć kolor zielony, głównie w po-
staci elementów natury.

Gdy muszę szybko zaspokoić głód, 
przygotowuję/sięgam po…?
Ser. Niby się mówi, że szewc w dziura-

wych butach chodzi, ale u nas akurat jest go 
bardzo dużo.

Czyli nie muszę już nawet zadawać 
kolejnego pytania – co zawsze masz 
w lodówce, bo odpowiedź już padła 
powyżej. A odpoczywasz w jakiej 
formie?
Zdecydowanie w nietypowej, bo odpoczy-

wam aktywnie - biegając. 

Najważniejsza w życiu zasada, to…?
Warto wierzyć w ludzi i w moc dobrych 

rzeczy i że dobro powraca.
Porozmawiajmy teraz szerzej. Wła-
sne działalności najczęściej zaczynają 
się od złapania tzw. bakcyla. Jak było 
u Ciebie? 
To, że będę robić sery, nie było dla mnie 

kiedyś oczywiste. Mama moja robi sery, od-
kąd przyszła na gospodarstwo. Robiła go dla 
nas, sprzedawała też na targu. Zawsze ten 
temat sera przewijał się w naszym domu. 
Moje postrzeganie wyrobu sera zweryfiko-
wała pandemia. 13 marca ostatni raz byłam 
w pracy, w restauracji. Pierwsze tygodnie 
w domu były fajne, pewnie jak dla większości. 
Pranie, sprzątanie, gotowanie, dzieci. Razem 
z mamą doświadczyłyśmy tej izolacji, co od-
biło się także na produkcji sera. Krowy doi się 
dwa razy dziennie, więc serce pękało na myśl, 
że nie można mleka przerobić na ser, ponie-
waż nie było zbycia, wszyscy byliśmy od siebie 
odizolowani. Spontanicznie zrobiłam serom 
zdjęcie i wrzuciłam w przestrzeń interneto-
wą, bo może ktoś się odezwie z chęcią kupna. 
Z tygodnia na tydzień odzew nabierał coraz 
większego rozmachu. Moja przyjaciółka - mój 
anioł namówiła mnie do założenia profilu 
w mediach społecznościowych. Nie podjęłam 
tematu od razu, bo miałam nadzieję, że zaraz 
wrócę do pracy. Jednak z ciekawości, na zasa-
dzie, ze przecież nic nie stracę, założyłam na 
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Instagramie „Ser.ce.Jadzi”. Temat rozwinął się 
niesamowicie szybko. Profile społecznościowe 
to ogromna dźwignia. 

Nie wystarczy założyć profil, trzeba 
w to jeszcze tchnąć serce i pomysł. 
Twoje profile wyróżniają się arty-
stycznym podejściem do tematu. 
Dzielisz się nie tylko tematyką serów, 
ale też swego rodzaju przekazem psy-
chologicznym o życiu. 
Głównie chcę pisać o serze, ale to ma być 

też związane z pracą kobiety na gospodar-
stwie. Dużo ludzi śledzi mój profil, z różnych 
środowisk. Chcę pokazać, że kobieta na wsi 
to nie jest osoba zamknięta tylko w czterech 
ścianach. Praca na gospodarstwie to ciężka 
fizyczna praca. Poprzez zdjęcia chcę też po-
kazać, jak wygląda proces produkcji serów, 
co jest w tym istotne. 

Media-mediami, są świetną reklamą, 
ale żeby coś się w treści pojawiło, trze-
ba najpierw dany ser stworzyć. Skąd 
receptura na sery? 
Ten z suszonymi pomidorami to twaróg, 

tu nie dodaję nic. Są tylko przyprawy i suszone 
pomidory. A ten zielony jest kwasowo-pod-
puszczkowy. Dodaję bakterie i enzymy, dzię-
ki czemu otrzymuję konsystencję kremową. 
Wciąż szukam nowych receptur, ciągle się 
uczę. Uczestniczyłam w warsztatach w Wań-
czykówce (Dolny Śląsk), u guru serowarstwa. 
Wybieram się w listopadzie na kolejne, po-
nieważ ta dziedzina to taki ogrom wiedzy do 
pozyskania, że jedno szkolenie nie wystar-
cza. Spotkałam tam wielu ciekawych ludzi, 
którzy tak jak ja zaczynają swoją przygodę 
z serowarstwem, ludzi, którzy zupełnie się 
przebranżowili. Z podziwem patrzyli na moje 
warunki do wytwarzania serów, bo mało kto 
ma na miejscu swoją własną produkcję mleka.

Posiadanie własnych krów przy pro-
dukcji serów narzuca dodatkową pra-
cę. Jak wygląda Twój standardowy 
dzień? 
Krowami zajmuje się mój tata. Moje prace 

wiążą się z całą higieną produkcji i samym 
tworzeniem i dystrybucją serów. Wstaję o 5. 
rano, ponieważ jest to kontynuacja procesu 
produkcji rozpoczętej o godzinie 23. Jestem 
związana mocno z budzikiem. Pilnuję pro-
cesów, z których każdy ma swoją porę - uduj 
i odlewanie mleka, dodawanie bakterii, przele-
wanie w foremki po 6 godzinach, szykowanie 
towaru dla klientów, powrót do domu i sprzą-
tanie po produkcji. Cała doba ma swój rytm. 

Klientów mam co dzień. Zawożę sery bez-
pośrednio do ich domów albo sprzedaję na 
targu. W poniedziałki i piątki moje sery można 
dostać na targowisku w Buku, w Dopiewie we 
wtorki, środy i soboty (tam jestem osobiście), 
we wtorki w Grodzisku i środy w Nowym To-
myślu. Sery dowożę też do Tarnowa, Skórzewa, 
można je kupić również na rynku Łazarskim. 

Zawsze wychodzę klientom naprzeciw. Acz-
kolwiek marzę, by zrobić swój własny sklepik 
na miejscu. Ma to swój klimat, stanowi całość, 
klienci mogą zobaczyć od podszewki proces 
powstawania serów. 

Mimo, że wzrastałaś od dziecka 
w domu, w którym tworzono sery, 
to inaczej patrzy się na cały proces 
produkcji biorąc w tym czynny udział, 
a nie będąc tylko finalnym konsumen-
tem. Trudno jest zacząć taki biznes? 
Moją pasję prowadzę w ramach rolnicze-

go handlu detalicznego. Całą bazową wie-
dzę zdobyłam od mamy. Dopóki sama nie 
zaczęłam robić serów, nie czułam tego tak, 
jak ona. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. 
Wiele osób nawet mówiło, że ja tu nie pasuję 
do tego gospodarstwa (śmiech). Cieszę się, 
że odnalazłam tę pasję. Zawsze daję z sie-
bie wszystko. Długo szukałam swojej ścieżki 
życiowej. I czuję, że wreszcie znalazłam. To 
jest mój model życia. Czasami bywa męczą-
co, bo tego snu jest mało. Wciąż jestem przy 
produkcji albo w trasie, są jeszcze dzieci. Ale 
wszystko da się poukładać. Wszelkie moje 
prywatne sprawy wplecione są między te 
godziny serowego grafiku.

Klienci przyzwyczajają się do kon-
kretnego smaku. Czy trudno jest za-
chować pewną powtarzalność, która 
zagwarantuje, że za każdym razem 
dany ser będzie smakował tak samo? 
Mam pewien schemat, ale na bieżąco 

próbuję. Czasem pogoda może zaważyć na 
kwasowości sera, co odczuwa się to np. przy 
burzowej pogodzie. Krowy karmione są wedle 
stałego schematu, więc tutaj nie ma mowy 
o wpływie na zmianę. Tata i mąż jak nikt 
znają się na bydle. Czasem ser jest bardziej 
suchy niż zawsze. Metodą prób i błędów wy-
pracowałam sobie wszystko. Całą rodziną 
dokładamy wszelkich starań, by na każdym 
etapie produkcji ser był jak najlepszej jakości. 
I to przynosi wymierny efekt. Ludzie do nas 
wracają. To jest największa nagroda za ten 
cały trud. 

Patrząc na Twoje profile interneto-
we można zauważyć, że stworzyłaś 
taką własną społeczność. Klientów 
nie przyciąga się tylko smakiem i jako-
ścią sera. Liczą się też relacje z ludźmi. 
Zgodzisz się z tym, że niezwykle duży 
wpływ na działanie firmy ma to, jaki 
kontakt tworzy się z klientami? 
Tworzę te relacje od podstaw chociażby 

przez dowożenie klientom sera do ich do-
mów. A nawet nie tylko do domów, lecz też 
do firm. Ludzi jest coraz więcej, to wszystko 
procentuje. Sporą część popularności moich 
serów zawdzięczam też mojej mamie, bo py-
tają mnie często, czy to od tej Jadzi jest ser? 
O mamę pytają, ale też gdy nie ma mnie na 
targowisku zaczynają również pytać o mnie. 

Myślę, że mnie polubili (śmiech).
Proces tworzenia własnej marki wi-
dać też m. in. na Facebooku chociażby 
w postaci zdjęć jakie tworzysz. Je-
steśmy wzrokowcami, dobre zdjęcie 
przyciąga. Kto za tym stoi?
Większa część to moje zdjęcia. Ale skusi-

łam się też na profesjonalną sesję u Agnieszki 
Króliczak (migawka.eu). Jest fotografką, two-
rzy sesje wizerunkowo-produktowe. Jej zdję-
cia to petarda! Wplatam je pomiędzy swoje, 
wykorzystuję też jako materiały reklamowe. 

Jakie sery są w ofercie?
Twaróg czysty biały, twaróg z suszonymi 

pomidorami oraz bazylią i czosnkiem, kolejny 
z orzechami włoskimi i żurawiną, do tego jest 
też feta. Dostaję sugestie od ludzi, że zjedliby 
chętnie taki długo dojrzewający, więc mam 
impuls do rozwijania się. 

Czy ten rozwój będzie się opierał tylko 
na produkcji serów? 
Mam tyle pomysłów, że tylko czasu po-

trzeba więcej! Kiedyś się tu dużo zadzieje. 
Stawiam na rozwój przede wszystkim w dzie-
dzinie serów. Od 9 do 11 października będę 
uczestniczyć w II Wielkim SERwowaniu we 
Wrocławiu. Pierwszego dnia - konferencje 
o całej tematyce serowej, począwszy od 
procesu produkcji, o higienie, dokumenta-
cji, legalizacji itp. Będą też dwa wyjazdy na 
gospodarstwa, w których podejrzeć można, 
jak powstają sery. A trzeciego dnia wystawiać 
będę swoje sery na targu sera. Wszystko po 
to, by rozwijać skrzydła w swojej działalno-
ści. W przyszłości chciałabym bardzo orga-
nizować zajęcia ukazujące dzieciom, skąd 
pochodzi ser. Są jeszcze plany wykraczające 
poza dziedzinę serów, ale ich jeszcze nie będę 
zdradzać. Wszystko na bieżąco można obser-
wować na moich profilach społecznościowych: 
Facebook.com/SERceJadzi oraz instagram.
com/ser.ce.jadzi/.

Zuzanna Skibińska
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Pokoleniowa zmiana w Patrii

1 sierpnia drużyna seniorska MKS Patrii 
Buk zainaugurowała kolejny sezon w V 
lidze (drugi poziom rozgrywek na szcze-

blu województwa wielkopolskiego). Zanim 
jednak to nastąpiło, Klub musiał pokonać 
szereg problemów.

Ostatni rok w dziejach Klubu zapisał 
się w historii jako bardzo burzliwy. 31 lipca 
2019 roku odbyło się walne zebranie Miej-
skiego Klubu Sportowego Patria Buk, na któ-
rym rozpoczął się proces zmian w składzie 
Zarządu Klubu. Podczas kolejnego walne-
go zebrania, które miało miejsce 28 lutego 
2020 roku, wybrano nowego Prezesa Klubu 
oraz nowy Zarząd. Prezesem został Andrzej 
Różewski, który zastąpił na tym stanowi-
sku Ryszarda Klameckiego. Nowy Prezes 
zrezygnował jednak z pełnionej funkcji po 
niespełna 3 tygodniach, a Klub znalazł się 
w tarapatach finansowych i organizacyjnych. 
Pozostali członkowie Zarządu potrzebowali 
kilku miesięcy i wielu działań, aby wypro-
wadzić Patrię na właściwe tory. Z powodu 
pandemii koronawirusa dopiero 14 sierpnia 
2020 roku odbyło się kolejne (tym razem 
nadzwyczajne) walne zgromadzenie MKS 
Patria Buk, na którym uzupełniono skład 
Zarządu. Obecnie Zarząd tworzą:

Jakub Tonder – Prezes, w Zarządzie od 
lipca 2019; w Patrii gra od najmłodszych lat, 
a od 2007 roku czynny zawodnik drużyny 
seniorskiej.

Tomasz Jaros - Wiceprezes, w Zarzą-
dzie od lutego 2020 roku, koordynuje pro-
jekt wyposażenia drużyn młodzieżowych 
w nowe stroje; z jego inicjatywy pojawiły 
się też w sprzedaży klubowe gadżety, takie 
jak koszulki Kibica, smycze, długopisy czy 
czapki.

Paweł Prugar - Wiceprezes ds. drużyn 
młodzieżowych, w Zarządzie od lutego 2020 
roku, pracuje z młodzieżą w klubie już od 
bardzo dawna, a wejście w skład Zarządu 
jest ukoronowaniem tej wieloletniej pracy; 
podobnie jak Jakub Tonder w Patrii gra od 
najmłodszych lat, a czynnym zawodnikiem 
seniorów jest od 2007 roku.

Mirosław Majda - obecny w Zarządzie 
od lipca 2019 roku, były zawodnik, pełni 
funkcję Skarbnika i kronikarza.

Kamila Płochocka – Sekretarz Klubu, 
prowadzi wewnętrzną księgowość Klubu.

Monika Krawczyk – członek Zarządu, 
radca prawny, odpowiedzialna za sprawy są-
dowe, administracyjne, opiniowanie umów 
i porozumień zawieranych przez Klub.

Artur Zięta - członek Zarządu, były za-
wodnik, pełni rolę kierownika drużyny, jego 
działania skupione są głównie na drużynie 
seniorskiej. 

Sławomir Wieczorek – członek 
Zarządu, w przeszłości pracował z młodzieżą 
w Klubie, będzie więc wspierał w tym 
zakresie Pawła Prugara. 

Dominik Janik – członek Zarządu, były 
zawodnik Patrii, skupiony na działaniach 
wokół drużyny seniorskiej.

Zacznę od gratulacji. Jak się czujesz 
w roli Prezesa?
Jeszcze rok temu taki scenariusz nie 

przyszedłby mi na myśl. Czuję olbrzymią 
odpowiedzialność. Jestem świadomy zna-
czenia Miejskiego Klubu Sportowego Patria 
Buk, klubu, któremu powierzono opiekę nad 
150 młodymi adeptami piłki nożnej. Jedno-
cześnie jestem bardzo związany emocjo-
nalnie z Patrią, gram dla niej od ponad 20 

lat. W lipcu zeszłego roku powierzono mi 
funkcję Sekretarza, a po rezygnacji Andrzeja 
Różewskiego pełniłem obowiązki Prezesa. 
Znam na wylot mocne i słabe strony klubu. 
Wiem też, że choć pełnię rolę Prezesa, to 
Patrię tworzy znacznie więcej osób. Wie-
rzę, że wspólnie zapiszemy się pozytywnie 
w historii Klubu.

W takim razie, skoro grasz w pierw-
szej drużynie, to czy drużyna senior-
ska będzie dla Prezesa priorytetem? 
Tak naprawdę „gram” to duże słowo... 

Ale faktycznie jestem zawodnikiem drużyny 
seniorskiej, która jest pewnie najbardziej 
zauważalna przez kibiców. Jednak to dru-
żyny młodzieżowe są naszą przyszłością. 
Nie tylko klubu, ale też całej gminy. 

Zresztą wszystkie drużyny Patrii to na-
czynia połączone, silna młodzież to silna, 
oparta na wychowankach, pierwsza dru-
żyna. Obecnie w drużynie seniorskiej grają 
praktycznie sami wychowankowie. Chciał-
bym, aby ten pozytywny trend został zacho-
wany. Z drugiej strony jednak od kilku lat 
niewielu juniorów wchodzi do pierwszego 
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zespołu. Znamy tego przyczyny i staramy 
się to zmienić. Kładziemy więc nacisk na 
szkolenie naszej młodzieży, do której chcemy 
trafić z atrakcyjną kontrofertą względem 
gier komputerowych czy używek. Warto 
zauważyć, że w okresie przygotowawczym 
debiuty w pierwszej drużynie zaliczyli zdolni 
juniorzy z rocznika 2004: Michał Karabon 
oraz Miłosz Filipiak, a w treningach seniorów 
bierze udział bramkarz juniorów Łukasz 
Majda. Właśnie z myślą o naszej młodzieży 
chcemy też wznowić współpracę z gminą 
partnerską Sint-Michelsgestel. Myślimy 
o zorganizowaniu wyjazdu do Holandii dla 
naszych młodych piłkarzy. Prowadzona 
obecnie korespondencja napawa optymi-
zmem i kto wie, czy już w przyszłym roku 
nie udamy się do holenderskich przyjaciół. 

Jeśli chodzi natomiast o drużynę senior-
ską, chcę, by każdy zawodnik seniorów Patrii 
czuł się komfortowo i bezpiecznie, jednocze-
śnie będąc doceniany za grę i wkład, jaki daje. 
Rozważamy organizację pierwszego od lat 
obozu sportowego dla drużyny seniorskiej. 
Planowane są również inne działania takie 
jak nawiązanie współpracy z klubowym 
fizjoterapeutą czy profesjonalne ubezpie-
czenie zdrowotne, tak bardzo potrzebne na 
szczeblu seniorskim, gdzie intensywność gry 
i odnoszone kontuzje wymagają niekiedy 
dużych nakładów finansowych. Co prawda 
kontuzjogenność w drużynach młodzieżo-
wych jest o wiele niższa, jednak chcemy, by 
i one zostały objęte takim ubezpieczeniem. 
Dodam, że nie jest to standardem nawet 
wśród klubów działających teoretycznie 
na wyższym poziomie. 

A jakie są główne cele Zarządu na 
kadencję 2020-2024? Jaką Patrię za-
staniemy na koniec Waszej kadencji?
Stawiamy na młodzież i jej wychowanie. 

Będę szczęśliwy, jeśli za 4 lata o sile pierw-
szej drużyny stanowić będzie bardzo liczna 
obecnie drużyna trampkarza C1 (rocznik 
2006).

Kluczowe jest również przeprowadzenie 
Klubu przez jubileusz 100-lecia istnienia 
w doskonałej kondycji finansowej i organi-
zacyjnej. Jubileusz ten przypadnie na jesień 
2022 roku, jednak już teraz podejmujemy 
działania mające na celu przygotowanie do 
obchodów. Planujemy organizację gali oraz 
wydarzeń towarzyszących. Dosłownie kilka 
dni temu ruszyły pracę nad monografią opi-
sującą dzieje Klubu, którą przygotuje prof. 
Piotr Okulewicz z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza. 

Chcielibyśmy też zainwestować w infra-
strukturę i wyposażenie Klubu. Odświeżenia 
wymaga świetlica klubowa, która mogłaby 
się stać sercem Klubu. Planujemy kupić tele-
wizor, który pozwoli na profesjonalne ana-

lizy i odprawy po meczach każdej drużyny. 
Chciałbym też, aby w dni meczowe funkcjo-
nowała dla kibiców klubowa kawiarenka.

Duży nacisk kładziemy również na dzia-
łania marketingowe. Efektem jest skarb ki-
bica, dzięki któremu każdy może nas poznać 
bliżej, folder promujący Klub czy zestaw ki-
bica obejmujący klubowe gadżety, do zakupu 
którego zachęcamy. Kolejne działania takie 
jak nowa strona internetowa są na etapie 
realizacji. Staramy się też prężnie prowadzić 
klubową stronę facebook. Warto ją regular-
nie sprawdzać. Zamieszczamy na niej nie 
tylko posty z bieżących wydarzeń, ale rów-
nież stare fotografie, na których mieszkańcy 
Buku często odnajdują siebie i znajomych. 

Jak oceniasz stan klubowych funduszy 
i jakie są perspektywy na kolejne lata? 
W jaki sposób zamierzacie dotrzeć do 
potencjalnych sponsorów i sympaty-
ków by zachęcić ich do finansowego 
wsparcia klubu?
Stan finansów Klubu oceniam na stabilny. 

Nasze działania przynoszą znaczące efekty. 
Udało się bowiem pozyskać kilku nowych 
sponsorów, których banery pojawiły się na 
stadionie w związku z projektem „Wspiera-
my MKS Patria Buk 1922-2022”. Wprowa-
dziliśmy również cegiełki przed meczami. 
W tym miejscu, warto nadmienić, że klubowy 
budżet tworzą także rodzice. Bez regular-
nych wpływów ze składek nie udałoby się 
zrealizować wielu inicjatyw i wydarzeń tj. za-
kończenie sezonu, świąteczno-noworoczne 
zakończenie roku czy organizacja turniejów 
Patria Cup. Rodzice naszych zawodników, 
zrzeszonych w grupach młodzieżowych 
są dla klubu grupą priorytetową, z którą 
chcielibyśmy mieć jak najlepszy kontakt. 
Dotychczasowe zaufanie, nawet w trudnych 
czasach i wiara w działania zarządu dają nam 
siłę i ochotę do dalszej pracy, której efekty są 
już z pewnością zauważalne. Bez tych działań 
sytuacja finansowana Patrii nie byłaby łatwa. 
Potrzeby klubu, w którym trenuje i pracuje 
blisko 200 osób, to tak naprawdę studnia 
bez dna. Aby móc osiągnąć postawione cele 
takie jak efektywna praca z młodzieżą czy 
zrealizowanie projektów związanych z ob-
chodami 100-lecia Patrii musimy cały czas 

starać się o kolejnych partnerów. 
Wychodzimy do potencjalnych sponso-

rów z własną inicjatywą. Oferujemy miejsca 
reklamowe na nowych koszulkach, dresach 
czy torbach, by każda drużyna od najmłod-
szej do najstarszej miała swojego sponsora. 
Chętnie zaprezentujemy naszych partnerów 
na prężnie działającej stronie Facebook, a w 
przyszłości na stronie internetowej. Nadal 
mamy też miejsca na banery reklamowe 
na stadionie. We wspomnianej monografii 
również zamieścimy reklamy sponsorów 
i informacje o darczyńcach takich jak osoby 
prywatne. Osoby, firmy, instytucje chętne 
do współpracy i pomocy zapraszam do 
kontaktu mailowego (patria.buk@wiel-
kopolskizpn.pl ) lub przez portal Facebook. 

Dzisiejszy Zarząd to zupełnie nowe 
osoby niż przed rokiem, a skład Zarzą-
du bardzo się odmłodził. Czy nie bę-
dzie brakowało Wam doświadczenia?
Co prawda można rzec, że w Klubie 

zaszła pokoleniowa zmiana, nie powinno 
to jednak wpłynąć negatywnie na Patrię. 
Zarząd tworzą bowiem osoby od wielu lat 
związane z Klubem. Przykładowo funkcję 
Skarbnika pełni Mirosław Majda, od lat bę-
dący również kronikarzem. To dzięki niemu 
skromne jak na tej wielkości Klub fundusze 
Patrii wydatkowane są w sposób właściwy 
i rozważny. Przez ostatni rok Pan Mirek dał 
się bowiem poznać jako twardy negocjator, 
co bardzo w nim cenię.

Zresztą cały czas korzystamy z rad i do-
świadczeń starszych pokoleń. Zaprosiłem 
również do współpracy z Zarządem pana 
Stanisława Kluczyka, byłego zawodnika, 
trenera i Prezesa Klubu, dziś członka ho-
norowego, a także pana Radosława Wasiaka, 
byłego zawodnika i trenera Patrii. Zarząd 
może liczyć na głos doradczy z ich strony. 
Myślę, że połączenie młodzieńczego entu-
zjazmu z doświadczeniem będzie receptą na 
silna Patrię w najbliższych latach. 

Dziękuję za wywiad i życzę powo-
dzenia.
Dziękuję i zapraszam wszystkich na 

Sportową!
Hubert Wejmann
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Młode Mistrzynie

Niedawno pisałem o tym, jak to Juniorki 
Młodsze zdobyły Mistrzostwo kraju 
a tymczasem kolejna drużyna w in-

nej kategorii wiekowej powtórzyła sukces 
starszych koleżanek. Bukowsko-Dopiewski 
Klub Piłki Ręcznej to odkrycie sezonu 2020 
i najlepszy żeński klub w kategoriach mło-
dzieżowych:

- Mistrzynie Polski Juniorek 

- Mistrzynie Polski Młodziczek 
- 7. miejsce Juniorek Młodszych
Tak piszą o nas media społecznościowe.
Dwa złote medale w siedem dni w piłce 

plażowej!
29-30 sierpnia odbyły się Finały Mi-

strzostw Polski w kategoriach młodziczek 
i młodzików. Zawody, które zostały rozegra-
ne w Koszalinie, były jednocześnie ostatnim 
turniejem finałowym sezonu 2020. Emocji 
jak zawsze nie zabrakło

Młodziczki podobnie jak Juniorki nie 

miały sobie równych w grze na piasku.
Pokonując gładko 2:0 w setach wszystkie 

drużyny pewnie sięgnęły po tytuł Mistrza 
Polski. MVP turnieju została Amelia Wi-
śniewska. Ogromne wsparcie płynęło także 
z trybun, gdzie bardzo licznie zameldowała 
się ekipa kibiców naszego klubu.

Teraz przyszedł czas na mecze rozgry-
wane na hali. Do zobaczenia na trybunach 
w Buku i Dopiewie!

Krzysztof Hypki

BD KPR Mistrzem Polski!

W dniach 22-23 sierpnia w Kątach 
Wrocławskich rozegrano finały Mi-
strzostw Polski w Juniorskiej  piłce 

ręcznej plażowej w której wzięło udział 8 
najlepszych zespołów z kraju.

Nasza drużyna Juniorek (r.2001 i mł.) 
pod wodzą trenera Pawła Wolnego i Pawła 
Korytowskiego zdobyła Złoty Medal i tytuł 
Mistrza Polski !!

W sobotę rozegrano mecze w fazach 
grupowych, a niedzielę finały.

BD KPR nie przegrał żadnego ze spotkań 
w fazie grupowej i wychodząc z pierwszego 
miejsca spotkaliśmy się w meczu półfinało-
wym z drużyną BHT Pyrki Poznań.

W finale pokonaliśmy drużynę z War-
szawy. Przypomnijmy iż w „plażówkę” tre-

nujemy od trzech miesięcy, a pokonaliśmy 
drużyny, które grają na piasku od kilkunastu 
lat.

Pokazaliśmy że dobra atmosfera w te-
amie, ciężka praca na treningach, zgranie 
i koleżeńskość przekładają się na rezultaty 
i wyniki na hali czy piasku..

Wśród wyróżnionych zawodników fi-
nałów MP znalazła się nasza zawodniczka 
Aleksandra Hypka, która otrzymała statuet-
kę najlepszego bramkarza turnieju!

Warto w tym miejscu dodać że tydzień 
wcześniej Ola została „wypożyczona” na fi-
nały PGNiG Summer Superliga i zdobyła 3 
miejsce w Polsce z drużyną seniorek PYRKI 
Poznań.

Krzysztof Hypki
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Mistrzowskie wakacje dla Bukowsko-
Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej

Wakacje zawsze kojarzą się z odpo-
czynkiem, nabraniem sił, dystansu 
czy błogim leniuchowaniem… ale 

nie dla szczypiornistek Bukowsko – Dopiew-
skiego KPRu.

Pandemia pokrzyżowała plany w każdej 
dziedzinie życia, dlatego jak padł pomysł 
zorganizowania zawodów w piłce ręcznej 
plażowej to na reakcję klubu nie trzeba było 
długo czekać. Trenerzy od razu zaczęli dzia-
łać i wraz z zawodniczkami wspólnie uczyli 
się zasad gry na piasku… i tak od czerwca 
zaczęła się nasza przygoda z piłką ręczną 
plażową. 

Do rozgrywek zgłoszono 3 kategorie 
w naszym klubie: Juniorka, Juniorka Młod-
sza i Młodziczka.

Wszystkie 3 grupy przeszły eliminacje 
wojewódzkie, potem półfinały zapewniły 
im możliwość walki o medale w Finałach 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej 
– świadomość , że jest się wśród najlepszych 
ośmiu drużyn w kraju, po niespełna 3 
miesiącach treningów, to już był dla nas 
szczyt marzeń!

Każda kategoria miała wyznaczone finały 
w innym mieście i terminie.

Pierwsze walczyły podopieczne trene-
ra Grzegorza Klimczaka- Juniorki Młodsze. 
Zawody rozegrane zostały w Sulejowie. 
Dziewczyny po trudnej fazie grupowej, 
gdzie przegrały dwa spotkania w rzutach 
karnych, mogły walczyć o miejsca V-VIII. 

Ostatecznie wygrywając ostatnie spotkanie 
uplasowały się na 7 miejscu w kraju w piłce 
ręcznej plażowej. 

W dniach 22-23.08.2020 w Kątach Wro-
cławskich rywalizowały nasze Juniorki, które 
znalazły się w grupie z weterankami pla-
żowej odmiany piłki ręcznej, które trenują 
ją już od kilku lat. To jednak nie pozwoliło 
podopiecznym trenerów Pawła Wolnego 
i Pawła Korytowskiego na zawieszenie broni 
i wygrywając wszystkie spotkania zameldo-
wały się w kolejnej fazie turnieju. W finale 
spotykamy się z MKS Ochota Warszawa 
i sprawiamy nie lada niespodziankę orga-
nizatorom Mistrzostw Polski zdobywając 
tytuł Mistrza kraju w plażówce. 

Nie zdążyliśmy ochłonąć po sukcesie 
Juniorek a już w następny weekend 29-
30.08.2020 w Koszalinie nasza najmłod-
sza grupa zaprezentowała się w Finale Mi-
strzostw Polski Młodzików i Młodziczek, 
zawody te były jednocześnie ostatnim tur-
niejem finałowym sezonu 2020. Emocji jak 
zawsze nie zabrakło. Młodziczki pod wodzą 
Jarosława Sznycera i Pawła Wolnego podob-
nie jak Juniorki nie miały sobie równych 
w grze na piasku. Pokonując gładko 2:0 
w setach wszystkie drużyny w fazie gru-
powej i finałach pewnie sięgnęły po tytuł 
Mistrza Polski.

Nie zabrakło wyróżnień indywidualnych: 
Najlepsza bramkarka Juniorek: Aleksandra 
Hypka MVP turnieju Młodziczek: Amelia 

Wiśniewska.
Wzięcie udziału w Mistrzostwach Polski 

w Piłce Ręcznej Plażowej potwierdziło, że 
dobra atmosfera w teamie, ciężka praca na 
treningach, zgranie i koleżeńskość, zaufanie 
do trenerów, determinacja i wzajemna mo-
tywacja przekładają się na rezultaty i wyniki 
na hali czy piasku… Te sukcesy nie byłyby 
jednak możliwe bez ogromnego wsparcia ze 
strony władz czy instytucji obu gmin. Słowa 
podziękowania dla Wójta Gminy Dopiewo 
Pana Adriana Napierały, Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk Pana Pawła Adama, Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, Firmy 
Mondi z Dopiewa, Zakładu Usług Komunal-
nych w Dopiewie. Poczucie, że ma się wśród 
siebie ludzi, którzy zawsze pomogą i dzięki 
którym te młode dziewczyny mogą reali-
zować swoje pasje i spełniać marzenia jest 
motorem napędzającym dla całego klubu do 
podejmowania kolejnych działań.

Ogromne wsparcie płynęło także z try-
bun, gdzie bardzo licznie w każdym etapie 
turnieju zameldowała się ekipa rodziców 
i kibiców naszego klubu. To Wy jesteście 
tym zawodnikiem, który tworzy atmosferę 
i przepiękna oprawę każdych zawodów. 

Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszych 
wakacji. Podwójny tytuł Mistrza Polski – 
wydarzenie, które zapisuje się na kartach 
historii naszego klubu, wydarzenie które 
będziemy wspominać ze wzruszeniem…

Teraz przyszedł czas na mecze rozgry-
wane na hali. Do zobaczenia na trybunach 
w Buku i Dopiewie!

Prezes Bukowsko-Dopiewskiego KPR
Katarzyna Wechman
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RuszBuk

Trudny czas ograniczeń związanych z pa-
demią nie stanął na przeszkodzie, aby 
Bukowanie zrobili coś razem, a zara-

zem osobno. W niedzielne popołudnie 23 
sierpnia 84 osoby wyruszyły na trasę Pierw-
szego RuszBuku, czyli Otwartego Spaceru 
Mieszkańców i Sympatyków Gminy Buk. 
Trasę można było pokonać pieszo, z kijka-
mi lub rowerem. W momencie rejestracji 
każdy z uczestników otrzymywał numer 
startowy, który następnie własnoręcznie 
ozdabiał. Po przebyciu minimum 5 km dla 
tras pieszych i 10 km dla trasy rowerowej 
przesyłano informację zwrotną o przeby-

tej drodze do organizatora. Gdzie były start 
i meta? Tam, gdzie życzył sobie tego dany 
uczestnik. Wspólna zabawa zaowocowała 
pokonaniem łącznie 1102 km. Pieszo po-
konano 267,02 km, z kijkami 15,3 km i aż 
819,74 km na rowerach. Nagrody rzeczowe 
dla uczestników spaceru przekazały osoby 
prywatne, firmy z terenu gminy, a także Bur-
mistrz Miasta i Gminy Buk oraz MGOK. O tym, 
do kogo powędrowały fanty zdecydowało 
losowanie. Inicjatywa organizacji spaceru 

wyszła od mieszkanki miasta, a pozytywny 
odzew uczestników pierwszej edycji spowo-
dował, że planowane są kolejne. Następna 
już tej jesieni. Mamy nadzieję, że wspólne 
spacery wpiszą się na stałe w kalendarz im-
prez naszej gminy. RuszBuk jest najlepszym 
przykładem na to, że mieszkańcy mogą być 
inicjatorami ciekawych wydarzeń, a lokalne 
instytucje nie są głuche na ich potrzeby i po-
mysły. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję. 

Dorota Iskra 

Wicemistrz Polski 
w sportach walki

W ostatnim czasie obrodziło 
sportowymi sukcesami w na-
szej gminie. Mimo szalejącej 

pandemii nasi młodzi mieszkańcy nie 
dają się zniechęceniu i stale doskonalą 
swoje umiejętności. Potwierdzeniem 
ich wysokiego poziomu jest m.in. ostat-
nie wicemistrzostwo Polski Huberta 
Rutkowskiego. Sam bohater mówi 
o nim tak: W piątek 9 października 
zameldowałem się na Mistrzostwach 
Polski K-1 PZKB w Ełku. Jest to najważniej-
sza impreza tej dyscypliny w całym sezonie, 
przyjeżdża mnóstwo czołowych zawodników 
z całego kraju i każdy w jednym celu. MP 
PZKB są najmocniej obsadzonym turniejem 
w Polsce, w mojej kategorii startowało aż 

13 zawodników. Tym razem rywalizowałem 
w nie swojej kategorii wagowej, bo w 75 kg, 
zazwyczaj walczę w 71 lub 67. W sobotę 
stoczyłem dwie walki, pierwszą wygrałem 
przez nokaut w trzeciej rundzie, a drugą 
po prawdziwej wojnie ringowej wygrałem 

na punkty. W niedziele czekał mnie 
finał z tegorocznym mistrzem Polski 
w k-1 low kick, niestety 2 mocne walki 
z poprzedniego dnia dały się we zna-
ki i musiałem uznać wyższość rywala. 
Był to mój pierwszy start w życiu na 
tej imprezie i zostałem wicemistrzem 
Polski. Wisienką na torcie jeszcze jest 
informacja, iż dostałem powołanie do 
kadry narodowej w k-1. Pracowałem 
na to bardzo długo i ciężko, czasami 
miałem wzloty i upadki, ale po takim 
sukcesie wiem, że jestem na właściwej 
drodze i jeszcze o mnie usłyszycie! 
Chciałbym podziękować trenerowi, 

rodzinie, dziewczynie, przyjaciołom, klubowi 
Shootboxer Mosina oraz wszystkim, którzy 
mnie wspierają! – powiedział Hubert Rut-
kowski. W imieniu redakcji życzymy dalszych 
sukcesów i szczerej satysfakcji.

Hubert Wejmann
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Narodowy  
Dzień Sportu

W dniach 19 i 20 września OSiR Buk 
przystąpił do inicjatywy Fundacji 
Zwalcz Nudę i zorganiozwał Na-

rodowy Dzień Sportu (NDS) na obiektach 
w Niepruszewie i w Buku. Podobne happe-
ningi z okazji NDS zorganizowano w kilku-
dziesięciu miejscowościach w całej Polsce 
(https://narodowydziensportu.pl/).

W sobotnie południe NDS rozpoczął się 
od meczu Orlików Starszych NKS Nieprusze-
wo, którzy pewnie pokonali Clescevie Klesz-
czewo 8:2. Po emocjach piłkarskich animato-
rzy obiektu Bartosz Chmielewski i Kazimierz 
Olenderek zorganizowali gry i zabawy dla 
najmłodszych uczestników Orlika. W wy-
ścigu rzędów wzięło udział 20 uczestników 
podzielonych na cztery zespoły. Do zabawy 
przyłączyli się również rodzice. Następnie 
rozpoczął się konkurs koszykarski zwany 
„21”.  W zabawie wzięło udział 7 uczestni-
ków. Zabawa polegała na jak najszybszym 
rzuceniu 21 punktów do kosza - rzucając 
na przemian, z różnych pozycji. Najlepszym 
koszykarzem okazał się Maksymilian Nowak. 
Ostatnim akcentem sobotniego dnia był tur-
niej siatkówki. Do rywalizacji zgłosiło się 6 
par. Po rozegraniu meczów fazy grupowej do 
rywalizacji o miejsce przeszły 4 pary. W me-
czu o 3 miejsce para Bartosz Chmielewski/
Marcin Klak pokonała parę Filip Mielcarek/
Kacper Matuszewski. Natomiast najlepszą 
parą siatkarską okazały się Alicja Walenciak 

i Max Nowak, które pokonały parę Ernest 
Korek/Oskar Białas.

W niedzielę zabawa połączona z ry-
walizacją z okazji NDS przeniosła się na 
stadion w Buku. Na nowej bieżni bukow-
skiego stadionu odbył się Test Cooper’a, 
czyli 12-minutowy ciągły bieg, w którym 
uczestnik ma pokonać jak najdłuższy dystans 
w podanym czasie. Do rywalizacji zgłosiło 
się 25 os. w dwóch kategoriach wiekowych: 
OPEN i młodzieżowej. 

W kategorii młodzieżowej najlepszy-
mi okazali się:
Dziewczęta:

1. Marta Konopska 2770 m

2. Maja Wechman 2520 m
3. Amelia Wiśniewska 2390 m

Chłopcy:
1. Olivier Równiak 2320 m
2. Kacper Płochocki 2310 m
3. Igor Marcinkowski 2300 m

OPEN:
Kobiety:

1. Anna Paluszak 2750 m
2. Mirosława Sznycer 2550 m

Mężczyźni:
1. Karol Ślotała 3500 m
2. Piotr Przewoźny 3250 m
3. Paweł Prugar 3040 m

Paweł Prugar

Prace remontowe na przystani w Niepruszewie

Tegoroczny sezon, mimo zamkniętej 
wypożyczalni pokazał jaki potencjał 
ma przystań Niepruszewo. Zaintereso-

wanie wodniaków jest bardzo duże, a przy-
stań wybierana jako miejsce aktywnego 
wypoczynku i uprawiania sportów moto-
rowodnych. Wychodząc naprzeciw zostały 
podjęte prace polegające na oczyszczeniu 
i powiększeniu linii brzegowej przystani. 
Prace obejmują wycinkę trzciny specjalną 
maszyną, skarpowanie i formowanie brzegu, 
usunięcie korzeni trzcin z dna. Prace ujaw-
niły liczne elementy niebezpieczne na dnie 
strefy jak elementy stalowe, płyty czy odpady 
w postaci opon. 

Zostaną podjęte działania w celu usunię-
cia drzewa, które jest niebezpiecznie pochy-
lone nad pomostem oraz stanowi przeszkodę 
w nowo tworzonym pasie linii brzegowej.

Zostaną również podjęte działania w celu 
usunięcia słupa energetycznego, który dość 
znacznie utrudnia manewrowanie przyczepą 

ze sprzętem pływającym.
Pas linii brzegowej zostanie wysypany 

piaskiem.

W kontekście prac na przystani wodnej 
konieczne będzie przeprowadzenie kom-
pleksowego remontu pomostu.

Paweł Prugar
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WARSZTATY SZACHOWE
Filia  
Korona Zakrzewo
zaprasza chętne dzieci 
i młodzież na zajęcia 
w piątki o godz. 17.00  
w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury,  
ul. Dobieżyńska 27

Kontakt: Instruktor Robert Świec, tel.: 502 990 089
Mail: czak205@o2.pl

Zapraszamy na warsztaty z robotyki
LEGO MGOK w Buku

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pokazowe dla 
nowych uczestników

LEGO MINDSTORMS EV3 (8-14 lat)
16.10.2020 godz. 15.00-16.10

od 16.10.2020 rusza grupa kontynuująca  
w godz. 16.20-17.30

Zapraszamy do zapisów:
Kontakt telefoniczny 501 288 878

bądź mailowy kontakt@neorobots.pl
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Wielkopolski e-bazarek to nowy, bezpłatny serwis ogłosze-
niowy dla producentów rolnych, konsumentów i innych 

odbiorców zainteresowanych towarami rolniczymi. Chcesz 
sprzedawać albo kupować produkty na wielkopolskim e-bazar-
ku? Wejdź na stronę internetową www.wielkopolskiebazarek.pl

Zapraszamy na...
Koncert „Wieczorynki wszech czasów” – 15 listopada 2020 r., 

godz. 14:00 i 16:00, Sala Miejska w Buku, ul. Mury 5. Wstęp wolny. 
Rezerwacja wejściówek: promocja@buk.gmina.pl, tel.: 663 425 453
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

GOSPODARSTWO 
EKOLOGICZNE

Grażyna Michał Mazur
Wiktorowo 8 | tel. 726 99 45 45

Sprzedaż mleka koziego
Sprzedaż mleka krowiego

Jajka 

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

Sprzedaż i wynajem pojemników

Tel.: 502 460 650
Email: biuro@drexit.pl
www.drexit.pl

Odbiór odpadów przemysłowych
i komunalnych

Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o.
wiodący operator logistyki meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

Pracownik Magazynu 
(miejsce pracy: Niepruszewo)

Opis stanowiska:
•	 załadunek i rozładunek 

towaru
•	 kompletacja, etykietowanie, 

komisjonowanie
•	 prowadzenie gospodarki 

magazynowej
•	 czynności związane z utrzy-

maniem stanu na magazynie
Oferujemy: 
•	 stabilne warunki zatrud-

nienia w oparciu o umowę 
o pracę

•	 praca z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
(skanery, system IT)

•	możliwość podnoszenia 
kwalifikacji - kursy na obsłu-
gę wózków widłowych oraz 
wózków wysokiego składo-
wania

•	motywacyjny system wyna-
gradzania i premiowania

•	 karta MultiSport

Wymagania:
•	 uprawnienia do obsługi 

wózków widłowych 
•	mile widziane doświadcze-

nie w pracy w magazynie
•	 sumienność, dokładność
•	 umiejętność pracy w zespole

Aplikację wraz z klauzulą dotyczącą wykorzystania danych osobowych 
do celów rekrutacji prosimy przesłać na adres:  

rekrutacja@anton-roehr.pl 

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
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Najpiękniejsze ogrody i balkony 
nagrodzone!

Każdy przydomowy ogród to unikalny 
i jedyny w swoim rodzaju skrawek 
ziemi, który może być ostoją przy-

rody. Tworząc ogród, stwarzamy miejsca 
przyjazne nam – ludziom, jak też roślinom 
i zwierzętom. Ogródki są ważną częścią 
naszego gminnego krajobrazu – stanowią 
o naszej tożsamości, wyróżniają nas, wzbo-
gacają otoczenie, różnorodność biologiczną 
i naszą kulturę. 

Miasto i Gmina Buk ogłosiło 12 sierp-
nia konkurs na „Najpiękniejszy ogród 

i taras/balkon w gminie Buk 2020”. Zgło-
szenia można było przysyłać do 16 sierp-
nia. Zwycięskie ogrody i tarasy zostały 
zaprezentowane na stronie internetowej 
oraz profilu społecznościowym gminy.  
Decyzja nie była łatwa. Wszystkie zgłosze-
nia pokazały, jak wiele serca i pracy zostało 
włożone w zielone przestrzenie. 

W kategorii ogród komisja przyznała 
pierwszą nagrodę oraz trzy wyróżnienia. 
Natomiast w kategorii taras/balkon – pierw-
szą nagrodę i jedno wyróżnienie.

Zwycięzcy w kategorii ogród
 » Pierwsze miejsce: Hanna Kazimierska
 » Wyróżnienia: Aleksandra i Krzysztof 

Hoffa, Irena Herkt, Halina Szulc.
Zwycięzcy w kategorii taras/balkon

 » Pierwsze miejsce: Anna Świątkowska
 » Wyróżnienie: Karolina Szczęsna

Ogromnie wszystkim gratulujemy!
Konkurs wsparli z wielkim entuzjazmem 

sponsorzy nagród: firma Mankiewicz (Buk, 
ul. Szarych Szeregów 1) oraz Danflor Cen-
trum Ogrodnicze (ul. Rakoniewicka 29, 
Grodzisk Wlkp.).

Już dziś zapraszamy do przyszłorocznej 
edycji konkursu!

Zuzanna Skibińska

Najpiękniejszy ogród – wyróżnienie 1

Najpiękniejszy ogród – I miejsce

Najpiękniejszy ogród – wyróżnienie 2

Najpiękniejszy ogród – wyróżnienie 3 Najpiękniejszy taras i balkon – wyróżnienie

Najpiękniejszy taras i balkon – I miejsce


