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Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić...
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

V Śp. Adriana Napierałę
Wójta Gminy Dopiewo,
cenionego samorządowca
i niezawodnego Przyjaciela.
Łączymy się w bólu z Rodziną,
Bliskimi i Przyjaciółmi,
składając Im wyrazy
szczerego współczucia.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam,
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński,
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Współpracownikami.

Boże Narodzenie 2020

P

o raz kolejny czas Adwentu prowadzi
nas do zatrzymania się nad wielką tajemnicą naszej wiary. To w czasie Adwentu sięgamy do czasu Starego Testamentu
– czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Boże Narodzenie uświadamia nam, że
żyjemy w czasie Mesjańskim, czyli że Mesjasz, Zbawiciel już jest. Bóg jest z nami. Jest
nam bliski.
Niech ta świadomość czyni nas ludźmi
otwartego serca. Nie zamykajmy się w swoich trudnościach, w trudach, które niesie
nam codzienność. Mamy Boga wśród siebie.
A on pragnie, abyśmy Mu uwierzyli, że jest
gotów nam pomagać. On daje nam nadzieję. On pozwala nam widzieć sens naszych
wysiłków, naszych słabości.
Wszystko, to czego doświadczamy, gdy
zaufamy Jemu, Bogu, pozwala nam doświadczyć, że nie jesteśmy opuszczeni, ale że te
czasy dają nam szansę zobaczenia drugich,
idących codziennie obok nas i oczekujących
naszej troski. Jesteśmy ludźmi, przez których
Bóg chce przesyłać nadzieję, miłość, wiarę
drugim. „Będziesz miłował” – to jest program
życia każdego człowieka, stworzonego na
obraz i podobieństwo Boga. Niech Święta
Bożego Narodzenia pomogą nam odnaleźć
istotę swego istnienia.
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Te Święta Bożego Narodzenia będą inne
niż dotąd. Pandemia nie pozwala wejść
w utarte ścieżki przeżywania ich w naszych
domach.
Inaczej będzie wyglądało świętowanie
w kościele. Ograniczenia w tej chwili do 70
osób podczas nabożeństw nie pozwoli na
przeżywanie przez wszystkich „Pasterki”.
Środki przekazu – transmisje z naszego
sanktuarium, czy z innych kościołów – to

nie to, co żywa obecność. Przyjmijmy i to
doświadczenie jako odnalezienie istoty treści
tych szczególnych Świąt. Bóg jest z nami. Jest
nam bliski. Chce, abyśmy tej istoty Świąt
Bożego Narodzenia nie zgubili. Niech będą
to dni – jak dotąd szczególnej, Bożej – atmosfery w naszych domach.
ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz
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Wolne miejsce przy stole, biały opłatek w dłoni, kolorowe lampki na choince...
W tym roku w węższym gronie lecz z myślami i łezką w oku przy najbliższych.
Z nadzieją, że miłość pomoże przetrwać ten niełatwy czas.
Niech te Święta pozwolą Państwu odpocząć od trudów całego roku
i wypełnią się spokojem, chwilą zadumy i ciepłem rodzinnym.
Nowy Rok powitajmy z nadzieją na lepszą przyszłość!
Życzymy Państwu wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia!

W
Piotr Goroński
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk
Drodzy Mieszkańcy,
Szanowni Państwo,

Z

a kilka dni zakończy się
2020 rok. Zapamiętamy
go jako wyjątkowo
trudny czas, który
wymagał od nas podejmowania wielu
nowych niełatwych
wyzwań. To był czas
wielkiej próby dla nas wszystkich, w każdej
sferze życia. Począwszy od sfery zawodowej,
poprzez towarzyską, rodzinną, czy biznesową, na każdym kroku napotykamy nowe
trudności związane z funkcjonowaniem
w pandemicznej rzeczywistości. W cieniu
zagrożenia odbyły się wybory prezydenckie
oraz protesty w sprawie złamania kompro-

Z obrad sesji

W dniu 12 października odbyła się Nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy
Buk.
Porządek sesji:
Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
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Paweł Adam
Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
misu antyaborcyjnego. Wielu z nas skarżyło
się na przedłużającą się izolację społeczną,
trudności w załatwianiu niegdyś błahych
spraw, czy organizację zdalnego nauczania.
Wśród nas znalazło się wiele osób chorych
oraz rodziny, które straciły najbliższych
w wyniku zakażenia COVID-19. Odczuliśmy także pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego, któremu w ostatnich dniach w cieniu
batalii o praworządność, usiłują
przeciwstawić się przywódcy państw Unii
Europejskiej. Taki był ten 2020 rok. Pełen
napięć, konfliktów i ludzkich tragedii. Dla
mnie osobiście był to niesłychanie okrutny czas pożegnań z bliskimi mi osobami:
profesorem Pawłem Antkowiakiem i wójtem sąsiedniej gminy Adrianem Napierałą,
których bardzo dobrze znałem i ceniłem.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 29 września
2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. na realizację
zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego,
tj. zmiana źródeł światła z sodowych i rtęciowych na LED, na
terenie Miasta i Gminy Buk”.
2/ Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację

102. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dnia 27 grudnia br. (niedziela) o godz.12:00, w bukowskim Sanktuarium
odbędzie się Msza św. za Powstańców.
Z uwagi na niepewną sytuację epidemiologiczną, nie odbędzie się uroczystość na
cmentarzu św. Krzyża.
Do tej tradycji wrócimy tak szybko, jak
tylko będzie to możliwe.
Tymczasem zapraszamy do indywidualnych odwiedzin miejsc pamięci o naszych
Bohaterach.
Przykrym doświadczeniem stała się dla nas
również śmierć na służbie druha Dionizego
Łukaszyka.
Jednak wielkimi krokami zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji pełne radości, nadziei i oczekiwania
na symboliczny blask betlejemskiej gwiazdy. Mimo trudnych okoliczności zaufajmy
Opatrzności. Starajmy się odnaleźć w sobie
wiele optymizmu. Doceńmy obecność bliskich
nawet tą zdalną, jeśli nie będzie możliwości
osobistego spotkania. Cieszmy się z tego co
mamy, z dobrego sąsiedztwa i prostych spraw.
Zatroszczmy się o najsłabszych, seniorów
i osoby samotne. Szanujmy się i pomagajmy sobie nawzajem. Niech Nowy Rok będzie
zdrowszy i spokojniejszy od mijającego.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

zadania„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami
przyłączeniowymi w miejscowości Niepruszewo, gmina Buk
- rejon ul. Żytniej”.
III. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.
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W dniu 29 października odbyła się XXIII
sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 12 października
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/ Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2021.
2/ Opłata targowa w roku 2021.
3/ Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Przetargi
Burmistrz Paweł Adam poinformował
o rozstrzygnięciu przetargu na budowę
oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowo-pieszej Buk-Szewce. Najkorzystniejszą
ofertę złożył ITINET R.Wojniusz R.Wojniusz
S.C. z ceną ofertową 269.500,00 zł i 72-miesięcznym okresem gwarancji. Zwycięzcą
przetargu na remont ul. Sportowej w Buku
zostało konsorcjum firm: Infrakom Chwalim
Sp. z o.o. i Infrakom Kościan Sp. z o.o. z ceną
ofertową 1.895.630,48 zł brutto i 72-miesięcznym okresem gwarancji. Przetarg na
przebudowę drogi w miejscowości Michalin
wygrała firma BTI Wojciech Skorupiński ze
Świętna, za cenę ofertową 344.391,08 zł i 60
miesięcznym okresem gwarancji.
Program „Wspieraj Seniora”
OPS zgłosił Miasto i Gminę Buk do udziału
w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Wspieraj Seniora”, którego celem
jest wsparcie seniorów poprzez usługę organizacji i dostarczenia artykułów pierwszej
potrzeby. Program jest dedykowany dla osób
powyżej 70 roku życia, które zdecydują się
zostać w domu dla własnego bezpieczeństwa.
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z harcerzami i wolontariuszami. Senior może zgłosić potrzebę
zrobienia i dostarczenia zakupów poprzez
ogólnopolską infolinię (22 5051111) następnie poprzez system CAS (centralna aplikacja
statystyczna) przekazywana jest informacja
do OPS. System obsługują pracownicy socjalni, którzy kontaktują się z osobą oczekującą wsparcia, ustalają listę zakupów i formę
przekazania pieniędzy i zakupów. Zakupy są
dostarczane poprzez pracowników Ośrodka

W dniu 27 listopada odbyła się XXIV
sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
Sprawy organizacyjne.
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4/ Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 r.
5/ Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
6/ Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2024.
7/ Nadanie nazwy ulica Zakątek w miejscowości Dakowy Suche.
8/ Zmiana Uchwały Nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
9/ Zmiana Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania„Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego, tj. zmiana źródeł światła z sodowych
i rtęciowych na LED, na terenie Miasta i Gminy Buk”.
10/ Zmiana Uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania„Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi w miejscowości

Niepruszewo, gmina Buk - rejon ul. Żytniej”.
11/ 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.
12/ 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.
13/ Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
14/ Wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

lub wolontariuszy. Senior płaci za zakupy
z własnych środków. (Liczba osób w MiG
Buk w wieku powyżej 70 roku życia - 1302).

termomodernizację i naprawę dachu na przychodni Vigilax. Ponadto Tomasz Plewa pytał,
czy powiat poznański zagwarantował w swoim budżecie środki na nową nawierzchnię
drogi do Szewc? Burmistrz odpowiedział,że
powiat zgłosił tę inwestycję do rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Radni pytają o inwestycje
Radny Tomasz Plewa przypomniał, że
budowa punktu przesiadkowego powinna
się już zakończyć, ale z uwagi na COVID-19
wydłużono realizację projektu. Pytał burmistrza na kiedy wyznaczono nowy termin
oddania inwestycji do użytku? Burmistrz
Paweł Adam potwierdził, że umowa została aneksowana i nowy termin zakończenia
prac mija w połowie 2021 r. Radny z uznaniem odniósł się do zwycięstwa ZGK Sp. o.o.
w przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Pytał, czy będzie to wymagało
zakupu nowego sprzętu i zwiększenia obsady osobowej? Burmistrz wyraził nadzieję,że
spółka stanie na wysokości zadania (Red.
O temacie szerzej na str. 12). Radny Paweł
Cieślak interesował się sprawą przystanku
autobusowego w Szewcach. Radny Mirosław
Adamczak pytał o odbiór WDK w Dobieżynie.
Burmistrz Paweł Adam poinformował, że
nie dokonano odbioru w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Niestety w projekcie technicznym było wiele niedociągnięć. Gmina
wystąpiła do Wojewódzkiego Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwa.
Burmistrz przypomniał, że podobny problem
był w przypadku budynku byłej synagogi.
Radny Leszek Mensfeld pytał na jakim etapie
jest inwestycja na Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach. Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że mimo trudności epidemicznych prace
są kontynuowane. Zakończenie zadania jest
przewidziane w 2021 r. Radny Tomasz Plewa
pytał, czy uda się zrealizować do końca roku

1/ Otwarcie XXIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 29 października 2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

Gmina nie podniesie stawek podatków
lokalnych
Burmistrz Paweł Adam poinformował, że
zapropoował radnym by stawki podatków
i opłat lokalnych w 2021 r. pozostały na niezmienionym poziomie. Radny Tomasz Plewa
dopowiedział, że z uwagi na pogarszające się
warunki prowadzenia działalności gospodarczej, obie Komisje Rady zaaprobowały
tą propozycję.
Rozkład jazdy Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej
Radny Mirosław Adamczak zwrócił uwagę na jego zdaniem niekorzystne zmiany
w rozkładzie jazdy PKM, które uniemożliwiają
pracownikom punktualne dotarcie do pracy
np. do Nowego Tomyśla. Zauważył, że w ten
sposób PKM zniechęca do siebie pasażerów,
którzy są zmuszeni przesiąść się z powrotem
do samochodów. W ślad za zniechęcaniem
podróżnych, pójdzie zdaniem radnego konieczność większego subwencjonowania
PKM. Wtórował mu radny Tomasz Giełda.
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski
stwierdził, że w sytuacji pandemicznej korzystniejsze byłoby rozrzedzenie podróżnych
w wagonach, a więc częstsze kursy zamiast
ich ograniczania prowadzącego do większego
zagęszczenia miejsc w pociągach.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
2/ Informacja Dyrektora Biura Związku Międzygminnego GOAP
w sprawie zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami
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obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.
3/ Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie bonifikat od opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Buk
na rok 2021 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
2/ Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na rok 2021.
3/ Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2025.
4/ Przyjęcie na 2021 rok Programu współpracy Miasta i Gminy
Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

5/ Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
6/ Udzielenie pomocy finansowej w 2021 r. dla Gminy Stęszew
na utrzymanie terenu wokół ,,Źródełka Żarnowiec”w Gminie
Stęszew.
7/ Utworzenie Klubu „Senior+” w Dobieżynie.
8/ Utworzenie związku powiatowo-gminnego„Wielkopolski
Transport Regionalny”.
9/ Przyjęcie statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
10/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Dobieżyńską i ul. Jana Pawła
II oraz parkiem miejskim w Buku.
11/ Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Buk na lata 2021-2025.
12/Uznanie petycji w przedmiocie zwolnienia z podatku od
nieruchomości za częściowo zasługującą na uwzględnienie.

13/ Uznanie wniosku w przedmiocie wprowadzenia zadań
do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za częściowo zasługujący
na uwzględnienie.
14/ 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.
15/ 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.
16/ Wyznaczenie aglomeracji Buk.
17/ Zmiana Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 14 maja w sprawie emisji obligacji.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Rada odrzuciła wniosek klubu radnych
Radni Michał Korbas, Wojciech Dudkiewicz i Tomasz Giełda złożyli wniosek
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta
i Gminy Buk w sprawie protestów lokalnych
dotyczących kompromisu antyaborcyjnego.
Radny Mirosław Adamczak oraz wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski argumentowali, że rada nie jest właściwym miejscem do
rozstrzygania sporów światopoglądowych.
Ich zdaniem przenoszenie emocji społecznych z wielkiej polityki na grunt gminy byłoby szkodliwe.

zwiastuje nadchodzące zawirowania na rynku budowlano-inwestycyjnym. Na budowę
parkingu przy ul. Wielkowiejskiej wpłynęło
11 ofert. Trwa także przetarg na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego, tj.
zmiana źródeł światła z sodowych i rtęciowych na LED, na terenie Miasta i Gminy Buk.
Jeśli zostaną wypracowane oszczędności na
innych inwestycjach, to jeszcze w tym roku
zostanie rozpisany przetarg na budowę ul.
Jaśminowej w Niepruszewie.

Inwestycje w Niepruszewie
Burmistrz Paweł Adam poinformował,
że na ul. Żytniej w Niepruszewie powstanie
nowoczesny, przestronny budynek zaprojektowany na potrzeby przedszkola. Budynek mieścić będzie pięć sal dydaktycznych
z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych. Duże kolorowe sale zabaw, wyposażone zostaną w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Placówka posiadać będzie wygodną szatnię.
Zaplecze kuchenne umożliwi przygotowywanie pierwszego i drugiego śniadania oraz
wydanie dwudaniowego obiadu przygotowanego przez firmę cateringową. Przedszkole
otaczać będzie ogrodzony, bezpieczny plac
zabaw. Wyposażony będzie w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia.
Radny Leszek Mensfeld pytał w imieniu
mieszkańców, kiedy przedszkole zostanie
uruchomione? – Inwestor zapowiada zakończenie prac w kwietniu - maju jeśli warunki
pogodowe pozwolą. Uruchomione przedszkole ma zostać otwarte 1 września 2021 r.
Radny powiedział także, że rozmawiał na
plaży w Niepruszewie z dyrektorem Jarosławem Sznycerem w sprawie nasadzonych
drzew i planów dalszych zadrzewień. Radny
podziękował za planowany montaż stojaka
rowerowego na plaży. Zwrócił także uwagę,
że dzięki dotacji gminy w wysokości 400 tys.
zł jednostka OSP w Niepruszewie wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Podziękował
przy tej okazji radnym oraz burmistrzowi
za wsparcie realizacji tego zadania.

Gmina odniosła sukces w Krajowej
Izbie Odwoławczej
Burmistrz Paweł Adam poinformował,
że sukcesem zakończyło się działanie gminy w sprawie wyłonienia wykonawcy na
budowę ul. Kwiatowej i Storczykowej wraz
z kanalizacją deszczową oraz przebudową
linii oświetleniowej. W dniu 18 listopada
Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok
w sprawie oddalenia odwołania od wyniku
przetargu, złożonego przez najtańszego
wykonawcę. Burmistrz zwrócił uwagę, że
gmina starannie analizowała oferty. Trudna
sytuacja na rynku powoduje, że firmy często składają oferty zaniżone byleby zdobyć
kontrakt i przetrwać kryzys. Niestety wiąże
się to późniejszymi kłopotami dotyczącymi
jakości wykonania. Ostatecznie inwestycję
wykona konsorcjum firm: PPHU Tom-Bud
s.c. z Dobieżyna i TAR-DRÓG sp. z o.o. sp.k.
z Tarnowa Podgórnego, za cenę ofertową
4.156.018,65 zł i 72 miesięczną gwarancją.
Przetargi
Aż 15 ofert wpłynęło na przetarg dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi
w miejscowości Niepruszewo, gmina Buk
– rejon ul. Żytniej. Jeszcze nigdy w tej kadencji do gminnego przetargu nie stanęło tylu
oferentów. Ta sytuacja zdaniem burmistrza
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Wieże telefonii komórkowej
W sprawie wieży Play przy ul. Przemysłowej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w całości uchyliło decyzję
burmistrza o odmowie lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Sprawa ma być ponownie
rozpatrzona w pierwszej instancji. Jeżeli
radni uchwalą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów
położonych pomiędzy ul. Dobieżyńską i ul.
Jana Pawła II oraz parkiem miejskim, który
obejmuje miejsce proponowanej lokalizacji
wieży, to burmistrz będzie mógł to postępowanie umorzyć. W sprawie wieży przy
ul. Bukowskiej w Szewcach wpłynęło odwołanie inwestora od decyzji burmistrza
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Gmina wspiera Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
Trzech pracowników Biblioteki i Kina
zostało oddelegowanych do pomocy powiatowemu Sanepidowi. Na podstawie umowy
użyczenia Stowarzyszenie Metropolia Poznań przekazało gminie trzy aparaty telefoniczne niezbędne do przeprowadzania
wywiadów telefonicznych z osobami izolowanymi, w stosunku do których zachodzi
podejrzenie zakażenia COVID-19.

Drogi / ulice
Prosimy o więcej – powiedział radny
Mirosław Adamczak w kontekście informacji o budowie ul. Michalin w Dobieżynie
w technologii płyt betonowych. Burmistrz
podziękował radnemu za wspólne działania przy budowie prototypowej ul. Wodnej
w ubiegłym roku. Technologia się sprawdziła
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i dzięki temu z powodzeniem została ponownie wykorzystania przy budowie ul. Michalin.
Technologia ta daje możliwość demontażu
i ponownego montażu co umożliwia budowę
nawierzchni na drogach, które nie posiadają
jeszcze infrastruktury podziemnej. Radny
Michał Korbas poprosił o podobne działania na terenie swojego okręgu wyborczego.
Radny Tomasz Plewa pytał, czy gmina złoży wnioski do Urzędu Marszałkowskiego
na budowę kolejnych dróg dojazdowych
do gruntów rolnych? – Będziemy składać
wnioski. Docelowo rozważamy dwie drogi: ul. Rzemieślniczą w Dakowach Suchych
lub Ogrodową w Dobieżynie. W kolejnych
latach planowane jest utwardzenie ulicy
Huby w Otuszu – powiedział burmistrz
Paweł Adam. Docelowo drogi mają być
wykonane z płyt lub tłucznia. Radny Wojciech Dudkiewicz pytał, dlaczego nic się
dzieje w sprawie parkingu przy ul. Mury
oraz o koncepcję zagospodarowania parku
przy ul. Dworcowej. Burmistrz Paweł Adam
odpowiedział, że mieszkańcy domagali się
szybkiego powiększenia wspomnianego parkingu. Zaparkowanie w okolicach urzędu
graniczy z cudem. W związku z tym ten został
utwardzony tłuczniem, większa inwestycja
wymagałaby prowadzenia czasochłonnego
nadzoru archeologicznego. Swoje zdumienie
pytaniem radnego Wojciecha Dudkiewicza
o parking przy ulicy Mury wyraził radny
Tomasz Plewa. Stwierdził on, że radny chyba
dawno nie był w tym miejscu, bo parking
już działa. Radny Dudkiewicz prosił także
o budowę nawierzchni na pozostałym krótkim odcinku ul. Czarnieckiego. Burmistrz
odpowiedział, że ten odcinek był utwardzony
tłuczniem, a dalsze kroki będą zależały od
możliwości budżetowych
Radni w sprawie drzew
Tomasz Giełda, Wojciech Dudkiewicz
i Andrzej Jankowski zwrócili uwagę na sposób sadzenia drzew przy ul. Jana Pawła II
i św. Rocha. Ich zdaniem nasadzenia wykonywane są zbyt blisko krawędzi jezdni, czasami
także tuż przed znakami drogowymi.

GOAP o podwyżce opłaty śmieciowej
Dyrektor biura ZM GOAP Andrzej
Springer przedstawił przesłanki powodujące znaczny wzrost opłaty śmieciowej
(o zmianach opłat informujemy na str. 22).
Przedstawił przy tym strukturę kosztów
ponoszonych przez GOAP. Wynika z niej,
że aż 57,8% przeznaczanych jest na odbiór, kolejne 25,6% na zagospodarowanie
odpadów, utrzymanie PSZOK i MPSZOK to
7,1%, edukacja i obsługa to niecałe 10%.
Łącznie na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK i MPSZOK
przeznaczanych jest 90,5%. Najważniejszą
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wśród przyczyn wzrostu opłaty od 1 stycznia 2021 r. jest znaczny wzrost kosztów na
przestrzeni trzech ostatnich lat oraz wprowadzenie nowych wymogów dotyczących
całego systemu zagospodarowania odpadów.
Dyrektor zauważył, że przez cały 2020 r.
GOAP utrzymał opłaty w wysokości 14/16
zł, podczas gdy np. w Suchym Lesie jest to 25
zł, w Tarnowie Podgórnym 26 zł, w Lesznie,
Mosinie i Komornikach (ZM Selekt) 27 zł.
W Kórniku od 1 stycznia 2021 r. opłata ta
wyniesie aż 35 zł. Wicedyrektor Wiesław
Wojdyła przybliżył koszty funkcjonowania
systemu zagospodarowania odpadów na
terenie gminy Buk. Dotychczasowa stawka miesięczna za odbiór odpadów płacona
przez GOAP wynosiła 92 tys. zł. Obecnie
wobec nowej umowy wartość wynosi 274
tys. W przeliczeniu na mieszkańca gminy
koszty z tytułu samego odbioru odpadów
w tym selektywnych wynoszą 23,65 zł. Dobra informacja jest taka, że gmina Buk obok
gminy Czerwonak oddaje najmniej odpadów
zmniejszanych, a jednocześnie jest wśród
liderów segregacji odpadów. Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski pytał, dlaczego GOAP zaproponował niską bonifikatę
w wysokości 2 zł od osoby za korzystanie
z kompostownika? Dyrektor Springer tłumaczył, że najważniejszą przyczyną wprowadzenia niskiej bonifikaty jest fakt, że mimo
wymogu kompostowania klient ma prawo
nadal oddawać do systemu część odpadów
kompostowanych. W tej chwili brak jest doświadczeń jak zachowają się mieszkańcy
(ile faktycznie będą kompostować? Red.),
a system musi się bilansować. GOAP nie może
zarabiać na swoich członkach, dlatego jeśli
w przyszłości okaże się że odpady faktycznie
są kompostowane, to będzie można wrócić
do dyskusji nad zwiększeniem bonifikaty
wynikającej z posiadania zarejestrowanego
kompostownika. Radny Michał Korbas dziwił
się dlaczego GOAP oferuje tylko 2 złotową
bonifikatę, w sytuacji kiedy zagospodarowanie bioodpadów jest bardzo kosztowne
i GOAP powinno zależeć na ograniczeniu
napływu tych odpadów do systemu. Radny
Tomasz Plewa podziękował za wyjaśnienia dotyczące powodów wzrostu opłaty
śmieciowej. Radny przypomniał, że wraz
z wiceprzewodniczącym Andrzejem Jankowskim przygotował stanowisko w sprawie wysokości bonifikaty za kompostowanie
odpadów. Zdaniem radnego bonifikata jest
ustalona na niskim poziomie, tylko po to
by spełnić wymóg ustawowy. – To ledwie
1,5% mniejszej opłaty na rodzinę – argumentował. Radny stwierdził, że tak niska
bonifikata nie będzie promowała kompostowania. Ponadto zarzucił GOAP, że promocja kompostowania na stronie internetowej
GOAP jest słaba. Powiedział, że mimo tego

iż gmina Buk to tylko 2% członków GOAP,
radni podejmą temat i uchwalą stanowisko w tej sprawie, żeby zmusić GOAP do
ponownego przemyślenia sprawy wysokości
bonifikaty. Radny Tomasz Plewa mówił, że
z uwagi na brak studentów w Poznaniu oraz
ograniczenie funkcjonowania biur z powodu
pracy zdalnej, śmieci jest w systemie mniej
i stąd powstają określone oszczędności po
stronie GOAP. Zdaniem radnego daje to pole
do rozmowy o zwiększeniu bonifikaty dla
osób kompostujących odpady. Polemizował
z nim dalej dyrektor Springer. Stwierdził on,
że ponowną analizę sytuacji będzie można przeprowadzić za kilka miesięcy, już po
wejściu systemu w życie. Radny Mirosław
Adamczak wyraził nadzieję, że wraz ze wzrostem opłat, wzrośnie także jakość obsługi.
Przywołał tutaj przykład odbioru odpadów
wielkogabarytowych, które z Buku nigdy nie
są terminowo wywożone. Dyrektor Springer
przyjął tą krytykę. Wskazał także, że GOAP
próbuje znaleźć rozwiązanie tej sprawy,
montując kamery na samochodach. Da to
możliwość weryfikacji jakości usług. Powiedział także, że na terenie gminy Buk liczba
reklamacji znacznie spadła. Jest to także
owocem rozszerzenia działu kontroli nad
firmami zajmującymi się wywozem. Radny Tomasz Plewa pytał ponadto o kontrolę
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Dyrektor odpowiedział, że GOAP dysponuje
listą podmiotów, które podpisały niezależne
umowy z firmami odbierającymi śmieci oraz
rejestrem klientów GOAP. Na tej podstawie
wytypowano 25% spośród właścicieli nieruchomości, którzy zostaną skontrolowani.
Na terenie gminy Buk taki przypadek został
ujawniony w ostatnich dniach. Wobec właścicieli, którzy nie będą potrafili okazać się
umową zawartą poza GOAP, będzie wszczęte
postępowanie o ustalenie należności podatkowej po najwyższej stawce dopuszczonej
ustawą. Burmistrz Paweł Adam zwrócił
uwagę na niewłaściwe odstawianie pojemników po odpadach przez pracowników firm
obsługujących klientów GOAP, powodujące
zagrożenie w ruchu drogowym. (Zastawianie
wjazdów na posesję pustym pojemnikiem
powoduje konieczność zatrzymania pojazdu na pasie ruchliwej drogi wojewódzkiej.
Red). Ostatecznie radni poprzez aklamację
podjęli stanowisko w sprawie bonifikaty
w opłacie za zagospodarowanie odpadów
komunalnych i zobowiązali burmistrza do
jego przedstawienia na posiedzeniu GOAP
(Red.: Wspomniane stanowisko zostało
przedstawione przez burmistrza w dniu 7
grudnia.)
Związek Powiatowo-Gminny
Wielkopolski Transport Regionalny
Projekt statutu po zaakceptowaniu przez
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

wojewodę został przekazany do akceptacji
radnych. Sekretarz gminy Aleksandra Wawrzyniak zdała relację z procesu tworzenia
statutu Związku. Mirosław Adamczak zgłosił
swoją wątpliwość dotyczącą proponowa-

nej liczby osób mogących według statutu
wnieść inicjatywę uchwałodawczą. Zdaniem
radnego liczba 500 osób jest zbyt wysoka
dla małych gmin. Sekretarz tłumaczyła, że
krótki czas jaki pozostał do zakończenia

tworzenia statutu jest tutaj niedogodnością. Statut musiał być uchwalony do końca 2020 r., w przeciwnym razie nie byłoby
możliwe świadczenie usług przewozowych
od 1 stycznia 2021 r.
Red.

Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie bonifikat od opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
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a podstawie przepisów zmienionej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
na terenie całej Polski zaczął obowiązywać
nowy system odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami przejęły w całości
gminy, a w odniesieniu do gminy Buk i gmin
sąsiednich wraz z miastem Poznań, zadania
te realizuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
z siedzibą w Poznaniu.
Związek GOAP dokonał wyboru jednej
z czterech dostępnych metod naliczania
stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując za podstawę naliczenia opłat stawkę od osoby, mnożonej przez
liczbę mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Stosownie do tak przyjętej
metody, GOAP ustalił stawkę podstawową
na poziomie 12 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie, z równoczesnym naliczaniem degresywnym - począwszy od czwartej
osoby w gospodarstwie domowym, a 20 zł
za odpady zmieszane. Od 1 lipca 2019 r.
opłaty te podniesiono do 16 zł od osoby
dla nieruchomości obejmującej do 4 lokali
mieszkalnych i 14 zł od osoby dla budynku
powyżej 4 lokali mieszkalnych. Za odpady
zbierane nieselektywnie opłata wynosiła
30 zł od mieszkańca.
Sporo się jednak zmieniło od 1 września
br. w związku z nowymi przepisami, gdzie
wprowadzono obowiązek segregowania odpadów, co oznaczało zniesienie możliwości
wybrania wariantu z odpadami niesegregowanymi, przy czym stawki za odpady zbierane selektywnie pozostały bez zmian. Dopiero
od tego dnia wprowadzono bonifikatę dla
mieszkańców, którzy kompostują odpady
ulegające biodegradacji, a tym samym przyczyniają się do pozostawienia bioodpadów
na swojej posesji i nie powiększają tym samym strumienia tych odpadów. Tyle tylko,
że jeśli taka bonifikata ma spełniać zadanie
motywujące do prowadzenia kompostownika i być do tego zachętą, to nie można jej
ustalać w symbolicznej wysokości, a wręcz
na poziomie skrajnie antymotywującym.
Bo czy bonifikata dla posesji w wysokości
2 zł miesięcznie może być przyczynkiem do
tego, że kolejni mieszkańcy zdecydują się na
założenie i prowadzenie kompostownika?
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W istocie, w pięcioosobowym gospodarswie
domowym na 1 osobę daje to tylko 40 groszy
bonifikaty, co w przeliczeniu do opłaty 16 zł
na osobę obniża tą stawkę zaledwie o 2,5%.
Wprowadzenie takiej bonifikaty można interpretować tylko i wyłącznie jako minimalne spełnienie obowiązku ustawowego, aby
taki bonus ustanowić. Ponadto w kontekście
braku zapowiedzi władz związku co do konieczności podwyższenia stawek za odbiór
i zagospodarowanie odpadów, ówczesne
ustanowienie tak niskiej bonifikaty nie powodowało większych emocji.
Ogromne zdziwienie, graniczące z niedowierzaniem wywołała ostatnia wiadomość
o uchwaleniu od 1 stycznia 2021 nowych
stawek i to wyższych o 75% od dotychczasowych. Mieszkańcy mają bowiem płacić
w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem z więcej niż 4 lokalami mieszkalnymi opłatę w wysokości 25 złotych od osoby. Z kolei dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem do 4 lokali mieszkalnych - w wysokości 28 zł od osoby. Przy tak znacznym
wzroście stawek, które są w istocie parapodatkiem, niestety utrzymano demotywacyjny poziom bonifikaty dla tych, którzy
podjęli się prowadzenia kompostownika,
a tym samym nie powodują zwiększenia
strumienia odpadów. Utrzymano bowiem
ten bonus na poziomie 2 zł od posesji, co dla
ww. przykładu daje niezmiernie niski efekt
i przełoży się na niespełna 1,5% mniejszą
opłatę. Zatem dla prowadzących kompostownik zamiast 28 zł będzie możliwa opłata
w kwocie 27,60 zł. Czy jeśli GOAP w uzasadnieniu do tak znacznego podniesienia stawek
podaje, iż był zmuszony do takiego kroku
z uwagi na coraz większą ilość odpadów
wytwarzanych przez mieszkańców oraz
zwiększoną częstotliwość ich wywozu, to
zachodzi pytanie, co zrobiono, aby zachęcić
mieszkańców do zmiejszenia ilości wytwarzania odpadów, zwłaszcza do zatrzymania
bioodpadów u źródła, czyli ich naturalnego
utylizowania w kompostownikach? Można
postawić tezę, że przez brak właściwego
poziomu bonifikaty przyczyniono się do
zniechęcenia mieszkańców do kompostowania. Równocześnie niezrozumiałe jest to,
że system opłat przypisano w odniesieniu do
osoby, a bonifikatę przyznaje się do posesji!?
Pomijając żenująco niski poziom bonifikaty,

to jest to też wyraz niesprawiedliwości społecznej, bowiem bonifikatę w wysokości 2 zł
otrzymuje nieruchomość zamieszkiwana
przez 1 osobę, jak i zajmowana przez 5 osób.
Nie ma w tym racjonalności, a nade wszystkim brak w tym spójności postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada
Miasta i Gminy Buk zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Buk, jako reprezentanta naszej gminy w obradach związku
GOAP, do zarekomendowania i przyjęcia
przez ZM GOAP następującego postulatu:
Przyjąć na obszarze działania związku
międzygminnego GOAP logiczny i motywujący do kompostowania odpadów
poziom bonifikaty, który przyzna ulgę
w wysokości 2 zł od osoby. Skoro udział
odpadów biodegradowalnych w ogólnej
ich ilości stanowi blisko 10%, to przynajmniej kwota 2 zł powinna stanowić
odpowiednią bonifikatę dla tych nowych
stawek. Dla 5 osobowej rodziny prowadzącej kompostownik oznaczałoby to
zmniejszenie miesięcznej opłaty ze 140
zł do 130 zł, co i tak jest podwyżką dotkliwą. Sprawę należy podjąć w trybie
pilnym tak, aby ta nowa ulga mogła wejść
w życie w możliwie krótkim terminie, co
choćby w małym stopniu nagrodziłoby
tych mieszkańców, którzy deklarują kompostowanie odpadów. Należy przyjąć, że
nie naruszy to zrównoważenia budżetu
związku, ponieważ ta zachęta spowodować ma mniejszą ilość bioodpadów
w obiegu, a tym samym odpowiednio
niższe koszty ich wywozu i utylizacji.
Istotnym zadaniem radnych jest monitorowanie systemu gospodarki odpadami,
tym bardziej, że władztwo nad tą ważną
dziedziną życia mieszkańców przekazano
do realizacji na rzecz związku międzygminnego. W tej sytuacji niniejsza inicjatywa
radnych Miasta i Gminy Buk jest jak najbardziej uzasadniona. Niniejsze stanowisko
Rady Miasta i Gminy Buk należy przedstawić
na najbliższym posiedzeniu związku GOAP,
dostarczyć dla członków związku GOAP i do
Przewodniczących Rady Gmin wchodzących
w skład związku GOAP, a ponadto umieścić
na stronie internetowej gminy Buk oraz
w miejscowej prasie.
7

Narodowe Święto Niepodległości
Drodzy Mieszkańcy,
obchodzone dziś Święto Niepodległości jest
pamiątką 1918 roku, kiedy to Najjaśniejsza
Rzeczpospolita odrodziła się z popiołów,
zrzucając jarzmo 123 lat niewoli. W dniu
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad polskim wojskiem, co symbolicznie uznaje się za początek polskiej niepodległości.
Zanim do tego doszło, „Wielka wojna”,
jak nazywali ją współcześni, niosła śmierć
i zniszczenie na niespotykaną dotąd skalę.
Polacy wcieleni do trzech zaborczych armii,
nie raz byli zmuszeni do bratobójczej walki
po różnych stronach okopów. Jednak wojna
pomiędzy zaborczymi monarchiami: Habsburgów, Hochenzollernów i Romanowów
sprawiła, że pakt trzech czarnych orłów
przestał istnieć, a wszystkie trzy zaborcze
dynastie zostały zrzucone z tronów. Sprawa
polska głośna jak nigdy wcześniej, zaistniała
na dyplomatycznych salonach. Polskie elity
polityczne stanęły przed jednym z najważniejszych egzaminów w naszej historii. Mimo
dzielących je różnic programowych i orientacji w polityce zagranicznej, musiały dojść
do porozumienia. Dwa wielkie stronnictwa:
Narodowej Demokracji pod przewodnictwem
Romana Dmowskiego i socjalistów z Józefem
Piłsudskim na czele, pracowały wspólnie na
rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzięki wsparciu Ignacego Jana Paderewskiego
i jego kontaktom z politykami amerykańskimi, już 8 stycznia 1918 roku w programie
pokojowym prezydenta Woodrowa Willsona
znalazł się punkt dotyczący wskrzeszenia
niepodległej Polski z dostępem do morza. Tak
umocowana delegacja polska, na paryskiej
konferencji pokojowej zrealizowała większość swoich postulatów. Wchodzący w życie
w dniu 10 stycznia 1920 r. traktat wersalski
uznawał istnienie Państwa Polskiego oraz
większość jego granic z Niemcami. Część
terytoriów miała zostać podzielona jeszcze
w wyniku plebiscytów i jak pokazała historia także powstań, a w przypadku granicy
8

z Czechosłowacją na skutek rozstrzygnięć
Rady Ambasadorów. O kształcie Polski na
wschodzie miały przesądzić wojny z Bolszewikami i ukraińskimi nacjonalistami.
We wszystkich tych zmaganiach Naród
Polski stanowił jedność. To dzięki niej udało
się odbudować niepodległe państwo-drugą
Rzeczpospolitą. Choć nie przetrwała ona
nawet jednego pokolenia, to dla całego narodu jej dorobek stał się ważnym punktem
odniesienia, bez etosu którego przetrwanie II wojny światowej i kilkudziesięciu lat
uzależnienia od Związku Radzieckiego nie
byłoby możliwe.
Mimo wielu różnic, polskie partie polityczne potrafiły współdziałać także w innych
ważnych momentach naszej historii. Warto przypomnieć niezmienne dążenie kilku
polskich rządów do członkostwa w Pakcie
Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.
Także te starania dzięki współdziałaniu zakończyły się sukcesem. W ten sposób historia
uczy nas, że różnice w poglądach i partykularne interesy można odłożyć na bok
w obliczu dziejowych wyzwań i zagrożeń.
Tak się złożyło, że w tym roku kolejne
już święto państwowe obchodzimy w re-

aliach pandemii koronawirusa. W ostatnich
tygodniach olbrzymia fala zakażeń i ofiar
przelewa się przez nasz kraj niszcząc gospodarkę i siejąc strach w naszych domach. Dziś
podobnie jak ojcowie polskiej niepodległości
z 1918 roku, stajemy przed wielkim wyzwaniem. Walczymy o Polskę. Ta walka przybiera
różny charakter, każdy z nas uczestniczy
w niej na miarę swoich możliwości i kwalifikacji. Podziwiamy pracowników służby
zdrowia, szczególnie tych walczących w szpitalach na pierwszej linii frontu, laborantów
i naukowców opracowujących nowe metody
diagnostyczne i leki. Jesteśmy im wdzięczni
za ich wielkie poświęcenie i narażanie życia,
ale sami nie możemy zapominać, że wynik
tej walki zależy także od nas. Dziś noszenie
maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie osobistej
mobilności oraz pozostanie w domu nie są
tylko nakazem, ale i wyrazem społecznej,
wzajemnej odpowiedzialności.
W tych ciężkich chwilach, kiedy kilkuset mieszkańców naszej gminy przebywa
w izolacji, a przeszło setka zmaga się z zakażeniem, słowo „Solidarność” znów nabiera
wartości. Każdy z nas w ramach sąsiedzkiej pomocy może ich wesprzeć chociażby
dobrym słowem przez telefon. Wielu z nas
jest zdolnych do zrobienia dla nich zakupów
lub załatwienia niezbędnych spraw. Warto
okazać swoją solidarność i nie odwracać się
plecami od potrzebujących.
W walkę z pandemią zaangażowane są
również wszystkie gminne jednostki oraz
organizacje społeczne działające na terenie
naszej gminy. Wszystkim Państwu dziękuję i apeluję o wytrwałość i pielęgnowanie
w sobie nadziei na lepszy czas.
Bądźmy dla siebie życzliwi. Tylko razem
zwyciężymy!
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Buku

R

ealizacja inwestycji przebiega zgodnie
z przyjętym nowym harmonogramem.
Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej. W realizacji jest również budowa oświetlenia ulicznego i zasilania. Trwa układanie nawierzchni
z kostki na parkingach i chodnikach.

KOSYNIER BUKOWSKI l

Projekt jest realizowany w ramach Osi
Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3.
„Wsparcie strategicznych niskoemisyjnych,
w tym mobilność miejska. Poddziałanie 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 dofinansowanie na realizację Projektu
w kwocie 9.594.226,35 zł. 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 inwestycja zgodnie z zawartą umową z wykonawcą ma kosztować
8.856.000,00 złotych.
Ilona Dębska – Kierownik Refaratu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
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Gmina hojna dla strażaków

W

dniu 9 listopada br. do Niepruszewa dotarł nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. To duże wydarzenie dla
tamtejszych druhów strażaków, którzy pilnie
potrzebowali wymiany starego pojazdu na
nowy. – Zakup auta jest dużym wzmocnieniem dla jednostki. Dwa stare samochody
są już bardzo wysłużone, istniała obawa czy
dojadą na akcję ratunkową. Tymczasem nasza
jednostka właśnie dołącza do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG) i musi
dysponować sprawnym sprzętem – mówi
Tadeusz Raburski – prezes OSP w Niepruszewie. Sprawa zakupu wozu dla Niepruszewa
ciągnęła się wiele lat. – W ubiegłym roku
podjęliśmy próbę pozyskania dla jednostki
używanego samochodu, jednak to się nie
udało. W związku z tym od początku 2020
r. zaczęliśmy się starać o dofinansowanie
zakupu nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Te starania zakończyły
się sukcesem. Łączny koszt zakupu auta
wraz z wyposażeniem zamknął się kwotą
865.674,00 zł. Gmina wyłożyła 405.674,00
zł środków własnych. Kolejne 380.000,00
zł dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a następne 80.000,00 zł Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, co
daje łącznie 460.000 z dotacji – powiedział
burmistrz Paweł Adam. Zamówienie zreali-

OSP Buk
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zowała firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne
sp. z o.o. z Bielska-Białej. Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy został wykonany na
podwoziu Renault D16 z napędem uterenowionym 4x4. Auto jest bogato wyposażone w:
drabinę nasadkową, działko wodne pianowe,
autopompę, linię szybkiego natarcia, maszt
doświetleniowy, wyciągarkę mechaniczną,
zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Ciekawostką jest duży
zbiornik wody o pojemności 3500 litrów –
aktualnie jest on największy na terenie całej
gminy. W kabinie pojazdu zmieści się sześciu
strażaków. – W naszej jednostce jest sześciu
przeszkolonych kierowców, którzy mogą prowadzić nowy wóz. Nasz stan osobowy to 19
druhów gotowych do wyjazdów na akcje.
Mamy też czterech kandydatów oczekujących
na kurs podstawowy, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od
grudnia działamy w ramach KSRG i w razie
potrzeby możemy brać udział w akcjach na
terenie całego kraju. Na co dzień zabezpieczamy rejon Niepruszewa ze strefą przemysłową, autostradę oraz dalsze rejony gminy.
Staraliśmy się o nowy wóz od 8 lat. Korzystając z okazji chciałbym podziękować panu
burmistrzowi Pawłowi Adamowi i radnym
naszej gminy oraz wszystkim osobom, które
pomogły zrealizować nasze marzenie – powiedział naczelnik jednostki Tomasz Żybura.

OSP Dobieżyn
dok. na str. 11 Ü

OSP Szewce
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Û dok. ze str. 10
Także inne jednostki Ochotniczych Straży
pożarnych otrzymały wsparcie Miasta i Gminy Buk na zakup niezbędnego sprzętu. OSP
w Dobieżynie przekazano dotację celową
w wysokości 9.000,00 zł, na zakup sprzętu do

akcji przeciwpowodziowych (składany pojemnik na wodę, nalewak do zbiornika i węże
pożarnicze). Ponadto druhowie z Dobieżyna
wzbogacili się o system selektywnego wywoływania DSP 52 (alarmowanie jednostki)
za kwotę 8.500,00 zł. Dla OSP w Szewcach

zakupiono motopompę szlamową WT 30x
za kwotę 7.130,00 zł. Bukowska jednostka
otrzymała zestaw podpór PT 1200 do stabilizacji pojazdów w akcjach ratownictwa
drogowego.
Hubert Wejmann

Bezpieczniej w Buku dzięki PSE!

W II edycji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Urząd Gminy w Buku zgłosił projekt
modernizacji oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Buk.

D

zięki przekazanemu przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne grantowi
w połowie grudnia rozpoczęła się
modernizacja trzech przejść dla pieszych

w Buku: przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Kościuszki, przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i przy Kinie Wielkopolanin (od strony przedszkola Sióstr Miłosier-

Coraz więcej dróg wewnętrznych w gminie
przy wykorzystaniu płyt PDTP

D

obiegła końca budowa drogi w Dobieżynie (Michalin), przy której zastosowano sprawdzone już w poprzednich
projektach gminnych płyty betonowe PDTP.
Wykorzystanie podczas wielu inwestycji
tego rodzaju płyt staje się coraz bardziej
powszechne. A to za sprawą wielu zalet tego
rozwiązania. Cechuje je niski koszt wykonania, trwałość, szybki montaż i możliwość

dzia). Projekt pozwoli na poprawę stanu
bezpieczeństwa mieszkańców i porządku
publicznego. Uczestnicy ruchu drogowego
będą lepiej widoczni na drodze, a zdarzenia
niebezpieczne zostaną zniwelowane.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie”
to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu
przesyłowego. Jego celem było wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem
bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach
pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi
pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest
zlokalizowana lub budowana infrastruktura
przesyłowa.
Szczegółowe informacje o programie
„WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu pod
adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

łatwej przebudowy. Z płyt powstaje sztywna droga betonowa o elastycznych połączeniach. Inwestycja w Dobieżynie obejmowała
budowę 454 mb drogi o szerokości jezdni
4,20 m. Koszt całkowity wyniósł 344.391,08
zł, z czego dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego - 35.000,00 zł
ZS

Remonty w Wiejskich Domach Kultury

W

WDK w Żegowie wyremontowano
salę główną - zmodernizowano instalację elektryczną i wymieniono
oświetlenie. Pozostałe prace polegały na
pomalowaniu ścian. W sali w Otuszu wykonano osuszanie murów przy wykorzystaniu
tzw. „mokrej ścieżki”. W tym celu stosuje się
ciecze kapilarne jako drogi do penetracji,
a następnie krystalizacji uszczelniającej
pory i kapilary materiału budowlanego.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Prace polegały na wywierceniu w osuszanym murze otworów iniekcyjnych. Otwory
wywiercono w jednej linii, równolegle do
poziomu podłogi, w odstępach co 10–15 cm.
Następnie wprowadzono metodą grawitacyjną mieszaninę aktywatora w określonych
proporcjach wagowych.
Ilona Dębska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Osuszanie ścian WKD w Otuszu
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Akcja Zima
imowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie miasta i gminy Buk w sezonie 2020/22 realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ZGK Buk w dniu
18.09.2020 przystąpił do przetargu na zimowe utrzymanie dróg Powiatowych na terenie
gminy Buk w sezonach 2020/21 i 2021/22.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
dnia 22.10.2020 Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu wyłonił najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło ZGK Buk. Całkowita kwota

zadania na dwa sezony wynosi: 883.685,85
zł brutto. W dniu 5.11.2020 ZGK podpisało
umowę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Buk.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
będzie również obsługiwał drogi gminne
w zakresie zimowego utrzymania dróg na
podstawie umowy z UMiG Buk. W zakres
umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych wchodzi również rozstawienie na mieście przy budynkach użyteczności publicznej
pojemników na mieszankę piaskowo-solną
w ilości 28 sztuk. Pojemniki w miarę potrzeb
są uzupełniane mieszanką piaskowo-solną.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w ostatnich miesiącach zainwestował
w wymianę oraz doposażenie zaplecza
sprzętowego. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój budownictwa jednorodzinnego w gminie
oraz niski stopień skanalizowania zaistniała
przesłanka do zakupu nowego pojazdu asenizacyjnego do obsługi nowych klientów.
W dniu 14 lutego 2020 roku spółka w wyniku
przeprowadzonego wcześniej postępowania
przetargowego wyłoniła dostawcę nowego
wozu asenizacyjnego marki VOLVO o pojemności około 20 m3 którym jest Konsorcjum
Europejski Fundusz Leasingowy S.A z Dobrowolski Sp. z o.o. Wartość całego zamówienia
opiewa na kwotę: 913.869,66 zł brutto.
Pojazd został dostarczony do siedziby ZGK
na początku grudnia. Odciąży w znacznym

stopniu wysłużoną już flotę ZGK oraz podniesie jakość świadczonych usług.
W miesiącu październiku spółka rozpisała
przetarg na dostawę zamiatarki elewatorowej
oraz ciągnika rolniczego. W wyniku przeprowadzonego postępowania 30 października

Z

Zakupy ZGK
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Spółka do zwalczania skutków zimy dysponuje następującym zapleczem sprzętowym:
1. Piaskarko-solarki wraz z pługiem na
pojazdach ciężarowych pow. 3,5 tony
(wykorzystywane na drogach powiatowych i gminnych) – 3 sztuki.
2. Piaskarko-solarki wraz z pługiem na pojazdach dostawczych do 3,5 tony (używane na drogach gminnych) – 2 sztuki.
3. Ciągnik z pługiem i piaskarko-solarką
(wykorzystywany na drogach gminnych)
– 1 sztuka.
4. Pługi wirnikowe (wykorzystywane
w ciężkich warunkach na drogach gminnych i powiatowych w zestawie z ciągnikiem) – 2 sztuki.
5. Koparko-ładowarka – 1 sztuka.
Wszystkie pojazdy do zimowego utrzymania dróg wyposażone są w monitoring
GPS, poprzez który dyspozytor na bieżąco
kontroluje postęp prac. Na potrzeby akcji
zima Spółka zgromadziła około 150 ton
soli drogowej oraz 100 ton piasku który na
bieżąco jest dowożony. Całodobowy numer
telefonu do dyspozytora z ramienia ZGK,
pod który można zgłaszać występowanie
zjawisk zimowych: 516 168 907.

wyłoniono dwóch dostawców maszyn. Zamiatarkę elewatorową marki AEBI SCHMIDT
WASA 300+ dostarczyło PEKAO LEASING,
wartość zamówienia: 307.098,90 zł brutto.
Ciągnik rolniczy marki DEUTZ FAHR dostarczyło konsorcjum BNP Paribas Lease Group
Sp. z o.o. z Agromarket Sp. z o.o. Sp. k. wartość
zamówienia: 276.208,79 zł brutto.
Ciągnik w zestawie z zamiatarką będzie
przeznaczony do utrzymania czystości na
terenie gminy Buk oraz komercyjnie w gminach ościennych. Sprzęt zastąpi wysłużoną
już zamiatarkę, co przełoży się na podniesienie jakości usług zamiatania. Sam ciągnik
będzie także wykorzystywany w zestawie
z różnego rodzaju urządzeniami takimi jak:
kosiarka rotacyjna, bijakowa, wysięgnikowa,
pług wirnikowy, niskie podwozie, przyczepy,
piaskarka.
Ireneusz Głuszek
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Nieszablonowe stojaki rowerowe

S

ukcesem zakończyły się starania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku o pozyskanie dofinansowania do wykonania
i montażu 6 sztuk stojaków rowerowych
na terenie gminy. Dzięki grantowi Polskich
Sieci Elektroenergetycznych gmina mogła
wystawić nowe urządzenia: przed Biblioteką
Publiczną w Buku i Halą Sportową Ośrodka
Sportu i Rekreacji (po jednej sztuce), a także
na Kąpielisku w Niepruszewie i na Stadionie
Miejskim w Buku (po dwie sztuki). Wsparcie
przez PSE odbyło się w ramach konkursu
grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie”.
Całkowita wartość zadania zamknęła się
kwotą 21.402,00 zł, w tym środki z grantu w wysokości 19.926,00 zł. Wnioskując
o dofinansowanie OSiR wskazał, że projekt
„Rowerowy Buk” jest kolejnym działaniem

KOSYNIER BUKOWSKI l

znajdował się ledwie trzymiejscowy stojak.
Teraz liczba miejsc do mocowania rowerów
zwiększyła się do dziewięciu. Dodatkowym
atutem nowych stojaków jest także to, że
pełnią one jednocześnie funkcję atrakcyjnych
szyldów obiektów przed którymi je ustawiono – mówi Hubert Wejmann dyrektor
placówki. Godnym podkreślenia jest fakt, że
nad każdym elementem małej architektury pracowali bukowianie. Projekt graficzny
według pomysłu inicjatorów wykonał Karol
Tuliszka, a samym wykonaniem zajął się
zakład ślusarski z Wielkiej Wsi. – Praca nad
tym projektem była nowym wyzwaniem.
Była co prawda czasochłonna, ale jej efekty są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Po
montażu w terenie poczuliśmy dużą radość
z tego, że udało się stworzyć coś ciekawego
dla naszej społeczności – mówi Gerwazy
Deska – właściciel zakładu.
Z.S.

na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej
na terenie gminy, zaraz obok: montażu miejsc
postojowych dla jednośladów przy budowanym punkcie przesiadkowym oraz ścieżce
rowerowej do Szewc. Według dyrektora OSiR
Jarosława Sznycera, nowe stojaki stanowią
świetną formę promocji zdrowego stylu życia
i mogą się stać impulsem do odważniejszego
promowania komunikacji rowerowej w gminie. – Już teraz widać, że stojaki cieszą się
sporym zainteresowaniem na terenie miasta,
a przecież nie jest to pora roku sprzyjająca
cyklistom – dodaje. – Ten wspaniały prezent w postaci oryginalnego w swej formie
stojaka oznacza dla nas przede wszystkim
zwiększenie dostępności miejsc postojowych
przed Biblioteką i Izbą Muzealną. Dotychczas przed wejściem do tej części budynku
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Gmina bogatsza o nowe drzewa

M

iasta gwałtownie się rozwijają. Przybywa powierzchni betonowych, nowych dróg, parkingów, a kurczą się
tereny zieleni. Mimo wysiłku wkładanego
w ochronę przyrody bywa, że kończy się na
bezradności. Nie wszystkie drzewa udaje się
utrzymać przy życiu – wycince poddawane
są przede wszystkim drzewa spróchniałe
i puste w środku. Podobnie czyni się z gałęziami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
Drzewa usunięte powinny być kompensowane nowymi nasadzeniami. Zieleń to nie
tylko estetyka, to także komfort psychiczny.
Drzewa to istotny element naszego życia.
Ich istnienie pozytywnie wpływa na organizm, szczególnie w sferze fizycznej. Bywa
niestety i tak, że dla niektórych drzewa są
niewygodnym elementem architektury lub
przysparzającym pracy niektórym dozorcom. Również i w naszej gminie pojawiają
się słowa dezaprobaty z powodu konieczności grabienia liści, gdy drzewo zostaje posadzone na terenie gminnym, lecz w pobliżu
prywatnej posesji.
O tym, że im więcej drzew, tym lepszą
„mieszankę” wprowadzamy do płuc nie

trzeba nikogo przekonywać. Jakie jeszcze
korzyści płyną z rosnących drzew w mieście?
Zmniejszają uciążliwość silnych wiatrów,
podnoszą wilgotność powietrza, zmniejszają amplitudę dobowych temperatur,
zapewniają cień w upalne dni. Czynnikami
wpływającymi na obumieranie drzew są:
spaliny, zasolenie gleby po sezonie zimowym,
uszkodzenie systemu korzeniowego podczas
prac budowlanych, obniżenie poziomu wód
gruntowych, zmiana wysokości terenu wokół drzew, zanieczyszczenie powietrza na
skutek niewłaściwego spalania w piecach
domowych (co w gminie jest zjawiskiem
notorycznym w sezonie grzewczym). Szkodliwy wpływ ma także budowanie nowych
obiektów w pobliżu drzew. Pod pozornie
zachowaną dbałością kryje się usunięcie
części gałęzi i korzeni, przez co drzewo
słabnie. Narażone na infekcje i szkodniki
- z czasem zaczyna obumierać. Dokonywanie nowych nasadzeń winno wiązać się ze
znajomością potrzeb siedliskowych, czyli
zapewnieniem odpowiedniego dostępu do
światła, substancji odżywczych, wody. Prawidłowo posadzone drzewo rozrasta się we
właściwy sposób i wykształca mocny system
korzeniowy gwarantujący stabilność.
Każde drzewo jest na wagę złota. I nieocenione są działania prywatnych osób,
które biorą sprawy w swoje ręce. Warto
jednak pamiętać, by przy sadzeniu drzew
na terenach publicznych skonsultować takie działania z lokalnym samorządem. Przy
wyborze miejsca ważne jest uwzględnienie
miejscowego planu zagospodarowania –
przebiegu instalacji, odległości od budynków
(zdarza się, że nie wybiegamy tak daleko
w przyszłość, by przewidzieć, czy system
korzeniowy będzie wpływał np. na fundamenty). Drzewo ma większe szanse pozostania w miejscu posadzenia, gdy weźmiemy
pod uwagę powyższe kwestie. Nasadzenia
w miejscu publicznym wymuszają również
na zarządcy terenu dbałość o grunt i roślinę.
Bywa także, że sadzonki są słabej jakości,
zbyt gęsto wkopane i niedopasowane ga-

tunkowo do miejscowego bioklimatu. Nowe
nasadzenia powinny przede wszystkim kompensować usunięte drzewa.
W gminie przybyło w sezonie wiosennym 138 nowych drzew (w tym 40 kompensujących), a wśród nich: miłorzęby, platany,
lipy, klony, robinie oraz buki. W ramach dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego
zakupiono czterdzieści sadzonek miododajnych. Drzewa w kwietniu pojawiły się
w miejscowościach: Wielka Wieś, Dobra
(przy sali wiejskiej), Szewce (wzdłuż drogi
prowadzącej do Dobieżyna), Buk (wzdłuż
ul. Orzechowej w postaci szpaleru buków).
W listopadzie posadzono 183 drzewa (52
sztuki kompensujące): wzdłuż ul. Świętego
Rocha (robinie akacjowe w odmianie kulistej
oraz jarząby szwedzkie), przy stawie przy
ul. Smugi (37 platanów klonolistnych oraz
lip), przy obwodnicy - rejon ronda (sadzonki
miłorzębu dwuklapowego), w Otuszu przy
sali wiejskiej (lipy i klony), w obrębie plaży
przy jeziorze Niepruszewskim (20 sztuk platanu klonolistnego). Suma nasadzeń 2020
roku - 321 drzew różnych gatunków. Mamy
świadomość, że zwiększanie powierzchni
zielonych płuc w gminie to proces długotrwały. Z pewnością w najbliższych latach
będą kontynuowane nasadzenia drzew.
Błażej Buda
(insp. ds. zieleni MiG Buk)
Iwona Skibińska-Talukder

Nowe serca w gminie

P

isaliśmy w poprzednim numerze o akcji wrzucania nakrętek do koszy
w kształcie serca i zapowiadaliśmy, że w przypadku szybkiego zapełniania pojawią się w gminie kolejne. I tak też się stało! Nakrętek przybywa
w zawrotnym tempie. Nowe lokalizacje serc to: Szkoła Branżowa I stopnia
w Buku, tereny przed szkołami podstawowymi w Szewcach oraz Dobieżynie.
Dla przypomnienia – pierwsze serca pojawiły się przed Zespołem Szkolno-Podstawowym w Niepruszewie, przed Przedszkolem im. Krasnala Hałabały w Buku oraz przed Szkołą Podstawową w Buku. Nie zwalniajmy tempa
w zapełnianiu!
14
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OSiR
przed 25-leciem

W

przyszłym roku Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Buku będzie obchodził jubileusz 25-lecia swojego
powstania. Już na początku zeszłego roku
rozpoczęto remonty czterech szatni w hali
sportowej, czy wykonano nawodnienie i rewitalizację głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Buku. W 2019 r. powstały
także na terenie kąpieliska w Niepruszewie

Otwarte Strefy Aktywności oraz wiata biesiadna. Wraz z początkiem br. w hali OSiR
zamontowano nowe lampy LED, dokonano
wymiany kotar grodzących na nowe z napędem elektrycznym, a także kapitalnie
wyremontowano siłownie. Na pozostałych
obiektach OSiR - Orlik Dobieżyn i Niepruszewo - odmalowano i odświeżono budynki
magazynowo-szatniowe.
Wraz z końcem roku OSiR Buk oddaje
do użytku kolejne pomieszczenia, a także
doposaża pozostałe obiekty w rzeczy użyteczności publicznej. W ramach programu
„Wzmocnij swoje otoczenie” organizowa-

Będą badać klimat...
tym razem rowerowy.

B

adanie Klimatu Rowerowego poszukuje
odpowiedzi na pytania: Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu
rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej
miejscowości sprawia radość, czy jest raczej
źródłem stresów?
Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2020 są próbą zebrania opinii o jakości
warunków korzystania z roweru w Polsce.
Są one realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu
z innymi organizacjami rowerowymi Europy,
zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badania zostaną przeprowadzoKOSYNIER BUKOWSKI l

ne według sprawdzonej i rozwijanej przez
Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC)
i Politechnikę Drezdeńską metodologii Fahrradklima - Test.
Proces badawczy składa się z trzech faz:
rekrutacji zainteresowanych samorządów,
badania właściwego gdzie mieszkańcy —
codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają
anonimową ankietę (online lub stacjonarnie), w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie. Ostatnim etapem jest przygotowanie raportów. Wyniki
przedstawiane będą w 6-stopniowej skali
i będą powszechnie dostępne. Rezultaty

nego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
polegającego na rozbudowie infrastruktury
rowerowej w Mieście i Gminie Buk Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Buku otrzymał ozdobne
stojaki rowerowe, które stanęły przy hali
sportowej, na stadionie w Buku oraz na plaży
w Niepruszewie.
Wiata na kąpielisku w Niepruszewie
wzbogaciła się o osiem ławostołów, które
z pewnością będą dobrym uzupełnieniem
tej inwestycji na gminnej plaży.
OSiR Buk jest także w trakcie kolejnych
modernzacji i remontów. Jedną z nich jest
wymiana ponad 800 siedzisk na stadionie
miejskim w Buku. Co ciekawe, nie będzie
to tylko zwykła wymiana starych siedzisk
na nowe. Trybuny stadionu, na którym na
codzień gra V-ligowa MKS Patria Buk zostaną
dodatkowo wzbogacone o napis PATRIA,
będzie to miły prezent na zbliżające się obchody 100-lecia powstania klubu (2022).
Dodatkowo do końca tego roku powinny
zakończyć się remonty pomieszczeń trenersko-sędziowskich, które nabiorą nowej jakości i funkcjonalności. Ostatnią planowaną
inwestycją przez OSiR w nabliższym czasie
będzie wymiana drewnianych drzwi w hali
sportowej.
Paweł Prugar

badań kierowane są do samorządowców,
osób decyzyjnych oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie ruchu. Do udziału
w badaniu zgłosiły się 82 samorządy z całej
Polski. Udział miast i gmin w badaniu jest
bezpłatny — tłumaczy Rafał Glazik, sekretarz
generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
— organizator projektu badawczego.
Wyniki testu umożliwią stworzenie
wielowymiarowego obrazu sytuacji osób
korzystających z rowerów w poszczególnych
miastach i gminach kraju, dając możliwość
wsparcia argumentów na rzecz poprawy
warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie: www.rowerowyklimat.pl
#BKR2020
Metropolia Poznań
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Wieczorynki wszech czasów

P

andemia wymusiła spowolnienie wielu działań w dziedzinie kultury. Koncerty i festiwale przenoszą się do przestrzeni wirtualnej,
by znaleźć najbezpieczniejszą formę kontynuacji zaplanowanych
przedsięwzięć. Z tego właśnie powodu zaplanowany na 15 listopada
w Sali Miejskiej w Buku (dawnej synagodze) koncert „Wieczorynki
wszech czasów” odbył się on-line, a nie z udziałem dziecięcej publiczności. Piosenki z najbardziej znanych dzieciom bajek zagrała
w wyśmienitych aranżacjach Poznańska Piętnastka – legendarna
poznańska orkiestra rozrywkowa, pierwsza formacja utworzona
w powojennym Poznaniu. W skład zespołu wchodzą najlepsi artyści
poznańskiego środowiska muzycznego (muzycy, wokaliści, aranżerowie, kompozytorzy, soliści). Aranżacje prezentowane podczas
koncertu oczarowały najmłodszych widzów. Dla nieobecnych podczas koncertu nic straconego – w niezapomnianą podróż do krainy
najbardziej znanych piosenek z bajek będzie można się ponownie
udać. Materiał z koncertu zostanie zamieszczony w grudniu na kanale
YouTube Stowarzyszenia Jazz Poznań. Warte poznania!
Zuzanna Skibińska

Amici Canti
z kolejnym
sukcesem!

K

ultura w Internecie to zjawisko coraz
bardziej popularne. Z powodu obostrzeń związanych z ograniczeniem
udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych również i konkursy przybierają
formę on-line. Z takiego właśnie powodu
Stowarzyszenie Witosława, chór Cantate
Deo oraz Regionalne Centrum Animacji
Kultury w Zielonej Górze zorganizowały
Lubuskie Święto Pieśni – IX Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Chóralnej w Sławie w formie on-line. Udział w festiwalu wziął zespół
kameralny Amici Canti. Należało przesłać
nagranie audio dowolnych trzech utworów
a capella (bez towarzyszenia instrumentów).
Zarejestrowanego materiału można posłu-

Jesienne
muzykowanie

chać na Facebook’u zespołu. Wśród sześciu
chórów, które zgłosiły się do konkursu jury
uhonorowało Amici Canti Złotym Dyplomem
oraz nagrodą Grand Prix festiwalu. Próby

4

listopada w Kinie Wielkopolanin odbyły się warsztaty
gitarowe zatytułowane „Jesień z gitarą”. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu
„Kultura w drodze”. Jest to nowa,
interesująca propozycja przygotowana przez
Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości
regionu. W ramach programu artyści oraz
16

animatorzy kultury mogli zrealizować inicjatywy artystyczne i edukacyjne adresowane
do ludzi mieszkających w wielkopolskich
wsiach i miasteczkach. Na warsztaty zorganizowane w bukowskim kinie przybyli chętni

zespołu z powodu pandemii zostały czasowo
zawieszone, więc sukces jest tym bardziej
wielkim wyróżnieniem. Gratulacje!
Z. Skibińska
w różnym przedziale wiekowym i o różnym
stopniu zaawansowania: uczniowie szkoły
podstawowej, szkoły muzycznej, a także
nauczycielka języka niemieckiego. Wiedzę
podczas wspólnego śpiewu i gry przekazywał gitarzysta zespołu „Lev T.T”, nauczyciel
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu – Karol Olejniczak. W związku z wprowadzonymi
obostrzeniami liczba uczestników była ograniczona, przestrzegano również bezpiecznych odległości i reżimu sanitarnego. Zajęcia
były bardzo ciekawe i twórcze, jednakże
z uwagi na wciąż wzrastająca liczbę zakażeń kolejna edycja odbędzie się już niestety
w formie warsztatów online.
Katarzyna Duda
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Druga odsłona
Simchat Chajim
Festival w Buku

16

października w Sali Miejskiej
w Buku odbył się koncert inaugurujący dziewiątą edycję festiwalu.
Mury dawnej synagogi wypełniły się śpiewanymi w jidysz przedwojennymi kołysankami
i pieśniami wieczornymi związanymi z nocą,
ciszą, snem. Na scenie pojawiła się Ola Bilińska (wokalistka, multiinstrumentalistka,
autorka tekstów i muzyki) wraz z Łukaszem
Owczynnikowem (kontrabas) i Michałem
Fetlerem (saksofony).
W sobotnie popołudnie w ramach festiwalu, również w Sali Miejskiej o poszukiwa-

Arbuzy z Buku

Z

miany klimatu prędzej czy później
umożliwią w naszym kraju uprawę
dziś dla nas egzotycznych płodów
rolnych. Żartobliwie możemy napisać, że prekursorami nowych trendów ogrodniczych
w sezonie 2020 zostali Wanda i Stanisław
Traczowie z Placu Stanisława Reszki. W ich
pieczołowicie doglądanym „foliowcu”, wyrosły w tym roku najprawdziwsze arbuzy! Nasi

niu korzeni żydowskich i odkrywaniu przodków (również z Buku) opowiadała Sylwia
Kościuszko. Gościem spotkania była także
Joanna Napierała, która w ramach swojej
działalności zawodowej zajmuje się gene-

ogrodnicy do wysiewu wykorzystali pestki
z zakupionych w sklepie owoców. W ten sposób rozpoczęli eksperymentalną uprawę,
która zakończyła się zbiorem aż siedmiu
sztuk. Gratulujemy pomysłu i skutecznej
uprawy. A nas aż pożera ciekawość, jakie
to egzotyczne nowości wyrosną na Placu
Stanisława Reszki w przyszłym roku? Wszak
w zakończonym sezonie palma i arbuzy już
były. Czas na kolejne wyzwania!
Hubert Wejmann

Pomoc dla branży hotelarsko-gastronomicznej
Informujemy, że w dniu 18 listopada2020 r. weszła w życie Uchwała nr
XXIII/201/2020 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 października 2020 r., na podstawie
której wprowadzone zostało zwolnienie
za część roku 2020 z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej dla:
1. Przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości,
2. Prowadzących na terenie Miasta

KOSYNIER BUKOWSKI l

alogią, w tym tą żydowską. Opowiedziała
o tym, czym jest genealogia oraz zaprezentowała metody i aktualne możliwości dotarcia
do informacji o przodkach.
Zuzanna Skibińska

i Gminy Buk działalność gospodarczą
w zakresie:
a) prowadzenia obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej;
b) hotelarstwa;
c) usług gastronomicznych, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
przysługuje za miesiące: listopad, paździer-

nik i grudzień 2020 roku.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia
z podatku od nieruchomości jest złożenie
przez podatnika w terminie 30 dni (od
dnia wejścia w życie ww. Uchwały) wniosku wraz z formularzem informacji
przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19.
Dokumenty do pobrania znajdują
się w aktualnościach na stronie www.
buk.gmina.pl
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Klub „Senior+”
w Dobieżynie

D

ecyzją Rady Miasta i Gminy Buk z dnia
27 listopada podjęta została uchwała
w sprawie utworzenia w Wiejskim
Domu Kultury w Dobieżynie Klubu Senior+.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020:
» koszty adaptacji pomieszczeń zgodnie
z wytycznymi Programu „Senior+”:
162.500,00 zł, w tym 125.000,00 zł –
Wojewoda, 37.500,00 zł – Miasto i Gmina
Buk,
» koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”:
24.260,00 zł – całość Wojewoda.
Klub będzie prowadzony przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Rekrutacja rozpocznie

Pogodna Jesień

się na początku grudnia. Przewidywana
liczba uczestników – 30 osób w wieku 60+,
które nie są aktywne zawodowo i zamieszkują tereny Miasta i Gminy Buk. Bezpłatne
zajęcia będą odbywać się kilka razy w tygodniu i zostaną dostosowane do potrzeb
i oczekiwań seniorów. Klub jest ośrodkiem
wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Jego głównym
celem jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych

D

om Dziennego Pobytu Pogodna Jesień pomimo zawieszenia działalności
spowodowanej epidemią dołączył do
projektu organizowanego przez Fundację
ORCHidea z Poznania. To akcja zero waste
– której celem było zebranie jak największej
liczby spodni jeansowych, zalegających większości z nas w szafach. Fason, krój i kolor nie
były istotne, jedynie rozmiar – im większy
tym lepiej, ale tak naprawdę to każda para
była na wagę złota.
Z zebranych spodni powstaną piękne
rękodzieła, sprzedawane tuż przed świętami Bożego Narodzenia, co pozwoli Fundacji
przetrwać trudny czas epidemii.
Do kampanii przyłączyli się bukowscy
Seniorzy jak również mieszkańcy Buku, Nowego Tomyśla, Bolewic i Pniew – dziękuję
serdecznie wszystkim za pozytywny odbiór

i przyłączenie się do zbiórki - w sumie udało
się zebrać ponad 260 jeansów.
Fundacja ORCHidea działa od 2016 roku
w Poznaniu – wspiera osoby dorosłe po udarach i urazach mózgu oraz osoby zmagające

Dodatkowe środki dla OPS na walkę
z pandemią

W

dniu 12 października została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
a Miastem i Gminą Buk w sprawie o przekazania grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu
”STOP COVID-19. Bezpieczne systemy spo18

łeczne w Wielkopolsce”.
W ramach projektu Ośrodek Pomocy
Społecznej w Buku uzyskał dofinansowanie
na zakup ozonatora i zamgławiacza, które
mają służyć do dezynfekcji i oczyszczania
powietrza w pomieszczeniach OPS, w siedzibie Dziennego Domu Pobytu „ Pogodna
Jesień” oraz w lokalu służącym do wydawania żywności klientom OPS. W ramach

do społeczności lokalnej oraz organizacja
wspólnego spędzania czasu wolnego przez
seniorów.
W szczególności nacisk kładzie się na:
1. poprawę stanu psychofizycznego uczestników;
2. zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form
aktywności i integracji seniorów;
3. motywowanie seniorów do działań na
rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych;
4. rozwój systemu pomocy środowiskowej
dla seniorów.
Pomieszczenia klubowe wyposażone
będą między innymi w maty do ćwiczeń,
rowery treningowe, stół do piłkarzyków
oraz sprzęt RTV tj.: telewizor, laptop i radioodtwarzacz. Ponadto jedno z pomieszczeń
będzie spełniało funkcję kuchni wyposażonej w meble kuchenne, lodówkę i kuchenkę
mikrofalową.
Michał Migdałek
się między innymi z chorobami otępiennymi.
W imieniu podopiecznych Pogodnej
Jesieni dziękuję Fundacji ORCHidea za
przekazanie nam najnowszych publikacji
wydanych w ramach projektu „NEURO-trening wsparciem dla osób po uszkodzeniach
mózgu” współfinansowanego ze środków
PFRON, będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z ćwiczeniami językowo-poznawczymi oraz ćwiczeniami
ruchowymi z terapią zajęciową.
Paulina Kurcewicz

dofinansowania planuje się kupno bezdotykowego dozownika do dezynfekcji rąk,
oraz 3 plexi oddzielających stanowiska pracy.
Projekt obejmuje dodatki dla pracowników
etatowych i nieetatowych mających bezpośredni kontakt z klientem oraz zakup testów
na obecność COVID-19 wraz z usługą wykonania, jak również doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej
(rękawice jednorazowe, maseczki, płyny
dezynfekujące).
Całkowity koszt projektu 141 650 PLN,
z czego kwota wkładu własnego wynosi 14 165 PLN, natomiast kwota grantu
127 485 PLN.
Agnieszka Słaby
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Nie bądź taka – pogoń raka!
Kilka minut – tyle zajmie Wam drogie Panie przeczytanie tego tekstu. Tyle samo trwa
najprostsze badanie piersi, które każda z Was może wykonać sama w domu. Badanie,
które może uratować życie.

O

d kilku lat, 15 października przyozdabiamy świat różową wstążką. To symbol przypominający o Europejskim
Dniu Walki z Rakiem Piersi.
Wszyscy wiemy, że rak nie wybiera, choroba ta może dotknąć każdego. Ale rak to
nie wyrok. Same jesteśmy tego przykładem.

W Październiku
wystartował nabór do
„Odważ się na zdrowie”
– projektu realizowany
przez Metropolię Poznań

N

abór uczestników, którzy chcą podjąć
walkę z nadwagą i otyłością, będzie
ciągły. Oprócz spotkań z dietetykiem
uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach
ułatwiających dbanie o swoje ciało. Zakwalifikowanym osobom pomoże też psycholog,

Pomoc psychologiczna
dla dotkniętych
przemocą w rodzinie

R

uszyło wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie
pandemii. Realizowany już wcześniej
pomysł Miasta Poznań, jednego z członków
Metropolii Poznań, by uruchomić pomoc ze
strony psychologów i psychoterapeutów,
został pozytywnie przyjęty przez pozostałych członków stowarzyszenia. Do końca
roku konsultanci Poznańskiego Centrum
Profilaktyki Społecznej odbierają telefony
od mieszkańców 23 metropolitalnych samorządów.
Akcja jest odpowiedzią na niepokojące
informacje o przypadkach negatywnego
wpływu pandemii na sytuacje rodzinne.
Więcej czasu spędzanego w domu (zgodnie
z zaleceniami epidemiologicznymi) prowadzi niekiedy do pogłębienia lub pojawienia
się przemocy ze strony jednego z członków
rodziny. Ograniczona liczba kontaktów międzyludzkich utrudnia znalezienie pomocy
KOSYNIER BUKOWSKI l

My, bukowskie Amazonki. Historie naszych
chorób są bardzo różne, ale łączy nas jedno. Miałyśmy siłę i wolę walki, by pokonać
raka. Większości z nas udało się go wcześnie
wykryć. Niektórzy nazwą to szczęściem, ale
szczęściu trzeba pomóc. Choćby poprzez regularne badania. Badania - to jest właśnie to,
który podpowie jak zbudować systematyczność i wytrwać w diecie.
O zakwalifikowanie do projektu mogą
starać się osoby, które mieszkają lub pracują
na terenie jednego z samorządów należących do stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Kryteria wiekowe to: 45 - 59 lat - kobiety,
45 - 64 lat mężczyźni. Zakwalifikowane zostaną osoby, których BMI (indeks masy ciała)
mieści się między 25 a 35 (co odpowiada
nadwadze lub otyłości 1. stopnia), nie mają
zdiagnozowanej cukrzycy oraz wykazują
wysoką motywację do podjęcia działań.
Poziom BMI (ang. Body Mass Index – indeks masy ciała) pomogą wyliczyć pracownicy Metropolii. Wskaźnik jest kalkulowany
według wzoru BMI = masa ciała : (wzrost)2,
gdzie masa ciała jest wyrażona w kilogramach (np. 62,5), a wzrost w metrach (np.
1,67). Według Światowej Organizacji Zdrowia dla osób dorosłych BMI jest określane

na zewnątrz, stąd wspólna inicjatywa samorządów by zdalnie pomóc tym, którzy
tego potrzebują.
PCPS zapewnia nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczno-terapeutyczną.
Dzwoniący pod numer telefonu 61 22 11
112 mogą skorzystać z konsultacji, poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji
oraz terapii traumy. Usługi świadczone są
zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych, takich jak WhatsApp, Zoom,
Skype, a także telefonicznie. W sytuacjach
wyjątkowych, związanych z brakiem lub
znaczącym utrudnieniem możliwości swobodnego skorzystania z pomocy oferowanej
zdalnie, można skorzystać z pomocy oferowanej w formie bezpośredniego kontaktu
ze specjalistą w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27
w Poznaniu (w bezpośrednim sąsiedztwie
centrum komunikacyjnego PKP/PKS).
Ta forma pomocy psychologicznej do
końca 2020 jest dostępna dla mieszkańców
gmin i miast Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Luboń. Mosina, Murowana Goślina, Oborniki,

do czego Was, drogie panie, chcemy namówić. Szczególnie w październiku – miesiącu,
który jest nam szczególnie bliski.
My, kobiety, często w pierwszej chwili
myślimy nie o sobie, ale o innych. Dbamy
o dom, rodzinę, przyjaciół. W gonitwie
codziennych obowiązków i poświęceń zapominamy o poświeceniu kilku minut dla
własnego zdrowia. A tych kilka minut może
okazać się decydujące… Dlatego drogie panie, nie zastanawiajcie się dłużej i zróbcie
to, co może w przyszłości uratować Wam
zdrowie. I życie.
Bukowskie Amazonki
jako prawidłowe przy poziomie pomiędzy
18,5 a 24,99. BMI od 25 do 29,99 wskazuje
na nadwagę. Natomiast otyłość jest definiowana przy BMI przynajmniej 30 (otyłość
I stopnia – 30-34,99, II stopnia – 35-39,99,
III stopnia – równe 40 i wyższe).
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłaszać pocztą elektroniczną: odwazsie@metropoliapoznan.
pl. Mail powinien zawierać następujące dane: gmina zamieszkania lub pracy,
wiek, wzrost, masa ciała, obwód w pasie
oraz ewentualna informacja o zdiagnozowanej chorobie cukrzycowej. Stowarzyszenie
Metropolia Poznań informacji o projekcie
udziela również pod numerem telefonu 530
811 000, a założenia „Odważ się na zdrowie”
można znaleźć na stronie www.metropoliapoznan.pl. Projekt będzie realizowany
do 2022 roku.
Źródło: Metropolia Poznań
Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz,
Szamotuły, Śrem i Tarnowo Podgórne. Konsultanci PCPS udzielą wszelkich informacji
i umówią spotkanie ze specjalistą (psychologiem, psychoterapeutą) w dogodnej formie
i dogodnym terminie.
Tel. 61 22 11 112 działa:
» w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 16-20,
» we wtorki w godzinach 12-16,
» w piątki w godzinach 8-12.
tekst/źródło: Metropolia Poznań
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk,
przez ostatni okres nasze życie ogromnie
się zmieniło. Możemy bać sie o swoich
bliskich, odczuwać lęk i samotność.
Specjalnie dla was na zlecenie Miasta
i Gminy Buk zostało uruchomione telefoniczne wsparcie psychologiczne, które
czynne jest:
» wtorek 9.00-11.00,
» czwartek 11.00-13.00.
Numer telefonu: 509 118 458
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Od stycznia
zdrożeje wywóz śmieci
Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości zamieszkanych.

M

ieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł
od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.
Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym
wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne
istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów,
zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa
krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie
gminy i związki. O zmianie stawek zdecydowali przedstawiciele 9 gmin należących do ZM GOAP. Porównanie
stawek z innymi miejscowościami: Suchy Las – 25 zł,
Tarnowo Podgórne/Mosina/Luboń – 26 zł, Kórnik – 35 zł.
O szczegółach wprowadzonych zmian można przeczytać
na stronie www.goap.org.pl.
Źródło: GOAP

Program „Czyste Powietrze”
– nabór wniosków

W

ZMIANA
OPŁATY ZA ODPADY
OD 1 STYCZNIA 2021 r.

Zabudowa wielorodzinna*

Zabudowa jednorodzinna*

16 zł
miesięcznie na osobę
* więcej niż 4 lokale mieszkalne

Zgodnie z prawem krajowym,
gminny system gospodarki odpadami
musi się samofinansować czyli opłaty od
mieszkańców muszą pokrywać jego koszty.
Obecne stawki (14 i 16 zł/os.)
nie pokrywają tych kosztów.
Dlatego przedstawiciele 9 gmin
należących do ZM GOAP podjęli decyzję
o urealnieniu opłat za odpady od 2021 r.

Przedstawiciele 9 gmin
należących do ZM GOAP
zdecydowali o zmianie stawki
za odpady komunalne.
Nowe stawki będą
obowiązywały
od 1 stycznia 2021 r.

28 zł

miesięcznie na osobę
* 4 i mniej lokali mieszkalnych

EDUKACJA
I OBSŁUGA

9,5%
7,1%

PSZOK/
MPSZOK

ODBIÓR

57,8%

ODBIÓR
57,8%

ZAGOSPODAROWANIE

25,6%

ZAGOSPODAROWANIE

25,6%

PSZOK/MPSZOK

90,5%

kosztów to odbiór,
zagospodarowanie odpadów,
działanie PSZOK/MPSZOK

7,1%
9,5%

EDUKACJA I OBSŁUGA

Dlaczego zmiana wysokości opłaty za odpady?
153%

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospoWzrost kosztów za odbiór
darki Wodnej w Poznaniu rozpoczął 21.10.2020
13,1
i zagospodarowanie odpadów
mln zł
r. nabór wniosków o dofinansowanie dla Bene5,2
ficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu
2019
2020
dofinansowania w oparciu o:
» Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
(dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finanso- rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
wania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
budynków nowobudowanych.
» wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część Więcej informacji na stronie:
2 programu,
www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze
» regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
mln zł

Odpady z działek rekreacyjnych

Dla kogo dofinansowanie?
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna,
która łącznie spełnia następujące warunki:
» jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
» przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
nie przekracza kwoty:
▷ 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
▷ 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy,
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego
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C

o należy zrobić z odpadami wielkogabarytowymi i zużytymi
oponami? Przypominamy, że od 1 września 2020 roku zmieniły
się zasady dotyczące odbioru odpadów – odpady wystawkowe
nie są odbierane z nieruchomości rekreacyjnych i dlatego należy
je samodzielnie oddać do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych).
Jakie odpady możesz oddać do PSZOK?
» meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit
roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg na właściciela
nieruchomości rekreacyjnej,
» zużyte opony z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi:
4 opony na rok w 2020 roku, 8 opon na rok od 2021 roku, na
właściciela nieruchomości rekreacyjnej,
» zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
To nie wszystkie odpady, jakie możesz oddać do PSZOK - pełną
listę znajdziesz na https://bit.ly/3foBlla. Wykaz funkcjonujących
PSZOK na terenie ZM GOAP znajdziesz tutaj: https://bit.ly/35PiTit
Źródło: GOAP
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Handmade pod choinkę

Z

nana jest wielu z nas obietnica, że
w tym roku przygotujemy prezenty
świąteczne wcześniej, a nie w ostatniej
chwili. Przed samymi świętami na szturmowanie sklepów raczej się nie zdecydujemy,
więc może czas wypróbować własną kreatywność? Przepis na udany podarunek to
głównie dobry pomysł, wkład czasu i serca
w jego wykonanie. Zwolenników handmade
przybywa. Wielu twórców żyje wyłącznie
z pracy własnych rąk. Do niedawna hasło
„polskie rękodzieło” kojarzyło się z cepeliami, zapomnianymi w latach 90. Dziś
przeżywa swój renesans. Obecnie wspieranie lokalnych rzemieślników wpisało się
w nowoczesny trend. By rękodzieło stało
się zajęciem opłacalnym dla domowego budżetu, trzeba się temu w pełni poświęcić,
choć i to nie zawsze wystarcza. Dlatego też
często rękodzielnictwo bywa równoległym
nurtem do głównego etatu. Czy z gąszczem
codziennych zmagań radzą sobie nasi gminni
twórcy? Jeśli przewidujecie, że nieubłagalność przedświątecznego czasu znów Was
zaskoczy, z pewnością pośpieszą z pomocą
w kwestii bożonarodzeniowych prezentów!

MAMARIA, Maria Andraszyk
(szydełkowe różności, mydełka dla
dzieci)

Oczywiście! Najważniejsze jest wnętrze,
ale opakowanie to takie pierwsze wrażenie. Bardzo ważna część prezentu. Nawet
skromne może być piękne.
Czy Twoja działalność zaczęła się właśnie z potrzeby podarowania komuś
mydełek lub szydełkowych rzeczy?
Mydełka zaczęły się przez pandemię
i próbę zachęcenia mojej córki do częstszego mycia rąk. Udało się, więc chciałam
podzielić się tym odkryciem. Szydełko to
bardziej z potrzeby oderwania się na chwilę
od codzienności, tym bardziej, że jesteśmy
teraz pozamykani w domach. Daje wiele
możliwości, będę obdarowywać rodzinę
koszykami, czapkami, opaskami i co tam
sobie jeszcze wymyślę, bo dopiero się rozkręcam (śmiech).
Co jest najtrudniejsze w procesie tworzenia mydełek?
To sama przyjemność, najtrudniejsze
jest znalezienie czasu. Najchętniej robię je
w nocy, kiedy nikt mnie nie rozprasza lub
nie wkłada wszędzie ciekawskich paluszków
(mam dwójkę małych dzieci).
A czy Ty masz czas na przygotowanie
własnoręcznie prezentów dla bliskich
na święta, czy raczej wybierzesz opcje
wspierania lokalnych twórców?
W tym roku postaram się znaleźć czas
na robienie prezentów własnoręcznie. Jeżeli
czegoś mi zabraknie lub nie zdążę, to na pewno skorzystam z oferty lokalnych twórców.

eleganckie i estetyczne. Natomiast jak zapakować moje twory - jeszcze nie wymyśliłam.
Projektujesz swoje rzeczy od a do z?
Póki co każdy wianek tworzę sama, od
podstaw po ostatnią kokardkę. Zdarzyło
mi się natomiast już 2 razy, że na prośbę
klientki powtarzałam wzór. A że dopiero
zaczynam, to chyba dowód, że nie najgorzej
mi to wychodzi...
Jak to się stało, że zajęłaś się takim
tworzeniem?
Potrzebowałam odskoczni, czegoś co
zajmuje ręce i głowę, żeby po pracy i dniu
z dziećmi zresetować umysł, odprężyć
się. Przy książkach zdarza mi się zasypiać
(śmiech). Rękodzielnictwo jest coraz bardziej popularne. Byłoby genialnie pokazać
dzieciakom, nastolatkom, że nie tylko telefon
jest interesujący i że nie tylko babcie potrafią
dziergać na szydełku.
A czy Ty masz czas na własnoręczne
przygotowanie prezentów dla bliskich
na święta?
Jak już troszkę się nauczyłam, to chętnie
obdarowałabym wszystkich swoimi pracami,
ale wtedy musiałabym nie spać, albo pisać
usprawiedliwienie do pracy. Za to w Buku
i okolicach mamy tyle utalentowanych
dziewczyn z tak szerokim wachlarzem oferty,
że grzech byłoby nie skorzystać.

HANDMADE NA SZNURKU,
Agata Wąsowicz (bransoletki)

MARTA ŚWIĄTEK
(wianki i torebki szydełkowe)

Handmade na sznurku

fb.com/mamariapl

Dlaczego warto robić samemu prezenty?
Są wtedy bardziej wyjątkowe, personalizowane, przemyślane. Z sercem i duszą.
Jaki w Twoim odczuciu jest najlepszy
ręcznie zrobiony prezent, który podarowałaś komuś?
W dzieciństwie uwielbiałam lepić z modeliny. Hitem, który przetrwał do dzisiaj były
miniaturki moich dziadków, które dałam im
pod choinkę. Dziadek miał strój moro i łowił
ryby, a babcia czytała psalmy (śmiech).
Czy opakowanie ma znaczenie?
KOSYNIER BUKOWSKI l

Marta Świątek

Lubisz samodzielnie robić prezenty?
Do tej pory nie wiedziałam, że potrafię
sama cokolwiek zrobić, nadchodzące święta
będą dla mnie testem i trochę mam stres.
W jaki sposób je pakujesz?
Uwielbiam pakować prezenty, staram
się, żeby zawsze były pięknie wykończone,

Patrząc na Twoje produkty można zauważyć, że w twórczości cenisz prostotę i minimalizm.
Potwierdzam. Im mniej, tym dla mnie
lepiej. Dostałam kiedyś taką bransoletkę,
którą - po zepsuciu się - sama musiałam
naprawić. Dzięki temu odkryłam, ze również mogę takie tworzyć. Mam stałą ofertę
produktów, ale pojawiają się też nowości
wśród zawieszek, typowo pod zamówienie
klientów. Ważny jest dla mnie także sposób
pakowania. Stanowi nawet 50% finalnego
efektu.
Bransoletki trafią pod choinkę u Twoich bliskich?
Z pewnością! Pierwsze bransoletki zrobi23

łam dla swoich sióstr, były testerkami jakości.
Ale cenię też lokalnych twórców. Zamówiłam
już prezenty z myślą o wspieraniu lokalnego
rynku.

KNOWHAU Anna i Sergiusz
Szymkowscy (akcesoria dla
psiaków)

ELLIE ART Eliza Wróblewska
(wianki, łapacze snów, dziergane
opaski i in.)

fb.com/knowhau.psie.akcesoria

Ellie Art

A jak było u Ciebie z rozpoczęciem rękodzielniczego biznesu?
Przygoda zaczęła się chyba od nauki
szycia w nieistniejącej już pracowni „Kropkiwkratki”, później przerzuciłam się na szydełkowanie i tak zaczęły powstawać moje
pierwsze łapacze snów.
Co jest najtrudniejsze w procesie własnego tworzenia?
Czasami ciężko jest znaleźć tak zwaną
wenę, szczególnie wtedy, kiedy mam zlecenie obarczone krótkim terminem realizacji.
Trudno też czasem trafić z własną wizją
w oczekiwania klienta. Moje prace są bardzo osobiste, staram się zawsze utrzymać
ten sam styl i paletę barw, którą uważam
za najbardziej atrakcyjną. Tworzyć mogę
tylko nocami i nie raz o mijającym czasie
przypominał mi wschód słońca…
Masz wobec tego czas na własnoręczne
przygotowanie prezentów dla bliskich
na święta, czy raczej wybierzesz opcje
wspierania np. lokalnych twórców?
Na prezenty dla bliskich zawsze mam
czas. Pewnie „udziergam” parę przysłowiowych skarpetek, ale w tym ciężkim dla nas
wszystkich roku zamierzam wesprzeć naszych lokalnych sprzedawców. Informacja
na Facebook’u Stowarzyszenia Bukowskich
Mam pokazała mi, ilu mamy zdolnych ludzi w okolicy. Dlatego w tym roku prezenty będą na pewno lokalne, nawet mam już
upatrzone. Więc do dzieła ludziska, musimy
się wspierać!
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Tworzycie nietypowe rzeczy. Równie
nietypowo się zaczęło?
Anna: Zaczęło się od naszego psa, ponieważ nie mogliśmy znaleźć pasujących
na niego szelek. Wcześniej nie miałam do
czynienia z szyciem, ale krok po kroku
udało się stworzyć pierwszą parę. Obecnie w ofercie mamy designerskie smycze,
obroże, pasy bezpieczeństwa, szarpaki do
wspólnych zabaw, a także maty węchowe
uwielbiane przez psiaki. Wszystko robimy
i szyjemy samodzielnie pod czujnym okiem
naszego czworonożnego Prezesa.
Zauważacie postępujący trend, wedle
którego właściciele czworonogów dbają nie tylko o ich żołądki i zabawy, ale
także o wygląd?
Często jest tak, że ludziom jest obojętne, jak wygląda pies. Ja jednak lubię, gdy na
psie widać coś kolorowego, zwłaszcza teraz,
gdy jest tak szaro na ulicach. Nasze wyroby
dodatkowo personalizujemy – doszywamy
haftowane naszywki z imieniem zwierzaka
albo numerem telefonu właściciela. Akcję
z haftami prowadziliśmy też ostatnio dla
bukowskiego schroniska. Psy otrzymały
smycze z naszywką ‘adoptuj mnie’.
Jakie macie plany rozwojowe na przyszłość?
Anna: Nasze produkty chcielibyśmy
przede wszystkim rozdystrybuować lokalnie,
np. w gabinetach weterynarii. Co do szycia
– myśleliśmy o zwiększeniu oferty o kocyki
i maty przenośne. Sam Prezes inspiruje do
rozwoju oferty, ponieważ sam nie położy
się nigdzie, niż na swoim kocyku, zapewne
z racji krótkiej sierści i poczucia zimna, stąd
pomysł na matę.
Sergiusz: Rozwój na pewno będzie stopniowy, ponieważ dla nas obojga KnowHau
jest drugim etatem. Ania zajmuje się szyciem
i zamówieniami. Dba również o pakowanie
– zawsze wszystko ‘eko’. Ja prowadzę nasze
profile społecznościowe i reklamę.
Jak szybko realizujecie zamówienia?
Anna: Jeśli materiał mamy na stanie, to

nawet w ciągu tego samego dnia. Ostatecznie jest to kwestia paru dni. Więc na święta
zdecydowanie jesteśmy również w stanie
zamówienie przygotować.
A propos świąt – sami tworzycie prezenty, czy zaopatrujecie się w gotowe?
Anna: Wolę, jak coś jest stworzone ręcznie. Teraz ludzie skupiają się bardziej na tym,
że ktoś stworzył coś samodzielnie. Chętnie
obdarowalibyśmy naszych bliskich tym, co
sami tworzymy, lecz nikt w rodzinie niestety
nie ma psów.

FABRYKA MARZEŃ (króliczki,
baldachimy, lalki, huśtawki boho)

instagram.com/fabryka.marzen
instagram.com/haftowana_lala

Fabryka Marzeń to Wasze wspólne
dzieło, dzieło dwóch kreatywnych
kobiet. Od czego zaczęła się Wasza
twórczość?
Zaczęło się od tego, że chciałyśmy coś
razem robić w wolnym czasie. Zaczęłyśmy od
spódniczek tiulowych i wianków. Pierwszy
królik powstał jako prezent dla przyjaciółki.
I za ciosem poszły już następne. Działalność
rozwinęłyśmy o lalki z włosami, baldachimy
uwielbiane przez dzieci i huśtawki boho.
Na co dzień obie mamy prace na etat, więc
Fabryką Marzeń zajmujemy się popołudniami i w weekendy. Cały czas myślimy o oddaniu się wyłącznie twórczości związanej
z szyciem, lecz na razie zachowujemy to na
poziomie planów przyszłościowych.
Mimo tak obficie zagospodarowanego czasu znajdzie się jeszcze czas na
spóźnione zamówienia świąteczne od
klientów?
Zdecydowanie tak. Nasze produkty szyjemy w większości na indywidualne zamówienie, personalizujemy hafty na króliczkach. Ale mamy też zawsze coś „od ręki”,
bo z doświadczenia już wiemy, że są osoby
szukające prezentu na już. Nasze króliczki
są też w kwiaciarni Styl przy rynku.
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Gdy zaczyna się swoją twórczą przygodę, to pierwszymi obdarowywanymi
osobami są nasi najbliżsi. Czy po tylu
latach wystarcza jeszcze czasu i weny,
by utrzymać ten trend?
Z czasem faktycznie bywa różnie. Ale
staramy się przygotowywać coś wyjątkowego. Najwierniejszymi odbiorcami naszych
rzeczy są nasze własne dzieci, które mimo
obcowania np. z króliczkami od lat ciągle
pragną nowych.
Firma cały czas się rozwija. Co pojawiło
się po króliczkach?
Najnowszym produktem jest właśnie
huśtawka boho. Cieszy mnie bardzo, że udało
się wprowadzić coś nowego. I nie poprzestaniemy tylko na tym. Bardzo dużo sprzedajemy także baldachimów, które zajmują
zdecydowanie mniej miejsca niż namiot
tipi. Dokładamy też wszelkich starań do
pakowania produktu. Ostatnio wprowadziłyśmy specjalne kartki z podziękowaniem
i kolorowanką - obrazkiem produktu na ich
odwrocie. Dla dzieci to dodatkowy prezent.
Co jest najtrudniejsze w tym całym pieczołowicie przygotowywanym procesie
tworzenia?
Brak czasu! (śmiech) Doba jest zdecydowanie za krótka. Przed świętami bardzo
dużo czasu spędzamy na szyciu. Inwestujemy w coraz nowszy sprzęt, by możliwie
skracać proces produkcji. Doba za krótka,
tydzień za krótki, zamówień coraz więcej,
ale dajemy radę.

Sprzęt, którego używam nie skrywa już praktycznie żadnych tajemnic. Jakość czcionki
naniesionej na kubek zależy bardzo od znajomości właściwości pisaków i od zdobytej
wprawy. Zauważam też, że nie tylko sam
kubek jako prezent ma znaczenie. Wychodzę
też z założenia, że kubki powinny być tak
zapakowane, że jak ktoś spojrzy na opakowanie, to nie będzie mógł się doczekać tego,
co jest w środku.
Dekorowanie pędzelkiem na podobieństwo porcelany z Bolesławca jest
Twoim wyzwaniem?
Nie do końca jest to moja estetyka. Zostanę raczej przy dekorowaniu specjalnymi
pisakami. Preferuję minimalistyczny charakter dekoracji na kubku, prosty napis, obrazek w dwóch-trzech kolorach. Kwieciste
dekoracje zapełniające całą przestrzeń, to
nie mój styl.

MAMELKI-ELEMELKI, Magdalena
Cegiełka (odzież dziecięca)

WESOŁE KUBECZKI, Anna Wąsowicz

www.mamelki-elemelki.pl

fb.com/wesolekubeczki

Pierwszy kupiony od zewnętrznej firmy kubek był prezentem dla mojego męża
i jednocześnie inspiracją do własnoręcznego
dekorowania kubków typowo pod sprzedaż.
Obecnie w ofercie znajduje się kilkanaście
fasonów kubków i kilka filiżanek do zdobienia. Maluję także porcelanę dostarczoną
przez klienta.
Wprawna ręka jest w Twoim przypadku gwarancją sukcesu. Odczuwasz
z każdym miesiącem, że malowana
kreska jest coraz lepsza?
Praktyka czyni z pewnością mistrza, ale
malowanie samo w sobie jest czasochłonne.
KOSYNIER BUKOWSKI l

U Ciebie również potrzeba okazała się
matką wynalazków?
Od zawsze lubiłam coś tworzyć. Szukałam odpowiedniej techniki dla siebie, aż trafiłam na szycie. Pierwsze ubrania szyłam dla
swojej córki. I tak krok po kroku doszło do
stworzenia własnej marki „Mamelki”, której
debiutem były sukienki. Przez to, że sama
szyję, doceniam wszelkie rzeczy stworzone
przez innych. Jestem miło zaskoczona, że
w naszej gminie tak sporo osób coś tworzy! W prezentach dla bliskich znajdą się
na pewno moje produkty, ale stawiam też
bardzo na lokalne firmy.
Odczuwasz gorączkę przedświątecznych zamówień?
Dopiero od niedawna ruszył nasz sklep
internetowy, więc myślę, że to pociągnie za
sobą większą liczbę zleceń. Do tej pory większość energii wkładaliśmy w uruchomienie
sprzedaży internetowej. Choć bardzo cenię
ideę „work-life balance”.
Mamelki to Twoja jedyna ścieżka zawodowa?

Nie. Mam również na co dzień klasyczny
etat. I bardzo lubię tę pracę. Być może kiedyś nadejdzie ten czas, że przeorganizuję
priorytety i poświęcę się tylko Mamelkom.
Póki co skupiamy się na ofercie zamieszczonej na stronie, czyli m. in. na sukienkach,
spodenkach i ubraniach z przędzy z recyklingu dżinsów.

HAFTY DO KWADRATU, Agnieszka
Borowicz i Basia Hawrylciów

fb.com/HaftydoKwadratu

Mimo zabiegania zdążycie przygotować własnoręcznie prezenty?
Basia: W pierwszej kolejności realizujemy zawsze zamówienia klientów. Ale
szczęśliwie udało się nam znaleźć czas na
prezenty, łącznie z uszyciem haftowanych
woreczków do prezentów. Kupujemy też
dużo rzeczy lokalnie na potrzeby naszej
działalności. Zwłaszcza tych handmade.
Polecamy też lokalne firmy komu tylko
możemy. Przez to, że same tworzymy, doceniamy jeszcze bardziej twórczość innych.
I oni tym samym odwdzięczają się nam.
Jakiego rodzaju hafty wykonujecie?
Basia: Tak naprawdę realizujemy każde
zamówienie klienta. Haftujemy na bluzach,
koszulkach poprzez serwetki na stół, torby
zakupowe oraz worko-plecaki. Haftujemy na
wielu artykułach. Jeśli coś nas ogranicza, to
szukamy rozwiązań. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych
jak i firmowych.
Agnieszka: Termin realizacji zależy od
wielkości haftu i ilości ściegów. Proste wzory,
w niewielkim nakładzie wykonujemy nawet
z dnia na dzień. Pracę w duecie opracowałyśmy do perfekcji, więc efektywne zarządzanie czasem przynosi wymierne korzyści.
Oprócz haftów na produktach, wykonujemy
również naszywki i metki, a w przyszłości
myślimy również o szyciu.
Większość zamówień trafia od okolicznych mieszkańców?
Anna: Na razie ogłaszamy się tylko
w mediach społecznościowych, z których nie
wszyscy korzystają. Więc reklama rozchodzi
się też mocno lokalną pocztą pantoflową.
Z. Skibińska
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Artyści
w cieniu pandemii

G

rudzień od lat był miesiącem licznych
spotkań świątecznych i całorocznych
podsumowań. Był też czasem wzmożonej twórczej aktywności związanej ze
Świętami Bożego Narodzenia. Ten rok jest
jednak inny, trudniejszy i w historii zapisze
się jako czas pandemii. Odcisnęła ona swoje
piętno na funkcjonowaniu całej ludzkości,
we wszystkich jej aspektach. Wyjątkowo

Fantazja
lekiem na zarazę

dotkliwie odczuli to artyści i ludzie sztuki,
którzy utracili kontakt z publicznością oraz
kanały dystrybucji oparte na świątecznych
jarmarkach i kiermaszach. Nieraz z dnia na
dzień zostali oni pozbawieni znacznej części
swoich dochodów. W odpowiedzi na zagrożenie duża liczba wydarzeń artystycznych
przeniosła się do Internetu, który jednak,
jak przyznają sami artyści, jest tylko substytutem kontaktu z odbiorcami kultury.
Odczuwamy to również w Buku. Tegoroczne
okoliczności nie pozwoliły na organizację
przez Bibliotekę i Kino tradycyjnego spotkania z twórcą stajenek - Romanem Czeskim.

Nie odbyły się także kiermasze świąteczne,
będące naturalnym miejscem sprzedaży rękodzieła. Mimo tej ciężkiej sytuacji poprosiliśmy bukowskich artystów o kilka słów o ich
twórczości, trwaniu w pandemii i przekazanie mieszkańcom odrobiny nadziei w postaci
świątecznych życzeń. Dzięki pomocy Urzędu
Miasta i Gminy Buk całość zarejestrowaliśmy
na przysłowiowej „taśmie filmowej” i wyemitowaliśmy na facebookowym profilu KINO
WIELKOPOLANIN-BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BUKU. Poniżej drukujemy zapis rozmów.
Hubert Wejmann

z ceramiką. Natomiast sama pracownia jest
w Zakrzewie.
Każda z zawieszek choinkowych przechodzi właśnie opisany wcześniej proces.
Przyozdabiamy je często motywami ludowymi. Wykonujemy też większe ozdoby, np.
sporych rozmiarów piernikowego „ciastka”,
jako motyw ozdobny na przykład witryn
sklepowych, wnętrz. Jednym z charakterystycznych motywów świątecznych jest
gwiazda betlejemska. Jest lekka, można nią
przyozdobić czubek choinki. W ciągu całego
roku powstaje także bardzo dużo ceramiki
użytkowej.
Okres pandemii dla wielu artystów jest
trudny. Zwłaszcza dla tych, którzy mają małe
pracownie. Wykorzystujemy ten czas na
nowe projekty. Nie uczestniczymy nieste-

ty w targach, spotkaniach warsztatowych.
Sprzedaż przenosi się do Interentu. Nie ma
kontaktu z klientem, tak jak zawsze bywało.
Jednak można nas nadal odwiedzić w pracowni, a także dokonać zakupów w naszym
sklepiku.
Mimo tych okoliczności chciałabym
życzyć wszystkim, by te święta były pełne
ciepła i wesołe.

C

eramiką zajmuję się od ukończenia
studiów. Tematem działalności artystycznej zainspirowała mnie moja
mama, która jest artystą plastykiem i sama
tworzyła. Nasza pracownia działa już dziesięć lat. Możemy już pochwalić się sporym
dorobkiem. Ozdoby choinkowe są z nami od
początku istnienia pracowni. Był to pierwszy pomysł na to, co będziemy robić, ponieważ pracownia powstała właśnie w okresie
przedświątecznym. Temat zawieszek ceramicznych jest powiązany z zamiłowaniem
do kultury ludowej.
Proces powstawania ceramiki jest długotrwały. Trzeba wykonać szereg różnych
rzeczy, poczynając od samego projektu
i doboru kolorów. Następnie rozpoczyna się
praca w glinie, kiedy to formujemy docelowy
kształt. Jeśli kształt ma być powielany, tworzymy najpierw formy gipsowe. Po wyciśnięciu formy w glinie trafia ona do pieca, gdzie
jest wypalana na biskwit, czyli surową glinę,
nieszkliwioną. Wypalanie trwa 12 godzin,
a kolejnych 12 to proces studzenia pieca. Po
wypaleniu przedmiot zostaje oszlifowany.
W kolejnym etapie wybieramy odpowiednie
kolory szkliwa. Ciekawostką jest to, że szkliwa przed wypalaniem mają pastelowy, blady
kolor, łatwo je ze sobą pomylić. Udekorowany
przedmiot ponownie umieszczamy w piecu
i poddajemy wypalaniu właściwemu, w temperaturze około 1050 st. Celsjusza. Dzięki
temu przedmiot zyskuje walory użytkowe.
Serce naszej pracowni, czyli piec, znajduje
się w Szewcach. Tu zaczęła się cała przygoda

Roman Czeski
o stajenkach

M

oja przygoda ze stajenkami rozpoczęła się dokładnie 23 lata temu.
W czasach kiedy wysyłaliśmy wszyscy kartki pocztowe, na papierze, różne, gra-
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jące, ja postanowiłem zrobić taką kartkę,
która będzie mnie cały rok przypominała. Że
będzie to stajenka wyrzeźbiona, odlana z mosiądzu i osadzona na drewnianym klocku.
By cieszyła oko przez cały rok. Pierwszymi
stajenkami obdarowałem rodzinę. Spotkały
się z dużym entuzjazmem. Na drugi rok powstała następna. Ilustrowała moje przeżycie

Pochodząca z Szewc artystka-ceramiczka Dagny Kruszewska, zaprezentowała się także w reportażu „Wśród
nocnej ciszy”, którego premierę zaplanowano na dzień 25 grudnia br. w ogólnopolskim paśmie TVP3.
z danego roku. Od drugiej, czy trzeciej, te
stajenki są moim pamiętnikiem. W sposób
publiczny pokazują, co przydarzyło się w danym roku. Np. stajenka z 2010 roku pokazuje
mój zawał, puste miejsce przy stole. Wcześniej ukazałem fakt śmierci Jana Pawła II.
Jest też stajenka ze śpiewającym pastorałkę
proboszczem. Co roku stajenki nawiązują
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

do jakichś ważnych zdarzeń.
Tegoroczna jest wynikiem zdarzeń rozgrywających się na całym świecie, związanych z pandemią. Zastanawiałem się nad
tym, jak to zrobić, by stajenka nie pokazywała tylko moich odczuć, ale tez innych. I by
każdy, kto na nią spojrzy, wiedział, że była
pandemia. Szukałem przede wszystkim wyjątkowego przedstawienia rodziny świętej.
Wymyśliłem więc, że przedstawię Świętą
Rodzinę w maskach. Rzeźbiłem wszystkie
postaci, cieszyłem się szczegółami. Chciałem, by ta stajenka wyróżniała się z całej
dotychczasowej kolekcji. Gdy wyrzeźbiłem
maseczki, poczułem lekki niesmak. Pomysł
ten skrytykował też mój syn Wojtek, uświadamiając mi, że nie wypada, by Maryja była
w maseczce. Zlikwidowałem więc maseczki.

Grudniowe
nowości
wydawnicze
w bibliotece!

N

a bibliotecznych półkach Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziału dla dzieci
pojawiła się kolejna dawka nowości
wydawniczych. Serdecznie zapraszamy do
Biblioteki po ciekawe lektury!

„Serce w kopercie”
Małgorzata
Falkowska

Czy w ferworze świątecznych przygotowań jest czas
na miłość? Poznajcie Natalię
– studentkę i przedsiębiorczą
dziewczynę, która by zarobić
na życie, przerabia kupione
w second handach ubrania. A do tego… nienawidzi świąt.
Rezolutna dziewczyna poznaje w randkowej aplikacji Janka – miłośnika kebabu, choć tak naprawdę myśli
o Tymku – przystojnym koledze ze studiów. Gdy pewnego dnia omyłkowo otrzymuje paczkę z dziwną przesyłką, postanawia na własną rękę odszukać jej odbiorcę.
Przewrotna historia o tym, że czasami to, co się wydarza „zamiast”, jest zdecydowanie lepsze…

„Zwyczajne cuda” Agnieszka Jeż
Rozejrzyj się i odkryj zwyczajne cuda wokół nas. OgłoszeKOSYNIER BUKOWSKI l

Na stajence zamieściłem napis, który miałem już dawno upatrzony: Byśmy zawsze
w zdrowiu żyli. To fragment pastorałki ludowej. Jednak ten motyw covid’a musiałem
gdzieś pokazać. Umieściłem więc maseczkę
na samym dole koła będącego elementem
stajenki, by było widać, w czym chodziliśmy.
W momencie wybuchu pandemii, gdy
siedziaem cały czas w warsztacie, musiałem
wykonać zamówienie – rzeźbę ławeczkę.
Podczas wykonywania tych prac znalazłem
w jednej z gazet zdanie amerykańskiej tancerki, która powiedziała, że: sztuka jest jedyną drogą ucieczki bez wychodzenia z domu.
I postanowiłem to wprowadzić w życie.
Zawsze marzyłem, że – będąc na emeryturze, a już podobno na niej jestem – zacznę
malować takie obrazy, jakie bym chciał dla
siebie, według moich potrzeb. Ponaciągałem
wiele blejtramów i powstała seria dużych
formatów, które mnie bardzo cieszyły. Mimo,
że mniej ludzi mnie odwiedzało, to pracy
było dużo. Czas szybko upłynął do grudnia.
Zrobiłem też trochę rzeźb dla siebie. Od kilku
lat w chwilach wolnych opisuję na humorystyczny sposób „Co robi mój kot”. Może
kiedyś książkę o tym wydam. Zacząłem pisać,
lecz nastrój temu nie sprzyjał. Postanowinie powieszone na osiedlowej
tablicy daje początek niezwykłym wydarzeniom. Pozornie
niezwiązane ze sobą nitki
różnych historii zaczynają się
splatać w jedną opowieść
o miłości, bo przecież w tym
pięknym czasie każdy jeszcze
mocniej pragnie kochać i być
kochanym.
Losy bohaterów przecinają się w najmniej oczekiwanych momentach i miejscach. Przypadek, przeznaczenie,
pomyłka, praca nad sobą czy rozmazana cyfra w ogłoszeniu – co sprawi, że w końcu każdy z nich powie: „To
właśnie miłość?”.

„Powiem tylko raz”
Lisa Gardner
Trzy kobiety, dwie traumatyczne historie i sekret, skryty głęboko pod warstwami
półprawd i kłamstw. Dom
w spokojnej okolicy. Wezwana policja zastaje martwego
mężczyznę. Ktoś oddał trzy
strzały do niego i dwanaście do jego komputera. Oczywistą podejrzaną jest Evie Hopkins, żona ofiary. Przed
szesnastu laty zabiła własnego ojca i uznano to za nieszczęśliwy wypadek.
Detektyw D.D. Warren, która wtedy prowadziła śledztwo, teraz za wszelką cenę chce dociec prawdy. Czyżby
poprzednio dała się zwieść morderczyni?
Tymczasem Flora Dane na opublikowanych w prasie
zdjęciach rozpoznaje zastrzelonego mężczyznę, lecz nie

łem więc zrobić najpierw ilustracje. Nasz
kot zyskał bardzo piękne portrety. Ludzie
kochają zwierzęta, mają przede wszystkim
koty, gromadząc ich śmieszne filmiki. Dlatego
też zauważyłem, że nowy temat spotkał się
z bardzo pozytywnym odbiorem, zupełnie
jak w przypadku stajenek. Sam zastanawiam
się, czym się to skończy. Równolegle realizuję
też zamówienie na dużą kapliczkę i wyposażenie kaplicy w Kowanówku.
Najbardziej naszym Bukowianom chciałbym życzyć, zgodnie z przekazem tegorocznej stajenki, byśmy zawsze w zdrowiu żyli.
Byśmy mogli w kolejnym roku spotkać się
przy okazji kolejnej stajenki.

widzi w nim ofiary, a jednego z oprawców, którzy bezpowrotnie zniszczyli jej życie. Teraz będzie musiała przypomnieć
sobie każdy szczegół swojego porwania, by wraz z detektyw D.D. Warren i agentką FBI Kimberly Quincy odkryć,
co tak naprawdę zdarzyło się za zamkniętymi drzwiami.

„Wigilijne opowieści,
czyli prawdziwy
duch świąt” Aneta
Grabowska
Prawdziwy duch świąt odwiedza kolejne domy. Zmierza
prosto do twoich drzwi! Gościł już u Bartka i jego mamy
czarodziejki, którzy wypełniają szczęściem wigilijny stół
ubogich. Wkradł się w tajemny świat Fifiego i samotnego pana Kazika, ukazując moc kakao i szydełka babuni.
Odwiedził nawet zatroskanego Mikołaja spełniającego
marzenia, których nie da się kupić. A teraz… Czy słyszysz to ciche pukanie?

„Śnieżny miś” Tony
Mitton, Alison Brown
Gdy zimno i ciemno na zewnątrz, najlepiej jest we własnym domu. A co jeżeli ktoś
nie ma swojego miejsca na
ziemi? W czasie śnieżnej zadymki mały Miś błąka się po
lesie w poszukiwaniu domu. Dokąd ma pójść? Wszystkie ciepłe zakamarki są już zajęte i nie ma w nich miejsca
dla misia, nawet malutkiego. Ta ponadczasowa opowieść
o samotnym Misiu i dziewczynce, którzy odnajdują siebie,
na pewno ogrzeje wasze serca nie tylko w zimowe dni.
Biblioteka Publiczna
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naku, Koziegłowach, Lusowie, Obornikach,
Pobiedziskach, Puszczykowie i Rogalinku. Do
najciekawszych należy spektakularny mural
w Buku, który przedstawia scenę rozbrojenia
niemieckiego pociągu. Warto też odwiedzić
Śrem, gdzie ściany bloków przy ul. Wojska
Polskiego upiększyły aż trzy imponujące
obrazy: Listy – Powstaniec Wielkopolski,
Mały Ułan oraz Ignacy Jan Paderewski.

W grze

Murale powstańcze w Śremie (fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Śremie)

Śladami powstania wielkopolskiego
Powstanie wielkopolskie 1918-1919 odcisnęło swój trwały ślad w świadomości
mieszkańców regionu. Wokół Poznania znaleźć można wiele miejsc, przypominających
historię tego zwycięskiego zrywu. Obok tradycyjnych obiektów jak muzea i pomniki
w ostatnich latach pojawia się coraz więcej pomysłów na upamiętnienie powstania
w nieszablonowy sposób.

J

edną z alternatywnych form prezentacji
powstańczych losów są rekonstrukcje
historyczne. Regularnie widowiska
powstańcze odgrywane są między innymi w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
Historia „ożywa” tam dzięki dynamicznej
opowieści, łączącej inscenizowane sceny
z przeszłości z edukacyjnym przekazem,
z wykorzystaniem akrobatyki i efektów
pirotechnicznych.

Centrum pamięci

Jednym z ważnych ośrodków pamięci
o powstaniu jest podpoznańskie Lusowo.
Na tamtejszym cmentarzu spoczywa generał
Józef Dowbor Muśnicki. Dowódcę powstania
upamiętnia jego pierwszy w Polsce pomnik,
a pamiątki związane z generałem gromadzi tamtejsze Muzeum Powstańców Wielkopolskich. Ekspozycję tworzą też zbiory
dotyczące innych powstańców: oryginalne
dokumenty, mapy, zdjęcia, sztandary, militaria i modele. Muzealna narracja obejmuje
okres powstania oraz udział Wielkopolan
w wojnie polsko-bolszewickiej.
W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki
eksponatom z epoki towarzyszy wirtualna
książka prezentująca udział mieszkańców
miasta w powstaniu. Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie w swoich zbiorach posiada
oryginalne powstańcze nosze. Eksponaty
z tamtego okresu zobaczyć można również
w Izbie Muzealnej Ziemi Bukowskiej w Buku,
Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie oraz w Muzeum Śremskim,
które przechowuje oryginalną flagę z wizerunkiem orła, odmiennym od powszechnie
znanego symbolu powstania. Takie flagi co
roku zdobią śremską wieżę ciśnień.
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Wśród pomników
W Śremie, w otoczeniu drzew Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich stoi Śremski
Dobosz. Rzeźba dłuta
słynnego Władysława
Marcinkowskiego jest
uważana za najładniejszy
pomnik powstańczy. W Pobiedziskach na
rynku pomnik ma postać orła zrywającego
się do lotu spod karabinów ustawionych
w tzw. kozioł. W Obornikach pamiątkowy
głaz przypomina entuzjastyczne przywitanie
Ignacego Jana Paderewskiego w trakcie jego
brzemiennej w skutki kolejowej podróży
do Poznania. Zasłużonych dla powstania
mieszkańców Buku upamiętnia pięć płaskorzeźb, rozmieszczonych w różnych punktach miasta. W parku przy Pałacu Biedrusko odsłonięto okazały Panteon Powstania
Wielkopolskiego z planszami edukacyjnymi
na temat walk w poszczególnych częściach
regionu. Pomniki powstańcze znaleźć można
również w Buku, Koziegłowach, Kórniku,
Mosinie i Trzcielinie. Ciekawa jest historia
miejsca pamięci blisko Kobylnicy. Pod rosnącym tam okazałym dębem organizowano
zbiórki skautów. Historię spotkań, na których rozpoczęto przygotowania do walki
o wolność przypomina przewrócony pień
drzewa oraz pamiątkowa tablica.

Wędrówkę śladami powstania umożliwiają również gry turystyczne. Kto dysponuje większą ilością czasu, może się zmierzyć
z questami Powstanie Wielkopolskie – zapomnianym bohaterom (część 1 i 2) albo
z grą Pierwsze Iskry, w której do odczytania
hasła potrzeba wizyty w co najmniej trzech
z 12 miejsc. Akcenty powstańcze znalazły się
też na kartach gier-questów O zakochanym
lotniku i niejednym pomniku w Mórce, Orzeł
i Reszka w Buku oraz Murowana Goślina z historią w tle. Niebawem do
listy dołączy kolejna gra
– quest Powstańczym tropem żołnierskim krokiem
w Śremie.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja
Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych
perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT (w
tym gminy Buk), w Naszym Głosie Poznańskim
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Powstańcze murale

Na fali popularności murali w ostatnich
latach pojawiło się również wiele malowideł
o tematyce powstańczej, które zdobią ściany
w Białężynie, Biedrusku, Bninie, Czerwo-

Panteon Powstania Wielkopolskiego w Biedrusku
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Suchy Las)
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Doktor
Wanda Błeńska
kandydatką
do wyniesienia
na ołtarze
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października rozpoczął się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego dr. Wandy Błeńskiej.
Uroczystej sesji trybunału w poznańskiej katedrze przewodził ks. bp. Damian
Bryl. Ta część procesu polega na zbieraniu
dowodów. Następnie sprawa trafi do Watykanu, gdzie zajmie się nią Kongregacja
do spraw kanonizacyjnych. „Matka trędowatych” jest patronką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wNiepruszewie.
H.W.

Bukowanie dla szpitala Miejskiego
w Poznaniu

W

dniach od 3 do 6 listopada 2020 r. bukowscy harcerze wraz
z druhami z OSP Buk przeprowadzili zbiórkę na rzecz szpitala
Miejskiego im J. Strusia. Zbierano napoje, koce, poduszki,
ręczniki oraz inne produkty do higieny. Dzięki ofiarności naszych
mieszkańców i przedsiębiorców udało nam się zebrać około 3000
kg produktów. W dniu 7 listopada br. harcerze przewieźli zebrane
rzeczy dwoma busami i przekazali Szpitalowi na Szwajcarskiej. Myślę
że dobro powraca. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym
można stwierdzić, że na bukowian można liczyć.
phm Dariusz Sokołowski

Sytuacja epidemiologiczna
w placówkach oświatowych

KOSYNIER BUKOWSKI l

W

dniu 23 października 2020 r. zostało
podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
na podstawie którego od 26 października
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
przeszli na nauczanie w trybie zdalnym,
gdzie wszystkie zajęcia szkolne odbywają
się online przez aplikację Microsoft Teams.
Tryb stacjonarny został utrzymany dla klas
1-3. Premier RP Mateusz Morawiecki na konferencji w dniu 4 listopada br. poinformował
o nowych obostrzeniach dotyczących oświaty, które obowiązują od poniedziałku 9 listopada br. w związku z czym zawieszone zostały również zajęcia stacjonarne dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych wstępnie do
29 listopada br. W dniu 27 listopada br.
Minister Edukacji i Nauki podpisał Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
24 listopada 2020 r. zmieniające rozporzą29

dzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020
r. gdzie stacjonarne funkcjonowanie szkół
zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.,
od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki
u pracodawców, o ile u pracodawcy nie
występują zdarzenia, które ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną mogą
zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika,
a także zmiana daty ferii zimowych w Polsce.
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od
4 stycznia do 17 stycznia 2021 roku i zastąpi
dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny
wypoczynek będzie się jednak różnił od
pozostałych, dzieci i młodzież pozostaną
prawdopodobnie w domach, ze względu na
zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
Obecna sytuacja epidemiologiczna
w gminnych jednostkach oświatowych
przedstawia się następująco:
- Uczniowie Branżowej Szkół I Stopnia
w Buku będący młodocianymi pracownikami
zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia
pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia
2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z COVID-19, co oznacza, że
uczniowie korzystają z zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Uczniowie szkoły branżowej w sposób
zdalny realizują kursy zawodowe w zakresie
teoretycznych zajęć zawodowych .Wszystkie
zajęcia szkolne odbywają się online według
obowiązującego planu lekcji. Lekcje prowadzone są w czasie rzeczywistym.
- W Szkołach Podstawowych pomimo nieobecności kilku nauczycieli zajęcia
prowadzone są zgodnie z planem. Zajęcia
dodatkowe, w tym zajęcia z projektu unijnego również odbywają się zdalnie zgodnie
z harmonogramem. Wszelkie konsultacje
indywidualne, jak i spotkania zespołów nauczycielskich i uczniowskich prowadzone
są w formie zdalnej. Uczniom wypożyczono
laptopy i tablety.
W Szkole Podstawowej im. o. I. Cieślaka w Dobieżynie dla dwójki dzieci zajęcia
rewalidacyjne organizowane są w szkole.
- Najtrudniejsza sytuacja przedstawia
się w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały
gdzie od 30 listopada do 5 grudnia zawieszone zostały wszystkie oddziały w uwagi
na nieobecność pracowników oraz w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Niepruszewie w którym ze względu na
braki kadrowe, opieka jest zapewniona w ramach zastępstw, świetlica i kuchnia pracują
zgodnie z planem.
- Wszystkie decyzje o zastosowanych
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środkach zostają podjęte przez dyrektorów
placówek oświatowych w porozumieniu
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Urzędem Miasta i Gminy w Buku.

Inwestycje w szkołach

Sprzęt do nauki zdalnej w szkołach
Aby wesprzeć kadrę pedagogiczną
w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Buk w nauczaniu na odległość
dokonano zakupu 38 par słuchawek oraz
45 kamerek internetowych. Sprzęt trafił do
szkół zgodnie z zapotrzebowaniem placówek. Zakupiony sprzęt ma być wykorzystany
w salach lekcyjnych, aby nauczyciele mogli
prowadzić zajęcia z własnych sal i z wykorzystaniem dostępnych w szkole pomocy
dydaktycznych. Dzięki temu zakupowi nauczyciele mogą pracować na komputerach
stacjonarnych, a uwolnione laptopy zostały
wypożyczone uczniom.

Modernizacja sieci internetowej w SP Szewce
Po otrzymaniu informacji o problemie
z dostępem do internetu w Szkole Podstawowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach w budynku zmodernizowano sieć internetową,
do każdej sali lekcyjnej podłączono gniazdo
do komputera w celu zapewnienia stałego,
bezproblemowego dostępu do Internetu.

Wniosek WRPO dla Szkoły Branżowej – zakup
laptopów
Staramy się o pozyskanie dofinansowania na zakup doposażenia dla Branżowej
Szkoły I Stopnia w Buku. Opracowany został
wniosek o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do Poddziałania
8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży
– tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb
nadzwyczajny. Wstępnie nasz projekt został
zakwalifikowany do dofinansowania.
Celem projektu jest doposażenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku w sprzęt
dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej
oraz podniesienie kompetencji nauczycieli
z zakresu prowadzenia zajęć zdalnych do
końca 2020 roku. Zostanie to osiągnięte
poprzez zakup
- 40 laptopów,
- 40 toreb do transportu laptopów,
- 40 programów antywirusowych,
- 40 myszek.
Ponadto zgodnie z zapotrzebowaniem
szkoły konieczne są:
- 5 tabletów graficznych do prowadzenia
zajęć, zwłaszcza praktycznych i poza terenem szkoły,
- 4 tablety dla uczniów i nauczycieli.
Sprzęt po dostawie będzie natychmiast
skonfigurowany i przygotowany do pracy.

Dyrekcja szkoły zajmie się dystrybucją sprzętu dla osób potrzebujących. Sprzęt będzie
wykorzystany do prowadzenia zajęć, wspomagania nauki i rozwoju uczniów, również
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dodatkowo zorganizowane będą 2 kursy dla nauczycieli z zakresu umiejętności
prowadzenia zajęć zdalnych dla uczniów
i wykorzystywania dostępnych narzędzi internetowych. Doprowadzi to do zwiększenia
efektywności i atrakcyjności zajęć.
Wartość projektu wynosi 205.861,25,
obejmująca wszystkie koszty realizacji
projektu.

Wymiana lamp
W ramach inwestycji w budynku szkolnym w Szewcach wymieniono lampy w pokoju nauczycielskim, dwóch salach lekcyjnych
i połowę lamp w trzeciej sali. W budynku
szkolnym w Dakowach Suchych wymieniono
lampy w pokoju nauczycielskim. Łącznie
wymieniono 50 lamp ledowych.
W listopadzie Przedszkole w Niepruszewie wzbogaciło się o nowe pomoce dydaktyczne. Pomimo ograniczeń finansowych
wynikających z pandemii, zakupiono monitor interaktywny oraz gry edukacyjne dla
przedszkolaków. Nowe wyposażenie umożliwia naukę w oparciu o aplikacje internetowe dedykowane najmłodszym. Korzystając
z aplikacji Matzoo dzieci uczą się rozpoznawać liczby, kolory oraz kształty. Gry edukacyjne „Programowanie z krabem”, „Bramy
i klucze”, „Język robotów” wykorzystywane
są do rozwijania umiejętności logicznego
myślenia, kreatywności oraz podstaw programowania.
Zostało zakupionych 10 szafek odzieżowych dla klas 1-3 oraz jedną szafkę dla klas
4-8 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Niepruszewie. Szafki dostarczono na
początku grudnia.
Remont schodów
W listopadzie wyremontowane zostały schody wejściowe do Szkoły Podstawowej w Szewcach. Koszt inwestycji wyniósł
20.000,00 zł, a prace wykonała firma SOLID
BUD Przemysław Chatys.
Sylwia Wzgarda
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Pasowanie
na Przedszkolaka
u Hałabały

D

nia 27 października 2020 roku
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały
w Buku odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Święto to obchodziły najmłodsze dzieci z grupy Krasnale,
Biedronki i Motylki. Była to pierwsza tak
ważna uroczystość w przedszkolu, podczas
której dzieci pokazały, jak wiele zdążyły się
już nauczyć, prezentując wiersze i piosenki.
Po występie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, a następnie zostały pasowane przez Panią Dyrektor na prawdziwych przedszkolaków. Całość występu została nagrana, aby rodzice
wspólnie z dziećmi mogli obejrzeć uroczystość w domu.
Natalia Kolasińska

KOSYNIER BUKOWSKI l
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wieże z kubeczków, układały rytmy, czyli
szukały powtórzeń w życiu codziennym,
konstruowały własne wynalazki, czy też
tańczyły wg ustalonych znaków graficznych.
Pszczółki i Liski wykonały wszystkie zadania i zakwalifikowały się do losowania
głównych nagród, w związku z udziałem
w powyższym wyzwaniu. Do wygrania były
maty oraz roboty do nauki kodowania.
Warto również dodać, że grupy z Przedszkola Krasnala Hałabały systematycznie
wplatają w codzienne zajęcia elementy kodowania, realizując tym samym innowacyjny program edukacyjny pt. Uczymy dzieci
programować, również autorstwa A. Świć.
I. Miga

CodeWeek z Uczymy dzieci programować
i Krasnalem Hałabałą z Buku

W

dniach od 28 września do 9 października br. dzieci z grupy Pszczółki i Liski wzięły udział w ogólnopolskim wyzwaniu pt. Cała Polska Programuje
- autorstwa A. Świć (EduSens). Były to dwa
tygodnie nauki i świetnej zabawy! Ponadto
wyzwanie to zostało zaliczone do Europejskiego Tygodnia Kodowania, czyli CodeWeek
2020.
Po dwóch tygodniach aktywnego udziału
w zajęciach dydaktycznych nauki kodowa-

Ślubujemy!

nia i programowania, dzieci uznały, że są to
zajęcia bardzo ciekawe i pozwalające podejmować samodzielnie odpowiedzialne
decyzje. A to utwierdziło nauczycielki, że
programować i kodować nie tylko można,
ale trzeba zacząć już w przedszkolu!
Hałabałki podejmowały wiele zadań:
zakodowały swoje zdrowie, skonstruowały
grę planszową, zakodowały drogę, szukały
błędów w podanym kodzie, tworzyły pracę
plastyczną wg instrukcji słownej, układały

D

zień Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej im. dr. Lecha Siudy
w Szewcach był szczególny nie tylko
dla nauczycieli i pracowników szkoły, ale
także dla uczniów klasy pierwszej. Najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie
na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi
uczniami, dbać o dobre imię swojej klasy
i szkoły, a swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pasowania na uczniów dokonała Dyrektor Szkoły
– p. Mirosława Zwęgrodzka. Przed ceremonią
dzieci udowodniły, że zasługują na miano
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uczniów, prezentując swoje talenty i umiejętności w przygotowanym na tę okazję programie artystycznym. Dekoracje, oprawa
muzyczna, obecność rodziców, upominki
i prezenty, podniosła atmosfera – wszystko to
sprawiło, że dzieci czuły się wyjątkowo, były

radosne i pełne wrażeń. Uroczystość odbyła
się w warunkach bezpiecznych z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących
w szkołach w czasie pandemii.
Paulina Tojek
l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Przedszkolaki uczą się programowania

W

listopadzie Przedszkole w Niepruszewie wzbogaciło się o nowe pomoce dydaktyczne. Pomimo ograni-

czeń finansowych wynikających z pandemii,
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam
wyraził zgodę na zakup monitora interak-

tywnego oraz gier edukacyjnych dla przedszkolaków. Nowe wyposażenie umożliwia
naukę w oparciu o aplikacje internetowe dedykowane najmłodszym. Korzystając z aplikacji Matzoo dzieci uczą się rozpoznawać
liczby, kolory oraz kształty. Gry edukacyjne
„Programowanie z krabem”, „Bramy i klucze”,
„Język robotów” wykorzystywane są do rozwijania umiejętności logicznego myślenia,
kreatywności oraz podstaw programowania.

Nowe przedszkole
w Niepruszewie

W

Niepruszewie przy ul. Żytniej powstanie Przedszkole Publiczne, które rozpocznie swoją działalność we
wrześniu 2021 roku. Przedszkole będzie się
znajdować w nowoczesnym budynku, spełniającym wszystkie normy pobytu dla dzieci.
Obok powstanie też bezpieczny plac zabaw.
Placówka będzie dysponowała 125
miejscami w pięciu salach dydaktycznych
z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych. Duże, kolorowe sale zabaw, wyposażone zostaną w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Przedszkole będzie oferować dzieciom
zajęcia rytmiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz profilaktykę i terapię
logopedyczną. Pracę dydaktyczną wspierać

będą między innymi: warsztaty plastyczne, przestawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
wycieczki.
33

„DziałaMy”

W

roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie klas VI-VIII Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. dr
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie realizowali projekt obywatelski. Celem projektu
jest wzrost partycypacji obywatelskiej
i społecznej młodzieży oraz zwiększenie
zaangażowania osób młodych w sprawy
publiczne w samorządach Metropolii Poznań. W ramach projektu w 25 placówkach
zostaną stworzone Szkolne Kluby Młodego
Obywatela, w których zrealizowany zostanie
program edukacyjny kształtujący młodzież
odpowiedzialną obywatelsko i społecznie,
uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat.
W działania związane z projektem zaangażowało się 21 uczniów. Odbyły się dwa
spotkania z wolontariuszami na temat niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej
oraz starości.
Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych
wykonali pięć plakatów anty-smogowych
i w dniu 11 grudnia 2019 r. przeszli z nimi
przez wieś Niepruszewo pozostawiając je
w miejscach widocznych dla mieszkańców.
Celem akcji było zachęcenie ich do niepalenia
śmieci w piecach.
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W lutym uczniowie spotkali się z wolontariuszem i zapoznali z zasadami tworzenia budżetu obywatelskiego. Nawiązano także współpracę z Panią Dyrektor
Ośrodka „Promyk” w Otuszu i rozpoczęły
się przygotowania do spotkania z osobami
niepełnosprawnymi umysłowo. Do realizacji tych zadań jednak nie doszło z powodu
zawieszenia zajęć.
Ponownie do pracy w uszczuplonym
składzie (uczniowie klasy VIII opuścili szkołę) przystąpiliśmy w nowym roku szkolnym.
21 i 22 września członkowie Szkolnego
Klubu Młodego Obywatela przygotowywali
kartki okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych z Ośrodka i ich opiekunów. 1
października 3 uczniów z opiekunem projektu udało się do Otusza, aby spotkać się
z osobami niepełnosprawnymi i wymienić
upominkami - otrzymali wykonane przez
nich mydełka. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze. Członkowie Klubu mieli okazję
zobaczyć Ośrodek i dostrzec zdolności, jakie
często, mimo niepełnosprawności, posiadają
uczestnicy zajęć w nim organizowanych.
28 września uczniowie poznali zasady
tworzenia budżetu obywatelskiego i ustalili
daty jego realizacji. Do głosowania nad budżetem zostały zgłoszone 3 projekty: Zakup
sprzętu sportowego np. piłek siatkowych,
piłek nożnych, zakup kolorowych puf

z tworzywa sztucznego, zakup mobilnej
dekoracji – parawanu oraz pacynek.
W dniach 26-28 listopada 2020 r. uczniowie i pracownicy ZSP Niepruszewo głosowali
nad zgłoszonymi projektami. Prawo do głosowania miało 136 uczniów i 32 pracowników. W głosowaniu stacjonarnym oraz online
wzięło udział łącznie 102 uprawnionych.
Zwycięzcą i projektem przedstawionym
do realizacji jest: zakup kolorowych puf
z tworzywa sztucznego.
Opiekun projektu:
Małgorzata Zeuschner
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Hm Bożena Stencel – wspomnienie
Świty się bielą, otwórzmy bramy. Rozkaz wydany. Wstań, w słońce idź!

S

ą pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morze łez. I są takie
osoby, że na myśl o nich zawsze zasypie nas
lawina wspomnień.
Niewątpliwie taką osobą była dla bukowskiego harcerstwa druhna Harcmistrzyni
Bożena Stencel. Druhna, która całe swoje
życie poświęciła pogłębianiu historii swojej
„Małej Ojczyzny”, gminy Buk. Nie raz napotykając na trudności, łącząc dar poznawania
oraz uczenia dla młodego pokolenia.
Druhna Bożena w wiadomy dla siebie
sposób potrafiła zgromadzić wokół siebie
kilka pokoleń zuchów, harcerzy oraz instruktorów. Była dla nich wzorem wychowawcy
i instruktorskiej postawy. Przez wiele lat
wędrowała z nimi po harcerskich szlakach,
jadła ziemniaki z ogniska, wspominała stare
czasy, uczyła historii, a przede wszystkim
opowiadała o harcerskim stylu życia.

Czas mijał, inni
odchodzili na wieczną
wartę, a „druhna Bożenka” trwała przy nas
oddając dłoń starszej
siostry w naszych harcerskich poczynaniach.
Z ogromnym bólem,
głębokim smutkiem
i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci druhny Harcmistrzyni Bożeny
Stencel. Była ona przecież z nami od zawsze.
Odkąd pamiętamy swoją przygodę z harcerstwem, a trochę lat minęło, była z nami
zawsze na zlotach, rajdach, szkoleniach,
zjazdach. Wychowała wiele zuchowych
i harcerskich pokoleń. Służyła radą i swoim
doświadczeniem, kształciła młode pokolenia
harcerskich instruktorów.
W dniu 22 września 2020 pożegnaliśmy

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercu i pamięci bliskich”

przyjaciela, człowieka pełnego radości, wychowawcę wielu pokoleń nie tylko Bukowskiego Harcerstwa.
Była wśród nas, kiedy
spotykały ją sukcesy, jak
i życiowo przykre sytuacje.
Zawsze służyła nam pomocą
i radą, wspierała na każdym
etapie zuchowego, harcerskiego i instruktorskiego
życia. Uczyła nas nieść chętną
pomoc bliźnim, nie oczekując
w zamian niczego.
Druhno Bożenko!
Dziękujemy Ci za wielki dar obecności, który trwać będzie przez kolejne lata
w naszych sercach. Odeszłaś na wieczną
wartę. Pełnisz ją teraz u Pana Boga, gdzie
spotykasz swoich harcerskich przyjaciół.
Jest tam wspaniały poczet instruktorów, tych
których ideałem była Harcerska Służba Bogu
i Ojczyźnie.
CZUWAJ!!!
Harcerska brać
Podziękowanie

V Śp. Anny Jęch

Rodzinie, znajomym,
przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom,
ks. Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniak,
p. Organiście, p. Przewoźnemu,
firmie pogrzebowej „Osiński”,
oraz p. Adrianowi Klameckiemu
składamy serdeczne podziękowania za wsparcie,
za pomoc, za zamówione msze święte
oraz liczny udział w ostatnim pożegnaniu

Serdeczne podziękowania „Bóg zapłać”
składają

V Śp. Lecha Buszczaka

córki z rodzinami

składa Rodzina

Ks. Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi,
Ks. Kanonikowi Romanowi Janeckiemu za odprawienie
mszy św., wygłoszenie homilii i odprowadzenie
na miejsce wiecznego spoczynku, obsłudze kościelnej,
Firmie Pogrzebowej „Osiński”, Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
ziemskiej pielgrzymce naszej kochanej Mamy
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Drodzy Seniorzy Emeryci i Renciści
„JESIEŃ" stowarzyszeni przy Wavin S.A.

Z

okazji minionego Dnia Seniora pragnę życzyć Wam zdrowia,
pogody ducha i nieustającej energii na każdy dzień Złotej Jesieni Życia.
Mając na względzie zdrowie osób starszych, będących w grupie
wysokiego ryzyka zostaliśmy w domach i zostały odwołane spotkania
jak właśnie Dzień Seniora czy wigilijno-opłatkowe. Mam nadzieję,
że spotkamy się już w przyszłym roku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę, abyśmy
wspólnie z naszymi rodzinami w zdrowiu i spokoju zasiedli do wigilijnego stołu. Niech każdy dom ogrzeje ciepły uśmiech i wzajemna
życzliwość. Niech ta chwila ciszy uroczystej uczyni nas lepszymi.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021.
Życzy
Maria Mądra przewodnicząca Stowarzyszenia

Z okazji
Bożego Narodzenia
Mieszkańcom
Miasta i Gminy Buk
oraz Czytelnikom
Kosyniera Bukowskiego
życzę radości płynącej z faktu
narodzenia Pana Jezusa
oraz wszelkiej pomyślności
i zdrowia w Nowym 2021 Roku.
Paweł Ratajczak
Radny Powiatu Poznańskiego

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Sponsorom, Rodzicom, Kibicom, Sympatykom piłki ręcznej
oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzymy
pomyślności, szczęścia, zdrowia
oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Obyśmy spotkali się
jak najszybciej w nowym 2021 roku!
Zarząd, trenerzy
i zawodniczki UKS Bukowia
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid „Opłatek”

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzę
miłości, szczęścia, zrozumienia
oraz wzajemnej życzliwości.
Niech Nowy Rok przyniesie nadzieję i radość.
Dariusz Pańczak
Z okazji Bożego Narodzenia
radosnych i rodzinnych Świąt
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2021
życzą Państwu
dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku
36

l LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

Zamówienia na wypieki (także świąteczne)
przyjmujemy telefonicznie:

AGROTURYSTYKA-SZEWCE

693 140 756 61 8 940 379

poleca

Wynajmę
mieszkanie 35 m2
w Buku
(osiedle Kwiatowe)
Pokój, kuchnia,
łazienka,
wszystkie media
- pełen komfort .
Niezależne wejście.

tel. 604 089 036
KOSYNIER BUKOWSKI l
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
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PODZIĘKOWANIE
Pomaganie jednej osobie nie zmieni całego świata,
ale może zmienić świat jednej osoby.
całego serca pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom: instytucjom oraz osobom indywidualnym za okazane
wsparcie finansowe. Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać
na koncie fundacji Siepomaga środki pieniężne na kosztowne
leczenie Waldemara Pierzyńskiego. Nie jest łatwo prosić o pomoc, ale jeszcze trudniej, w obliczu bezsilności i bezradności,
ofiarowaną pomoc przyjąć.
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz
apel. Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na
potrzeby drugiego człowieka, za okazane serce i każde
dobre słowo.
Z wyrazami wdzięczności
Waldek z Rodzicami

Z

NIE CHCE ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIA
NIE DBA O RYZYKO ZAKAŻENIA
ŻARTUJE Z KAŻDEGO ZARAŻENIA
DYSTANS

DEZYNFEKCJA

MASECZKA

2 METRY

W

dniach 9-11 października odbył
się w Łodzi X Międzynarodowy
Festiwal Twórczości Młodych
„Folkowe Inspiracje”. Wzięła w nim udział
Adrianna Matelska uczęszczająca do Studia
Piosenki i Ogniska Muzycznego w Buku (w
klasie Janusza Darmonosa). Adrianna śpiewając piosenkę „Jedzie Janicek” zachwyciła
jurorów festiwalu, wygrywając w kategorii
soliści i zdobyła Złotą Łódkę.

KOSYNIER BUKOWSKI l

Nieodpowiedzialne zachowanie naraża nas wszystkich.
Bądźmy solidarni i zapobiegajmy zakażeniu koronawirusem.
Przestrzegajmy środków ostrożności.

39

