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więta Wielkanocne podobnie jak w ubiegłym roku przeżyliśmy w cieniu pandemii.
Kolejny raz wielu z nas słusznie zrezygnowało z odwiedzin swoich rodzin, bliskich
i przyjaciół. W większości spędziliśmy ten
czas w wąskim gronie, ale jednak już z nieco
większą nadzieją. Nieśmiałą oznaką powolnego powrotu do normalności stała się dla
niektórych z nas możliwość uczestniczenia w tradycyjnym święceniu pokarmów.
Z nadzieją patrzyliśmy także na rozwijany
z trudem program masowych szczepień.
To samo uczucie towarzyszyło wszystkim,
którzy, otwierając swoje serca, zaangażowali
się w bardzo różny sposób, w szeroką akcję
charytatywną na rzecz chorującego na nowotwór Waldka Pierzyńskiego. W powietrzu
dało się czuć pełną radosnego wyczekiwania
wiosnę, aż nagle ten dobry nastrój zmąciły
dwie tragedie. Wieść o śmierci Benedykta
Łubińskiego wstrząsnęła nie tylko światem
bukowskiego sportu, ale i nami wszystkimi.
Pochodzący z rodziny ze sportowymi tradycjami Beniu, był przede wszystkim społecznikiem. Znany ze swojej bezinteresowności,
chęci niesienia pomocy i zaangażowania
w lokalne sprawy, był tak naturalnym
i oczywistym członkiem naszej społeczności, że jego śmierć do dziś wywołuje niedowierzanie. Jego odejście przypomniało
nam kolejny raz, jak realne jest zagrożenie
koronawirusem. Mimo bezprecedensowego
zaangażowania bardzo wielu ludzi dobrej
woli, nie udało się także ocalić życia Wald-

Z obrad sesji

W dniu 30 marca br. w formie zdalnej
odbyła się XXVII sesja Rady Miasta
i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23 lutego
2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

GOAP przestanie istnieć
Po medialnych doniesieniach dotyczących opuszczenia ZM GOAP przez miasto
Poznań, burmistrz informował o odbyciu
serii spotkań w sprawie likwidacji tego
związku międzygminnego. Burmistrz zapowiedział, że sprawa będzie omawiana na
kolejnej sesji.
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ka Pierzyńskiego. Obaj przypomnieli nam
znaczenie słowa „wspólnota”, której dzięki
nim mogliśmy doświadczać w ostatnich
tygodniach. Żegnamy Ich obu z żalem, ale
nie zapominamy.
Wiosna to także odmrożenie, czasami
wręcz dosłowne, trwających inwestycji.
W wielu punktach naszej gminy widać place
budów. Przebudowa drogi do Szewc, budowy ulic: Kwiatowej w Wielkiej Wsi, Jaśminowej w Niepruszewie, modernizacja
ulicy Sportowej, czy rozbudowa systemu
kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie, to
tylko niektóre z nich. Wiążą się one z określonymi, przejściowymi komplikacjami
dla mieszkańców. Bardzo przepraszam za
wszelkie niedogodności, ale większości
z nich nie możemy uniknąć. Już na dniach
ruszą kolejne inwestycje. Mam nadzieję, że
już wkrótce Państwa cierpliwość zostanie
wynagrodzona efektami prac.
Czasami inwestycje ingerują w środowisko, ale zapewniam że staramy się, by te

straty były jak najmniejsze. Jeśli jednak są
nieuchronne, chcemy je naturze zrekompensować z naddatkiem. To w tym celu przy ul.
Dobieżyńskiej planujemy utworzyć zupełnie
nowy park, który zabezpieczy ujęcie wody
oraz stworzy przestrzeń do nasadzeń wielu
nowych drzew. Na naszych oczach rozwija
się także baza oświatowa i to zarówno gminna, jak i prywatna. Niebawem przystąpimy
do przebudowy jednego z budynków po
„Bukowiance” na żłobek dla najmłodszych
mieszkańców. Dla nich także rozbudowuje
się bukowski „Pluszak”, a w Niepruszewie
od 1 września zacznie działać nowe przedszkole. W inwestycjach dzięki rekordowemu
budżetowi dzieje się wiele, a my nadal nie
zwalniamy i próbujemy pozyskiwać kolejne
dofinansowania zewnętrzne. Mam nadzieję,
że już niebawem będę mógł Państwu przekazać kolejne dobre wiadomości na ten temat.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Trudno wyrazić słowami smutek na wiadomość o odejściu

V Śp. Benedykta Łubińskiego

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek niezwykle życzliwy,
zawsze niosący pomoc i oddany naszej lokalnej społeczności od wielu lat.
W historii sportu zapisze się trwale jako zawodnik i działacz w MKS Patria Buk,
współtwórca i wieloletni prezes UKS Spartakus
Buk, wiceprezes UKS Bukowia Buk, a także wieloletni pracownik Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Buku.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Paweł Adam Burmistrz Miasta i Gminy Buk
i Pracownicy Urzędu
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.
2) Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.
3) Przyjęcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
(PGN) do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej
energii klimatu (SECAP) dla Miasta i Gminy Buk.
4) Zwolnienie z części opłaty należnej za rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na
terenie Miasta i Gminy Buk za rok 2021.

Podziękowania za pomoc
Burmistrz Paweł Adam podziękował
wszystkim osobom angażującym się w ratowanie życia mieszkańca naszej gminy – Waldemara Pierzyńskiego. Zauważył, że akcja
wyszła szeroko poza granice gminy, a honorowy patronat nad jednym z wydarzeń
objął także burmistrz sąsiedniej Opalenicy.
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5) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Buku.
6) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Buk na 2021 rok.
7) Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2021-2031..
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Wsparcie dla klubów sportowych
i organizacji pozarządowych
W bieżącym roku gmina przekaże łącznie
391.498,00 zł na działalność klubów sportowych. Jest to kwota o 51 tys. zł większa
w stosunku do 2019 r. – Systematycznie
zwiększamy środki na wsparcie i realizacje
zadań w dziedzinie sportu. Tym bardziej, że
l KWIECIEŃ 2021

osiągnięcia również same o tym świadczą.
Bukowianie osiągają coraz lepsze wyniki czy
to w piłce ręcznej, czy w piłce nożnej. Jako samorząd powinniśmy być otwarci na potrzeby klubów sportowych – mówił burmistrz.
Zapowiedział także podpisanie w bieżącym
roku umów z organizacjami pozarządowymi
na realizację zadań publicznych na łączną
kwotę 153 tys. zł.

Nowe tereny zielone w Buku
Burmistrz Paweł Adam przypomniał, że
przedłożony przez niego na komisji projekt
uchwały zakłada pozyskanie dwóch działek
w ulic Dobieżyńskiej i Kolejowej w Buku.
Obie nieruchomości o powierzchni około
7000 m², mają zostać zamienione z prywatnym właścicielem na nieruchomość
komunalną położoną w rejonie torów kolejowych. (Więcej na stronie 11). Burmistrz
poinformował także o przyznaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotacji
w wysokości 20 tys. zł na nasadzenia drzew
i krzewów miododajnych.

Żłobek „Bukowianka”
Burmistrz potwierdził wcześniejsze
zapowiedzi, informując, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca br. projekt żłobka
uzyska także wsparcie z WRPO w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Obok
rządowego programu Maluch+ i środków
własnych gminy, będzie to trzecie źródło
finansowania zadania. Żłobek będzie działał
w ramach Przedszkola im. Krasnala Hałabały.
Ze środków EFS utworzone zostaną m.in.
cztery etaty do obsługi placówki. (Więcej
o żłobku na str. 5).
Szatnia na medal
Gmina otrzyma od Zarządu Województwa Wielkopolskiego 100 tys. zł na realizację
projektu „Remont pomieszczeń sanitarnych
w budynku hali OSiR w Buku. W ramach zadania zostanie zrealizowany kompleksowy
remont pomieszczeń znajdujących się na
parterze hali sportowej. Wyremontowane
zostaną trzy pomieszczenia w hali sportowej
OSiR w Buku tworzące zaplecze sanitarne
oraz wyremontowany zostanie układ komunikacyjny – dojście do pomieszczeń sanitarnych. – Nikogo nie muszę przekonywać do
remontu, dlatego że wszyscy wiemy, jaki jest
stan techniczny łazienek, szczególnie bardzo
odczuwalny podczas różnych masowych wydarzeń. Jest to już kolejny etap modernizacji,
który realizujemy konsekwentnie każdego
roku, wykorzystując dostępne dofinansowania – po raz trzeci z sukcesem sięgnęliśmy
po środki w ramach programu „Szatnia na
Medal” – mówił burmistrz. (Więcej o „Szatni
na Medal” na str. 4).
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Powiat dołoży się do chodnika
w Żegowie
250 tys. zł otrzyma gmina Buk na remont
chodnika w Żegowie przy byłej drodze powiatowej, przejętej przez gminę. Stosowną
uchwałę w tej sprawie podjęli radni powiatu
poznańskiego.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu na budowę
i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. – Po raz kolejny zatem otrzymamy
dofinansowanie na nasze zadanie, tym razem
w kwocie 110.625,00 zł. Jednak w wykazie
nie jest wskazane, które zadanie i wniosek
został wybrany, więc dowiemy się o tym po
świętach – mówił burmistrz Paweł Adam.
Przypomniał, że gmina złożyła dwa wnioski
dotyczące dróg w Dobieżynie (ul. Ogrodowa)
i Dakowych Suchych (ul. Rzemieślnicza).
Biblioteka wymaga inwestycji
Burmistrz poinformował o wpłynięciu
pisma od dyrektora Biblioteki Publicznej
w Buku w sprawie planowanego uruchomienia „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Biblioteka planuje aplikować
o środki na przebudowę wraz z rozbudową budynku na placu Stanisława Reszki,
w związku z tym prosi o środki na opracowanie dokumentacji.
Gmina składa kolejne wnioski
Samorząd ubiega się o 50% dofinansowania z rządowego funduszu mieszkalnictwa
komunalnego na zakup dwóch lokali mieszkalnych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na
inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej, gmina zamierza pozyskać środki na
budowę ul. Kwiatowej w Niepruszewie oraz
drogi gminnej Otusz-Huby.

Inwestycje w realizacji
Burmistrz przeprosił mieszkańców za
niedogodności, które pojawiają się w związku z realizacją dużej liczby inwestycji
w gminie. Zapowiedział, że po wymianie
wszystkich opraw oświetleniowych zostaną
przeprowadzone pomiary w celu weryfikacji
mocy światła emitowanej przez nowe oprawy. Wszystkie dotychczasowe uwagi w tym
względzie zostały przekazane inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i projektantowi,
który opracowywał dokumentację. Na tym
etapie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Burmistrz informował także o rozpoczęciu
przez powiat poznański przebudowy drogi
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do Szewc. Wykonawcą inwestycji jest Eurovia Polska S.A. za cenę brutto 3.893.542,68zł.
Prace powinny zakończyć się do końca
czerwca 2021 r. (Więcej o prowadzonych
inwestycjach na str. 5-9).

Interwencja poselska
Komentując wpis jaki pojawił się na profilu facebookowym posła Adama Szłapki
oraz komentarze, jakie on wywołał, burmistrz Paweł Adam wyraził swoje ubolewanie. Wpis pojawił się w dniu, w którym
Buk wizytował wicemarszałek Wojciech
Jankowiak, wicestarosta Tomasz Łubiński
oraz dyrektor WZDW Paweł Katarzyński.
Celem tej wizyty było m.in. omówienie inwestycji wojewódzkiej – remontu drogi nr
306 na odcinku od ronda w Buku do Stęszewa. Burmistrz prostował nieprawdziwe
informacje pojawiające się w sieci. Powiedział, iż sugerowanie, że w Buku urzędnicy
planują wycinkę drzew przy ul. Dobieżyńskiej, jest informacją nieprecyzyjną. Decyzja
środowiskowa w tej sprawie (zakładająca
usunięcie z terenu inwestycji 17 drzew)
była wydana w poprzedniej kadencji i to
przez inny samorząd. Wydanie wówczas
decyzji środowiskowej było poprzedzone
wymaganymi konsultacjami. Burmistrz
zwrócił uwagę, że gmina obecnie wydaje
dużo więcej środków na utrzymanie zieleni
niż w ubiegłych latach. W tym kontekście
przypomniał sprawę uporządkowania i nasadzeń drzew na zieleńcu na Amcie, plany
rewitalizacji parku przy ul. Dworcowej oraz
trwającą procedurę pozyskiwania nowych
działek pod zieleń, położonych u zbiegu ulic
Dobieżyńskiej i Kolejowej. Dodał także, że
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 306 otrzymał zapewnienie inwestora, że
będzie starał się on ograniczyć liczbę drzew
przewidzianych do usunięcia.
Interpelacje i zapytania
Radny Robert Rutkowski pytał, kiedy
będą zamontowane kosze na śmieci w Dobieżynie oraz o to, co dzieje się z awarią
oświetlenia na ul. Stęszewskiej. Burmistrz
wyjaśnił, że awaria może być spowodowana
uszkodzeniem kabli przez firmy dokonujące
różnych podłączeń na zlecenie mieszkańców.
Trwa ustalanie miejsca uszkodzenia. Kosze
są już zamówione. Radny Leszek Mensfeld
pytał o muldy drogowe w Kalwach oraz
o przejęcie działki od KOWR-u. Burmistrz
zapowiedział, że sprawa progów spowalniających i drobnych inwestycji będzie załatwiona w nieco późniejszym terminie, po
kadrowym wzmocnieniu referatu inwestycji.
W chwili obecnej priorytetowo są traktowane duże projekty z udziałem dofinansowań
zewnętrznych, które wymagają dużej uwagi.
Burmistrz poinformował także o trwającej
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wymianie pism z KOWR w sprawie przejęcia
nieruchomości, która jest obecnie dzierżawiona przez osobę fizyczną. Gmina zgłosiła,
że teren użytkowany przez dzierżawcę jest
wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. Dzierżawca po interwencji gminy
przystąpił do porządkowania posesji. KOWR
oczekuje od gminy uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu. Warunkuje tym nieodpłatne
przekazanie nieruchomości na rzecz gminy. (Na wspomnianej działce gmina planuje
urządzić teren sportowy. Red.).
Radna Elżbieta Batura pytała o postępy
w uruchamianiu Dziennego Domu Opieki
Medycznej. Burmistrz odpowiedział, że
w chwili obecnej we wnętrzach trwają prace
remontowe. Stowarzyszenie, które jest beneficjentem środków unijnych przeznaczonych
na funkcjonowanie DDOM, ogłosiło postępowanie przetargowe. Z uwagi na trwający
stan epidemii czas trwania projektu został
automatycznie wydłużony. DDOM zostanie
uruchomiony w aktualnie obowiązującym
reżimie sanitarnym.

„Szatnia na Medal”
dobrym pomysłem
na remont!

P

odczas ostatniej sesji burmistrz Paweł Adam poinformował radnych
o przyznaniu naszej gminie dotacji
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu zgłoszonego
w ramach konkursu „Szatnia na Medal”.
Buk ma otrzymać 100.000,00 zł na modernizację zaplecza hali OSiR. W związku
z tym burmistrz prosił radnych o zwiększenie budżetu o 201.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania. – Nikogo
nie muszę przekonywać do remontu, wszyscy
wiemy, jaki jest stan techniczny łazienek, który
daje się nam we znaki szczególnie podczas
różnych masowych wydarzeń. To już kolejny

Jasno
i energooszczędnie

Z

początkiem marca gmina rozpoczęła
modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego, wymieniając oprawy
oświetleniowe z sodowych i rtęciowych na
energooszczędne oświetlenie LED, na mieniu
gminnym. W ramach zadania wymienionych
zostanie 539 opraw. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia tego roku.
Pierwsze efekty są już widoczne na wielu
ulicach.
Przygotowywana jest także wymiana
4

Radny Mirosław Adamczak podziękował za wyrównanie dróg. Zwrócił uwagę
na konieczność uzupełnień tłuczniem
pozostałych dziur. Wyraził nadzieję, że ze
środków FOGR uda się zrobić ul. Ogrodową
w Dobieżynie. Radny Michał Korbas także
dziękował za równanie dróg. Przypomniał
się w sprawie drogi z Szewc, za odcinkiem,
na którym obecnie położony jest destrukt,
znajduje się odcinek, który nie był równany
od trzech lat. Powiedział także, że jeśli się
uda, to będzie się cieszył z budowy ul. Rzemieślniczej w Dakowych Suchych.
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski
zadał pytanie dotyczące profilaktyki nowotworowej, w kontekście szczepień przeciwko
brodawczakowi ludzkiemu (HPV). Prosił
o wyjaśnienie w powiecie, kiedy kolejne
roczniki młodzieży z terenu naszej gminy
będą poddane szczepieniom. Burmistrz Paweł Adam zobowiązał się wyjaśnić sprawę
i poinformować radnych.
Red.
etap modernizacji, realizowany konsekwentnie każdego roku z wykorzystaniem dostępnego dofinansowania – po raz trzeci z sukcesem
sięgnęliśmy po środki w ramach „Szatni na
Medal” – powiedział burmistrz Paweł Adam.
Dzięki zakwalifikowaniu się gminy do kolejnej edycji programu metamorfozę przejdą
pomieszczenia znajdujące się na parterze
obiektu. Gruntownego odnowienia doczeka
się hol hali oraz przylegające do niego trzy
toalety. Dzięki tak dużej inwestycji wejście do
obiektu zyska nieco bardziej reprezentacyjny
charakter niż obecnie, a zaplecze sanitarne
spełni wymagania XXI wieku. Całość inwestycji wyceniono na 201.000,00 zł, z czego
dotacja wyniesie 100.000,00 zł.
Począwszy od 2019 r. Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Buku z powodzeniem korzysta
ze środków zewnętrznych, przeznaczanych
na modernizację zaplecza obiektów sportowych. Obecnie bukowski OSiR już trzeci rok

oświetlenia na mieniu Enea Oświetlenie. Dzięki temu do końca roku na terenie całej gminy
wszystkie lampy zostaną unowocześnione.
Wymiana opraw realizowana jest w ciągu
dnia, natomiast efekty można dostrzec dopiero
po zmierzchu. Wszelkie uwagi można zgłaszać
na e-mail: interwencje@buk.gmina.pl. Gmina
będzie na bieżąco interweniować u wykonawcy, aby usuwać wszelkie usterki i awarie.
Kompleksowa modernizacja nie tylko
znacząco obniży koszty utrzymania oświetlenia, ale również poprawi bezpieczeństwo.
Pozwoli też uniknąć częstych awarii, które
wielokrotnie są powodem irytacji i niezadowolenia mieszkańców.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE

Święto
Konstytucji
3 Maja

M

sza Św. za Ojczyznę zostanie
odprawiona o godz. 10:30
w Sanktuarium Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej.
Szczegółowe informacje zostaną
podane na stronie internetowej:
www.buk.gmina.pl

Parking znów otwarty

O

d 2 kwietnia można ponownie korzystać z parkingu przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Buku.
Parking dostępny jest dla osób odwiedzających zarówno urząd, jak i pozostałe
obiekty w pobliżu.

z rzędu jest beneficjentem „Szatni na medal”.
W ramach pierwszego projektu w 2019 r.
wykonano kapitalny remont czterech szatni
wraz z zapleczem sanitarnym. Rok później,
w ramach kolejnej edycji, odnowiono toalety
dla zawodników wraz z magazynem umiejscowionym w centrum obiektu.
Po 25 latach w służbie mieszkańcom
nadgryziona zębem czasu hala sportowa
doczeka się największego remontu. Prace
modernizacyjne powinny zakończyć się
do września tego roku. Łącznie, w ramach
trzech naborów w konkursie „Szatnia na
Medal”, gmina pozyskała blisko 250.000,00
zł. Wyremontowane dzięki temu przestrzenie już dziś podnoszą jakość nie tylko
samej bazy materialnej OSiR-u, ale także
poprawiają warunki organizacji wydarzeń
sportowych, kulturalnych, w tym imprez
masowych odbywających się na terenie
obiektu.
Red.

Zgłoś usterkę!

U

rząd Miasta i Gminy w Buku uruchomił możliwość zgłaszania awarii lub
usterek (drogowych, oświetleniowych
itp.) poprzez e-mail interwencje@buk.
gmina.pl. To odpowiedź na prośby mieszkańców, a zarazem możliwość usprawnienia przepływu informacji.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie
spostrzeżonych przez Państwa zdarzeń
na podany e-mail oraz o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o tej możliwości
kontaktu wśród mieszkańców.
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Będzie
publiczny żłobek!
Blisko 1.500.000 zł na kolejne
inwestycje ze środków zewnętrznych
w gminie Buk.

A

ktywni zawodowo rodzice, także
tych najmłodszych dzieci, to dziś
standard. Tym bardziej nagląca
stała się potrzeba stworzenia w Buku
publicznego żłobka, w którym maluchy
znalazłyby fachową opiekę.
Dotychczasowe plany inwestycyjne oraz
złożone wnioski o dofinansowanie, o których
burmistrz informował podczas grudniowej
sesji, można finalnie, z optymizmem przekuć
w działania. Zakupiony w sierpniu ubiegłego
roku przez gminę jeden z budynków po byłej
szwalni „Bukowianka” nie będzie musiał
czekać długo na swoje nowe przeznaczenie.
Ten ważny dla wielu bukowian kompleks
zyska nowe życie, a pierwszy ze zrewitalizowanych budynków będzie służyć najmłodszym mieszkańcom miasta. To właśnie przy
ul. Dobieżyńskiej 1, w wyremontowanym
obiekcie jeszcze w grudniu tego roku opiekę
znajdą pierwsze maluchy. Dzięki inwestycji
w żłobku zostanie utworzonych 20 miejsc
dla dzieci w wieku do 3 lat.
Oprócz środków własnych inwestycja
zostanie sfinansowana z pozyskanych przez
gminę funduszy zewnętrznych:

Bezpieczny parking
przy Żłobku i Szkole
Podstawowej

» w ramach wsparcia z Rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” (moduł
1a) gmina otrzyma dotację z budżetu
państwa w wysokości 660.000,00 zł.
Wkład własny wyniesie 174.980,00 zł,
» w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziećmi, urzędnikom udało się pozyskać kwotę
832.575,00 zł. Środki własne gminy
to 146.925,00 zł. Fundusze pozyskane
z WPRO pokryją także wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników.
Łączny koszt inwestycji szacowany jest
na 1.814.480,00 zł.
Dofinansowanie z programu „Maluch+”
przeznaczone zostanie na dostosowanie istniejącego budynku „Bukowianki” właśnie na
potrzeby żłobka spełniającego nowoczesne
standardy. Wyłączony od kilku lat z funkcjonowania obiekt, wymaga szeregu prac
budowlanych i modernizacyjnych, a także
dostosowania go do obowiązujących norm
sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. W trakcie prac remontowych
przestawione zostaną ściany wewnętrzne,
zamontowane zostaną nowe podłogi i stolarka budowlana, wymieniona zostanie
instalacja elektryczna, powstaną nowe sanitariaty i zaplecze kuchenne, a wszystko

po to, aby podopieczni czuli się w żłobku
komfortowo. Docelowo bezpośrednio przy
placówce powstanie bezpieczny i wygodny
parking dla rodziców i opiekunów.
Projekt pt. „Żłobek Miejski BUKOWIANKA” będzie realizowany przez dwa lata: od
01.06.2021 do 30.06.2023. Już z początkiem
czerwca rozpoczną się pierwsze prace remontowo-budowlane, zmierzające do otwarcie żłobka w grudniu tego roku.
Publiczny żłobek „Bukowianka” będzie
spełniał najwyższe standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych. Przez pierwsze 19 miesięcy placówka finansowana będzie
z WRPO, dzięki czemu i zgodnie z przeznaczeniem programu, rodzice doświadczający
trudności z funkcjonowaniem zawodowym
z powodu braku opieki nad dzieckiem do
lat 3, będą mogli wrócić na rynek pracy. Po
ustaniu finansowania, żłobek utrzymywać
będzie gmina ze środków własnych.
Docelowo w żłobku będzie mogło przebywać 40-50 dzieci i na te dodatkowe miejsca gmina szukać będzie możliwości finansowania w ramach kolejnych programów
MALUCH+ lub innych programów – jeśli
zostaną ogłoszone konkursy. Co nas cieszy,
teren żłobka pozwala także na ewentualną
rozbudowę placówki w przyszłości. O zwiększeniu liczby miejsc będzie jednak można
mówić po rozliczeniu przyznanej dotacji,
której jednym z warunków jest aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów.
W związku z obecnym rozwojem i sposobem życia, jaki zaczyna dominować nie tylko
w naszej gminie, tego typu usługi społeczne,
jak możliwość opieki nad małym dzieckiem
w publicznej placówce, są coraz bardziej
pożądane przez mieszkańców. Ta inwestycja
wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Zuzanna Skibińska

W

raz z rozpoczęciem przebudowy jednego z budynków po „Bukowiance” na gminny żłobek, rozpoczęło się także wytyczanie nowych dróg komunikacyjnych w tym rejonie. W tym celu gmina zakupi
działkę o numerze 147/3 o powierzchni 0,0617 ha, za cenę
104.000,00 zł netto. W ten sposób żłobek uzyska bezpośrednie połączenie z ul. Dobieżyńską oraz 10 miejsc postojowych.
Wspomniana działka jest już utwardzona kostką brukową.
W przyszłości stanie się ona fragmentem traktu łączącego
ulice Dobieżyńską i Otuską, z planowanym w tym miejscu
dodatkowym, dużym parkingiem i nowym wejściem na
teren Szkoły Podstawowej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców.
H.W.
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Granica inwestycji
Budynek do rozbiórki
Budynek planowanego żłobka
Budynek do przebudowy
Działka zakupiona na drogę
dojazdową
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Rok pełen drogowych inwestycji

N

abierają tempa zaplanowane na 2021
rok inwestycje drogowe w gminie Buk.
W dobie trudnej sytuacji pandemicznej realizacja inwestycji to wyzwanie dla samorządowców. W przypadku podejmowania
decyzji o nowych przedsięwzięciach jedną
z podstawowych przesłanek jest zaspokojenie potrzeb zbiorowości mieszkańców.
Rozwój demograficzny, a także idące za tym
zwiększenie natężenia ruchu, wymuszają
szereg inwestycji drogowych, z uwzględnieniem strategii połączeń i usprawnień
komunikacyjnych z drogami wyższej kategorii. Bez dobrej współpracy jednostek
samorządowych nie uda się przeprowadzić
szeregu inwestycji. Dlatego gminę Buk czeka
pracowity rok. Niebawem rozpocznie się
realizacja projektów planowanych przez powiat oraz samorząd województwa, w których
finansowaniu uczestniczy także gmina.
W połowie marca odbyło się spotkanie
Wojciecha Jankowiaka – wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego, Pawła Katarzyńskiego – Dyrektora Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
oraz Tomasza Łubińskiego – wicestarosty
Poznańskiego, którego gospodarzem był
Paweł Adam – burmistrz gminy Buk. Omawiano inwestycje, które obejmują:
» rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306
(Buk – Stęszew),
» budowę ronda na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej nr 307 z ul. Grodziską
w Buku,
» budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku,
» budowę nowej nawierzchni na drodze
powiatowej nr 2497P Buk-Szewce.
Współpraca samorządów wnosi wymierne korzyści nie tylko dla gminy, ale również
całego powiatu. Spotkanie rozpoczęto w Niepruszewie, gdzie jesienią ubiegłego roku
zostało oddane do użytku przebudowane
skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 307. Inwestycję sfinansował Urząd Marszałkowski – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wykonawcą zadania
była firma Eurovia.
6

Od ubiegłego roku trwa przebudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku.
Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków
UE, a zapoczątkowana jeszcze za czasów
poprzedniej kadencji. Projekt realizowany
jest 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. Termin zakończenia
prac planowany był na 30 października 2020
roku. Ze względu na ogłoszony w naszym
kraju stan epidemii, realizacja inwestycji
wydłuży się do połowy tego roku. Dotychczas wykonano 65% zaplanowanych prac.
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej.
Prowadzone są prace brukarskie – budowa
chodników i parkingów oraz linii kablowej
oświetlenia drogowego. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie
9.594.226,35 zł. Przedmiotowa inwestycja
zgodnie z zawartą umową z wykonawcą ma
kosztować 8.856.000,00 złotych. W ramach
projektu powstanie:
» 136 miejsc postojowych, w tym 4 dla

AKTUALNOŚCI

niepełnosprawnych,
» poczekalnia z toaletą,
» obiekt „Bike&Ride” z 25 stanowiskami
postojowymi dla rowerów.
Ideą budowania węzła przesiadkowego
jest zintegrowanie różnych form transportu, w efekcie czego powstała w ubiegłym
roku ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż
drogi z Buku do Szewc, przy finansowym
udziale powiatu poznańskiego. Po stronie
gminy Buk należało zrealizowanie nowoczesnego oświetlenia wzdłuż całego ciągu
pieszo-rowerowego. W tym roku powiat
planuje budowę nowej nawierzchni ulicy
na tym odcinku. Trasa ta ma swój początek
przy skrzyżowaniu, którego przebudowa, to
kolejna planowana na ten rok inwestycja,
będąca wynikiem bardzo dobrej współpracy
samorządów. W miejscu tym, na wysokości
ul. Grodziskiej, powstanie rondo, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu
drogowego, a w szczególny sposób poprawi
komfort poruszania się rowerzystów. Udział
w partycypacji kosztów podzielony zostanie
równo na: gminę Buk, powiat poznański
oraz samorząd województwa i wyniesie dla
każdego 1.850.000,00 zł. Tylko dzięki znakomitej współpracy między samorządami
jest to po prostu możliwe – dodaje Wojciech
Jankowiak. Ogłoszenie przetargu planowane
jest na II kwartał 2021 roku i w tym roku
budowa ronda powinna zakończyć się.
Tegoroczne plany zapowiadają rozpoczęcie kolejnej ważnej inwestycji – rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od
Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem trasy S5 w Stęszewie, o łącznej długości 12,3 km. Dotychczas zrealizowano
już dwa odcinki drogi na terenie gminy
Stęszew. W 2017 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozpoczął rozbudowę tej drogi, lecz wyłoniony
w przetargu wykonawca rozwiązał umowę.
Mimo przeszkód, konsekwentnie udaje się
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kontynuować przedsięwzięcie. Zakończenie
prac planowane jest na rok 2023. Łączny
koszt to ponad 40 mln zł. Inwestycja jest
realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
i współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1 marca rozpoczęto postepowanie
przetargowe. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy COLAS Polska Sp. z o.o. (14,8
mln zł). Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja będzie mogła być kontynuowana i tym razem doczeka się swojej
finalizacji. 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym w obecności burmistrza
Pawła Adama i wicemarszałka Wojciecha
Jankowiaka podpisana została umowa na
rozbudowę drogi. Umowę podpisali: Paweł
Katarzyński – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz
Maciej Hewusz – dyrektor Regionu COLAS
Polska. Odcinek o długości 3,7 km w Buku
to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi
nr 306 zaplanowanych do realizacji. Równolegle trwa postępowanie przetargowe

dla odcinka o długości 8,6 km w granicach
gminy Stęszew.
W ramach współpracy gminy Buk
z powiatem poznańskim przygotowany
jest projekt przebudowy mostu w Wiktorowie i Pawłówku. Dobiega także końca
przygotowanie projektu przebudowy drogi do Wiktorowa, graniczącej z powiatem
nowotomyskim. Prawdopodobnie uda się
także opracować projekt remontu ulicy Jarzębinowej w Dobieżynie. W tegorocznych
wspólnych planach samorządów znajduje
się także przygotowanie koncepcji ścieżki

rowerowej z Buku, przez Otusz do dworca
kolejowego. – Inwestycje przeprowadzane
w gminie w zdecydowany sposób ułatwią życie
mieszkańcom. Wielomilionowe kosztorysy
świadczą o tym, że są to bardzo ważne ciągi
komunikacyjne. Czeka nas bardzo pracowity
rok. Niebawem rozpoczną się tak długo wyczekiwane inwestycje, wobec czego już teraz
prosimy o zrozumienie w sytuacji wszelkich
niedogodności i utrudnień komunikacyjnych,
podczas prowadzonych robót – wspomina
burmistrz Paweł Adam.
Zuzanna Skibińska

Wesprzyj gminny budżet swoim PIT-em
Z Aleksandrą Szajek, skarbnikiem miasta i gminy Buk, rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak
Z końcem kwietnia upływa termin
składania zeznań podatkowych za
2020 rok. Złożenie PIT-u to obowiązek
każdego mieszkańca, ale także przywilej. Trudno nie zgodzić się z faktem,
że wskazując w deklaracji podatkowej faktyczne miejsce zamieszkania,
dokładamy się do lokalnego budżetu,
dzięki czemu każda gminna inwestycja zawiera naszą cegiełkę.
– To prawda. Dlatego tak bardzo zależy
nam na świadomości mieszkańców naszego
miasta i gminy, aby w swoich rozliczeniach,
w rubryce, w której należy wpisać adres
zamieszkania, podawali miejsce, w którym faktycznie żyją, a nie pod którym są
zameldowani. Zdarza się, że ludzie mylą te
dwa pojęcia, nie pamiętają, że obowiązek
meldunkowy stracił na znaczeniu, a przede
wszystkim nie jest istotny dla celów podatków. Tymczasem, jeśli mieszkają w Buku,
a w rubryce z adresem zamieszkania wpiszą
adres z sąsiedniej gminy, bo na przykład
stamtąd pochodzą, to do tamtejszego budżetu, a nie do nas, trafią ich pieniądze z tytułu
odprowadzonego podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Rozliczanie się w miejscowości, w której faktycznie się żyje, to jednak nie
tylko realne dokładanie się do wspólnego dobra, ale możliwość korzystania z gminnych świadczeń?
KOSYNIER BUKOWSKI l	

– Dokładnie tak. O tym również należy
pamiętać. Rozliczając się w gminie, w której
mieszkamy, mamy na przykład prawo do
miejsca w publicznym przedszkolu, żłobku,
szkole.
Jaki procent z odprowadzonego podatku trafia do gminnej kasy?
– Procent wynika z mocy ustawy, co roku
jest nieco wyższy, ale gra toczy się o naprawdę dużą stawkę. W 2018 roku do gminnego
budżetu wróciło 37,98 procent z oddanej
kwoty, w 2019 – 38,08 procent, w 2020 –
38,16 procent, a w 2021 wróci do nas 38,23
procent z tytułu odprowadzonego podatku
dochodowego od osób fizycznych. Dlatego
im więcej mieszkańców – w uproszczeniu
– rozliczy się w naszej gminie, tym więcej
pieniędzy trafi do gminnego budżetu.
A jak wiemy tegoroczny budżet na
inwestycje jest imponujący, o czym
zresztą piszemy w aktualnym „Kosynierze Bukowskim”. Na część projektów już udało się zdobyć dofinansowanie, inne wnioski są w toku. Na
stagnację inwestycyjną bukowianie
raczej nie powinni narzekać?
– Plany na ten rok mamy ambitne i co
ważne realne. Wszystkim nam zależy, aby
żyło nam się lepiej, bo każda inwestycja
w infrastrukturę to poprawa komfortu życia mieszkańców. To, że na część inwestycji
zdobyliśmy dofinansowanie z dedykowanych
AKTUALNOŚCI

funduszy i programów, to olbrzymi krok
naprzód, ale także gotowość do pokrycia
reszty kosztów z gminnej kasy. Dlatego
uświadamiamy bukowian jak ważne jest
miejsce, w którym płacą podatki, dla całej
naszej społeczności. To pieniądze, które
burmistrz współnie z Radą Miasta mogą
przeznaczyć właśnie na dofinansowanie
kolejnych inwestycji.
7

Inwestycje w pigułce
W chwili obecnej na terenie naszej gminy realizowanych jest wiele inwestycji zarówno
tych rozpoczętych w roku ubiegłym, jak i zainicjowanych w pierwszym kwartale tego roku.
Mimo niedogodności, jakie niesie czas pandemii, zadania udaje się pomyślnie wykonywać.
TRWAJĄCE I ZAKOŃCZONE
Węzeł przesiadkowy
Od lipca zeszłego roku obserwować
można postępy w realizacji budowy węzła
przesiadkowego w Buku. Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2021
roku.

Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej
Przebudowywana jest nawierzchnia ulicy Sportowej. Obecny etap prac to remont
kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczęto 18
marca, a utrudnienia związane z realizacją
zadania mogą potrwać do końca maja. Zadanie współfinansowane jest ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych, a realizuje
je Konsorcjum Infrakom Chwalim Sp. z o.o.
Sp. k i Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k.
Parking buforowy
Przy ulicy Wielkowiejskiej (teren za budynkiem Sali Miejskiej) powstaje parking
buforowy. Wykonawca – konsorcjum firm
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TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k. oraz PPHU TOMBUD s.c. – zakończyć ma inwestycję do końca
kwietnia tego roku. Na to zadanie gmina
pozyskała środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja oświetlenia
Od początku marca przeprowadzana
jest modernizacja oświetlenia drogowego
i ulicznego na mieniu gminnym z udziałem
firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Polega ona
na wymianie opraw oświetleniowych z sodowych i rtęciowych na energooszczędne
oświetlenie LED. Przygotowywana jest
także wymiana oświetlenia na mieniu Enea
Oświetlenie. Dzięki temu do końca roku na
terenie całej gminy wszystkie lampy zostaną
unowocześnione.
Wielka Wieś: budowa ulic
W Wielkiej Wsi realizowana jest budowa ulicy Kwiatowej i Storczykowej wraz
z kanalizacją deszczową oraz przebudową
linii oświetleniowej (w ramach środków
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z Funduszu Dróg Samorządowych). Za wykonanie działania odpowiada konsorcjum
firm: TAR- DROG Spółka z o.o. Sp.k. i PPHU
TOM- BUD s.c.

Niepruszewo: budowa kanalizacji przy ulicy
Żytniej oraz budowa ulicy Jaśminowej
Z kolei w Niepruszewie, przy ulicy
Żytniej, trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi.
Przetarg wygrała firma „Hydrowit” Romuald Witkiewicz. Prace postępują w szybkim
tempie, mimo terminu oddania wyznaczonego na koniec września tego roku. 8 marca
została podpisana umowa z wykonawcą,
firmą PERFECTA, na budowę ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Inwestor rozpoczął
już prace na placu budowy. Na to zadanie
gmina także pozyskała dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dobieżyn: finisz remontu i rozbudowy
Wiejskiego Domu Kultury
W Dobieżynie trwają przygotowania
obiektu Wiejskiego Domu Kultury do obioru
końcowego przez PINB zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Szacowany
koniec projektu związanego z remontem
i rozbudową to maj tego roku. Pracami zajmuje się firma B. Szałata Sp. z o.o.
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Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia Vigilax
w Buku
Wśród zakończonych niedawno realizacji znajdują się m.in. remont Ośrodka
Zdrowia Vigilax w Buku, którego ostatnim
etapem była termomodernizacja budynku
(wcześniej przebudowane zostały schody
zewnętrzne wraz z parkingiem). Wykonanie
zadania powierzono firmie Dariusz Łuczak
Darbud Zakład Ogólnobudowlany.
Ścieżka pieszo-rowerowa Buk-Szewce
Zakończona została także budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Buk-Szewce,
którą gmina realizowała wraz z powiatem
poznańskim. Po stronie gminy leżało wykonanie nowoczesnego oświetlenia wzdłuż
całego ciągu pieszo-rowerowego.

CO W PLANACH?

Winda w Urzędzie
W pierwszym postępowaniu przetargowym, 19 lutego, wyłoniony został wykonawca zadania polegającego na budowie windy
w Urzędzie Miasta. Niestety, odmówił on
podpisania umowy, dlatego też ogłoszono
kolejne postępowanie przetargowe, a termin
składania ofert mija 12 kwietnia.

KOSYNIER BUKOWSKI l	

Żłobek „Bukowianka”
Jeszcze w tym roku zostanie wybudowany publiczny żłobek „Bukowianka” przy
ulicy Dobieżyńskiej w Buku. Przyjęcie dzieci
w wieku od 1 do 3 lat planowane jest na
początek grudnia tego roku. Projekt zostanie
zrealizowany dzięki wsparciu ze środków
zewnętrznych w wysokości blisko 1,5 mln
zł. Placówka włączona zostanie pod zarząd
bukowskiego przedszkola im. Krasnala Hałabały.
Modernizacja drogi w Żegowie
Gmina otrzyma od powiatu poznańskiego dotację w wysokości 250 tys. zł na
modernizację drogi w miejscowości Żegowo.
Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na koniec kwietnia, a otwarcie
ofert nastąpi w połowie maja. Budowa oczekiwanego w tym miejscu chodnika zostanie
zrealizowana jeszcze w tym roku.
OSiR: Modernizacja zaplecza
i doświetlenie płyty biska
W ramach programu „Szatnia na Medal”, którego beneficjentem po raz trzeci
jest gmina, udało się pozyskać 100 tys. zł
dofinansowania na realizację kolejnych zadań. W planach znajduje się modernizacja
zaplecza hali OSiR w Buku. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 201 tys. zł. W ramach ko-

AKTUALNOŚCI

lejnych inwestycji, w tym roku OSiR planuje
także doświetlenie płyty boiska sportowego
w Niepruszewie. Zadanie to sfinansowane
zostałoby ze środków gminnych.

ZŁOŻONE WNIOSKI

Rozpoczęcie wielu inwestycji wiąże się
m.in. z pozyskaniem środków zewnętrznych.
W ramach różnych programów gmina złożyła wnioski, na których rozpatrzenie obecnie
czeka. Przy wsparciu z dotacji planowane są:
» zakup dwóch lokali przy ul. św. Rocha
w Buku,
» budowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie,
» budowa drogi gminnej nr 324104P
Otusz-Huby,
» zakup sadzonek drzew miododajnych,
» przebudowa schodów zewnętrznych
w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Buku.
Pewne jest, że gmina otrzyma także dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
rolnych na budowę dróg dojazdowych na
terenach wiejskich, jednak w tej chwili nie
wiadomo jeszcze, która z dróg została wybrana do dofinansowania.
Zuzanna Skibińska
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Platany, lipy,
klony…

K

onsekwentnie co roku, w porze wiosennej i jesiennej, przeprowadzamy
na terenie gminy sadzenie drzew. Są
to nasadzenia zastępcze (rekompensata za
drzewa wycięte w ramach przeprowadzanych inwestycji), jak i dodatkowe drzewa,
zwiększające zielone płuca Buku. Od połowy marca posadzono w naszej gminie 210
drzew różnych gatunków: platany klonolistne, wiśnie piłkowane, lipy drobnolistne,
klony w odmianie kulistej oraz miłorzęby
japońskie. Drzewa pojawiły się w Buku przy
kilku skwerach i wzdłuż jednej z głównych
ulic, przy przedszkolu, a także na wsiach –
Kalwy, Wygoda-Otusz oraz Dakowy Suche.
Rozmieszczenie drzew wygląda następująco:
» Buk, Park dr. Siudy – 40 szt. (nasadzenia
zastępcze)
» Buk, Przedszkole im. Krasnala Hałabały
– 15 szt.
» Buk, skwer przy stawie „Baszta” – 10 szt.
» Droga Otusz-Wygoda – 10 szt. (nasadzenia zastępcze)
» Kalwy, ul. Lipowa – 10 szt. + 30 szt. (nasadzenie zastępcze)
» Dakowy Suche, skwer przy stawie – 40
szt. (nasadzenia zastępcze)
» Buk, skwer przy Boh. Bukowskich – 10
szt.
» Buk, skwer przy ul. św. Rocha
» Buk, ul. Dobieżyńska (od ronda do parku
Sokoła) – 25 szt.
To nie koniec „zielonych” planów na ten
rok. Aktualnie pozyskiwane są dwie nowe
działki pod nasadzenia w Buku, o powierzchniach 0,4438 ha i 0,2503 ha. Znajdują się one
tuż przy wieży ciśnień, w strefie ochronnej
dla ujęcia wody. Nieruchomości zostaną
przeznaczone na tereny zielone wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po uporządkowaniu skweru na Amcie, planach modernizacji
parku przy ul. Dworcowej, będzie to trzeci
zwarty kompleks zieleni zagospodarowany
po 2018 r.
Plany nowych nasadzeń dotyczą także
trwających obecnie inwestycji. W ramach
tworzonego parkingu buforowego przy
10

ul. Wielkowiejskiej w Buku przestrzeń ta
wzbogaci się o 103 nowe drzewa. Z kolei
projekt modernizacji węzła przesiadkowego
w mieście zakłada posadzenie drzew w jego
rejonie, ale także w innych częściach gminy (m.in. w Niepruszewie czy w Buku przy
ul. Kwiatowej) – łącznie ponad 70 drzew
oraz krzewy o łącznej powierzchni prawie
100 m2. Zgodnie z wymogami projektowymi
sadzone drzewa muszą mieć na wysokości
100 cm 10-16-centymetrowy obwód pnia
(minimalny wiek – 3 lata). Projektowany
układ zieleni uwzględnia wymagane pola
widoczności przy skrzyżowaniach oraz wymagania dotyczące skrajni jezdni.
Powiększanie terenów zielonych to proces długotrwały i wymagający konsekwentnych działań. W roku 2020 posadzonych zostało 321 drzew różnych gatunków. Początek
2021 to kolejnych 200 nasadzeń. Co roku
zwiększamy ich liczbę. Należy też mieć na
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uwadze, że nie sztuką jest samo posadzenie
drzewa. Sztuką jest takie zadbanie o nie, aby
przetrwało przez długie lata i spełniło swoje
funkcje. Kluczowe staje się więc podlewanie
nowych drzew. W większości przypadków
przy nowych nasadzeniach stosuje się tzw.
hydrobufor – system nawadniający, który
dostarcza drzewu wodę w odpowiedniej
ilości (roczne opady w Polsce bywają niewystarczające, by odpowiednio nawodnić
drzewo). Hydrobufor niweluje ten problem
i pomaga nowo posadzonemu drzewu w dobrym ukorzenieniu się.
Do pozytywnych wiadomości dotyczących zieleni można zaliczyć także decyzję
samorządu województwa wielkopolskiego,
o przyznaniu naszej gminie dotacji w wysokości 20 tys. zł na nasadzenia roślin miododajnych.
Zuzanna Skibińska
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Większość radnych
za nowym terenem
zielonym w Buku

N

a ostatnim posiedzeniu komisji Rady
Miasta i Gminy, burmistrz Paweł Adam
przedłożył radnym projekt uchwały
umożliwiającej zamianę gruntów pomiędzy gminą, a prywatnym użytkownikiem
wieczystym dwóch nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kolejowej i Dobieżyńskiej
w Buku. Wspomniane działki zlokalizowane
są tuż przy starej wieży ciśnień i nowej stacji uzdatniania wody, znajdują się w strefie
ochronnej ujęcia wody. Mają powierzchnie 0,4438 ha i 0,2503 ha.
Obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza realizacje w tym miejscu obiektów
usługowych o charakterze handlowym. To ma się zmienić. W myśl
uchwały, w niedalekiej przeszłości wspomniane nieruchomości
mają zostać przeznaczone na tereny zielone z infrastrukturą towarzyszącą. Sprawa przejęcia wspomnianych działek przez gminę
rozpoczęła się w 2019 r., kiedy to ich użytkownik wieczysty złożył
ofertę ich nabycia samorządowi lokalnemu za kwotę 1.707.486,00
zł. Suma ta przekraczała możliwości finansowe gminy, dlatego rozpoczęto rozmowy, które zakończyły się złożeniem przez oferenta
w dniu 4 marca 2021 r. wniosku o zamianę nieruchomości. Zgodnie

Wyniki badań jakości
wody z gminnych
wodociągów

W

roku 2020 w laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu wykonano
badania prób wody pobranych z:
1. Wodociągu miejskiego Buk;
2. Wodociągu wiejskiego Kalwy;
3. Wodociągu wiejskiego Dobieżyn;
4. Wodociągu wiejskiego Dakowy Suche;
5. Wodociągu wiejskiego Szewce.
Przeprowadzone badania laboratoryjne,

Zdobądź dotację
na budowę
przydomowej
oczyszczalni ścieków

6

kwietnia rozpoczął się nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Miasta i Gminy Buk na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór potrwa
do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania
środków finansowych w budżecie gminy na
realizację powyższego zadania.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

z ustaleniami, w zamian za
wspomniane działki, gmina przekaże ich dotychczasowemu użytkownikowi
wieczystemu nieruchomość o numerze 1041/30
wycenioną na kwotę
553.702,95 zł brutto. Jest
to działka przeznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów
produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej. (Działka
położona jest w rejonie ul.
Zakładowej w Buku. Red.).
Natomiast działki przejmowane przez gminę wyceniono na kwotę
łączną 557.740,00 zł. Mimo różnicy w wartości nieruchomości
wynoszącej około 4 tys. zł strony ustaliły, że zamiana nastąpi bez
dopłat. Koszty aktu notarialnego strony poniosą po połowie. Dzięki
transakcji gmina urządzi zwarty teren zielony o powierzchni prawie
7000 m (Dla porównania powierzchnia parku przy farze to około
8000 m²). Zagospodarowanie wspomnianych dwóch działek będzie
kolejnym, po budowie punktu przesiadkowego, etapem porządkowania tej części miasta. Głosowanie nad projektem uchwały nie było
jednomyślne. Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiany działek
głosowało 12 radnych, wstrzymało się trzech rajców skupionych
w klubie radnych „Dla dobra Gminy”. 		
Red.

w tym: 38 analiz chemicznych oraz 38 analiz
bakteriologicznych wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz 64 analizy chemiczne
i 45 analiz bakteriologicznych wykonanych
w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody, wykazały przydatność wody
do spożycia przez ludzi w ujęciach wody:
miejskim w Buku, wiejskich w Kalwach, Dobieżynie i Szewcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2294). W wodociągu wiejskim Dakowy Suche stwierdzono warunkową
przydatność wody do spożycia przez
ludzi. Stwierdzono przekroczenia para-

Przyznawanie dofinansowania odbywać
się będzie zgodnie z uchwałą nr XV/115/12
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 stycznia
2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
przyznawania dotacji celowej z budżetu
Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk,
a także w aktualnościach z 2 kwietnia na
www.buk.gmina.pl.
Wnioski o przyznanie dotacji wraz
z wymaganymi załącznikami można składać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi
AKTUALNOŚCI

metrów chemicznych – żelaza (trwało 14
dni) i manganu (trwało 9 miesięcy). Wartość
i charakter przekroczeń nie wpłynęły negatywnie na zdrowie konsumentów. Przyczyną
pogorszenia jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, zdaniem producenta wody, było zużycie złoża filtracyjnego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu decyzją administracyjną
stwierdził warunkową przydatność wody
do spożycia oraz nakazał m.in. doprowadzić jakość wody z wodociągu wiejskiego
Dakowy Suche do odpowiednich wymagań
określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przeprowadzono działania
naprawcze polegające na wymianie złoża
filtracyjnego. Nakaz decyzji został wykonany.

Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Buk.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położnej na obszarze o rozproszonej
zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,
bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest
z przyczyn technicznych niemożliwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione.
Dodatkowe informacje na temat dotacji
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Buk pod nr telefonu: 61 888 44 90
lub kierując pytania na adres e-mail: michal.
migdalek@buk.gmina.pl.
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Gmina wsparła działkowców

R

odzinne ogródki działkowe to dla wielu
mieszkańców miejsce, w którym realizują swoje ogrodnicze pasje, pielęgnują
więzi społeczne, a w dobie pandemii mają
swój kawałek zieleni. Tym bardziej cieszą
inwestycje na terenie bukowskich rodzinnych ogrodów działkowych, które udało się
sfinalizować dzięki dotacji celowej uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy Buk we
wrześniu 2019 roku.
Każdy z trzech rodzinnych ogródków
działkowych (ROD im. 700-lecia, ROD „Przy
Torach” oraz ROD im. Kosynierów Bukowskich) na wniosek reprezentujących je prezesów zarządu otrzymał wsparcie finansowe
z budżetu gminy w wysokości 8000 zł. We
wniosku każdy zarząd precyzyjnie określał,
na co przeznaczy dotację. Zgodnie z umową
inwestycje musiały zostać sfinalizowane do
połowy listopada ubiegłego roku, a ich efekt
najlepiej pokazują załączone zdjęcia.

Dzięki temu dziś użytkownicy ROD im.
700-lecia korzystać mogą z utwardzonej
kostką brukową nawierzchni obok świetlicy
ogrodowej. Zarząd ROD „Przy Torach” gminną dotację przeznaczył na dofinansowanie
kosztów wykonania przyłącza elektrycznego
do budynku Biura Zarządu oraz oświetlenia
alei głównej za pomocą lamp solarnych. Z kolei na terenie ROD im. Kosynierów Bukowskich dofinansowano budowę płotu z płyty
betonowej o wysokości 2 metrów wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 307.
Współpraca władz gminy oraz bukowskich działkowców nie uszła uwadze Polskiego Związku Działkowców. Prezes poznańskiego oddziału PZD przesłał na ręce
burmistrza Pawła Adama oraz przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk Piotra
Gorońskiego list, w którym dziękuje: „za
okazaną życzliwość, pomoc i zrozumienie
potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych,

Gmina Buk wspiera
szpitale w walce
z COVID-19

w obszarze zdrowia największe potrzeby
wynikają obecnie z pandemii koronawirusa, stąd decyzja o zakupie odpowiedniego
sprzętu. W prace nad porozumieniem oprócz
samorządów tworzących Metropolię Poznań
zaangażowały się także powiaty obornicki,
szamotulski i śremski.
Prawie 10 mln zł dostaną szpitale na
zakup sprzętu medycznego, w tym aparatów
RTG, USG i EKG, łóżek szpitalnych i materacy,
wózków do przewożenia chorych, dźwigu
szpitalnego dla obszaru COVID-19, kardiomonitorów czy defibrylatorów. Pieniądze
trafią do:
» Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T.
Dąbrowskiego S.A. – 3 mln zł
» SPZOZ Szamotuły– 1,8 mln zł
» Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Ma-

S

amorządy zrzeszone w Metropolii Poznań, w tym gmina Buk, podpisały 11
marca porozumienie partnerskie, na
mocy którego przekażą szpitalom ponad
13 mln zł na zakup sprzętu i środków do
walki z COVID-19. Wsparcie trafi do 7 szpitali
na terenie Metropolii. Pieniądze pochodzą ze środków Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
realizację programów zdrowotnych. W ramach porozumienia ustalono zgodnie, że
12
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dzięki czemu mogą się one rozwijać dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń”.
– Tak naprawdę te podziękowania nie
należą się tylko mnie oraz Radzie, ale także,
a może przede wszystkim ś.p. Benedyktowi Łubińskiemu, który jako prezes ROD
im. Kosynierów Bukowskich podpisywał
z urzędem umowę na dotację – precyzuje
burmistrz Paweł Adam. – Nie przypuszczaliśmy, że dziś pana Benedykta nie będzie już
z nami. A to on, zapalony działkowiec, był
pomysłodawcą i przekonał nas, jako władze
miasta i gminy, aby docenić rolę rodzinnych
ogrodów działkowych w realizowaniu potrzeb mieszkańców i wesprzeć je pieniędzmi z gminnej kasy. Dzięki jego determinacji
miałem przyjemność rekomendować Radzie projekt uchwały w sprawie corocznego
udzielania dotacji ogrodom działkowym.
Tegoroczne wnioski złożone przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych
również zostaną rozpatrzone. Jest zatem
szansa, na sfinalizowanie kolejnych działkowych inwestycji.
I.D.-W.

lińskiego sp. z o.o. w Śremie – 1,8 mln zł
» SPZOZ w Obornikach– 1,8 mln zł
» Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, szpital w Ludwikowie – 1,3 mln zł
Ponad 3 mln zł zostaną przeznaczone
na zakup środków ochrony osobistej i do
dezynfekcji, które trafią przede wszystkim
dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu i Szpitala
Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w lutym 2011 roku. W jego skład
wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym:
miasto Poznań, powiat poznański, 17 gmin
powiatu poznańskiego oraz cztery gminy
z powiatów ościennych.
Z.S.
l KWIECIEŃ 2021

Walczyliśmy
do końca
Historia Waldka Pierzyńskiego, 27-latka
z Niepruszewa, chorującego na ciężką
postać białaczki, poruszyła wszystkich
bukowian. Kiedy okazało się, że jedynym
ratunkiem dla niego jest wyjazd do USA
i podjęcie kosztownego leczenia, mieszkańcy ruszyli z pomocą. Niestety, choroba okazała się silniejsza. Waldek zmarł
w sobotę, 10 kwietnia, pozostawiając po
sobie niewyobrażalną pustkę, ale także
przypominając nam, co znaczy słowo
„wspólnota”.
Diagnoza
Przypomnijmy, że choroba po raz pierwszy zaatakowała na przełomie 2019 i 2020
roku. W lutym Waldek usłyszał diagnozę,
nie poddał się jednak, w Niemczech znalazł
klinikę specjalizującą się w leczeniu tego
rodzaju białaczki nierefundowanym lekiem.
Pieniądze – 250 000 złotych, pomogła mu
wówczas zebrać fundacja Siepomaga.pl. To
tam, na konto Waldka, po raz pierwszy wpłacali pieniądze bukowianie, organizowano też
przeróżne akcje charytatywne na terenie
gminy. Wymaganą sumę udało się zebrać,
jednak powrót do zdrowia pokrzyżowała
pandemia koronawirusa, a co za nią idzie
kłopoty z utrzymaniem kontynuacji leczenia.
W międzyczasie choroba uodporniła się na
wcześniejszy lek, a stan Waldka zaczął się
pogarszać.
Lekarze w Europie rozkładali ręce, odpowiedziała klinika w Stanach Zjednoczonych,
gotowa podjąć się leczenia w ramach terapii CART-T, wykorzystującej własny układ
odpornościowy pacjenta i zaawansowaną
inżynierię genetyczną. Niestety, kwota, którą
tym razem zaproponowano – 2,5 miliona
złotych, okazała się przerastać możliwości
finansowe Waldka i jego najbliższych.

Kto jak nie my!

Bukowianie pozytywnie zmotywowani
po finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bez chwili zawahania ruszyli na pomoc
Waldkowi. Na Facebooku, w miejscu, w którym jeszcze niedawno działały licytacje dla
WOŚP, powstała grupa publiczna „Ostatnia
szansa dla Waldka”. To tam nieprzerwanie
trwały licytacje, z których dochód zasilał
konto Waldka w fundacji Siepomaga.pl. Każdy mógł stać się członkiem grupy, wystawić
przedmiot lub licytować. Na aukcje trafiały
przeróżne przedmioty, produkty i usługi.
Od skrzynki jabłek, przez domowej roboty
wypieki, rękodzieło, książki, usługi fryzjersko-kosmetyczne, koszulki z autografami
KOSYNIER BUKOWSKI l	

sportowców, po lot helikopterem, kurs boksu, czy pobyt wakacyjny w apartamencie
w Hiszpanii. Jedne licytacje kończyły się na
10 złotych, inne na kilku tysiącach.

660 litrów grochówki

Niezależnie od aukcji trwających w sieci,
w gminie w marcu odbywały się liczne akcje
charytatywne. Niektóre udało się sfinalizować, inne zostały odwołane ze względu na
ograniczenia związane z trzecią falą pandemii.
„Harcerską grochówkę dla Waldka” udało się
zorganizować w harcówce ZHP Buk, przy
pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Jako cegiełki sprzedano wówczas na terenie
miasta i gminy 660 litrów grochówki, którą
wcześniej gotowano niemal całą dobę. Państwo Zielińscy z Szewc przekazali 200 sztuk
bratków, był też miód z Dusznik, domowej
roboty ciasto i smalec, a wszystko to w ścisłym
reżimie sanitarnym. Tej niedzieli, 14 marca,
udało się zebrać łącznie ponad 45 000 złotych.
W kolejny weekend akcje kontynuowano,
między innymi w Niepruszewie, Szewcach,
Wojnowicach, a bukowska Piekarnia Wojciecha Szczęsnego zaproponowała sprzedaż
„Pączków dla Waldka” – zebrano ponad 7200
złotych. Z kolei w pracowni fryzjerskiej AnAKTUALNOŚCI

geliki Sworek – panie postanowiły połączyć
pomaganie z usługami fryzjerskimi, a na
konto Waldka wpłynęło ponad 2800 złotych. W pomoc zaangażowali się także gminni
proboszczowie, uczniowie ze szkół z Buku
i gminy oraz przedszkolaki, biorąc udział
w warsztatach, podczas których powstały
mydełka i ozdoby świąteczne przekazywane
następnie na licytacje i kiermasze. W planach
były kolejne dwie akcje: w bukowskim Parku
Harcerza oraz kiermasz w Opalenicy. Niestety,
zostały odwołane ze względu na pandemię.
Choć walka z nowotworem zakończyła
się w najgorszy możliwy sposób i Waldka
nie ma już pośród nas, chciejmy wierzyć, że
pozostawiła ona po sobie dobro, które będzie
rosło. Zmagania z chorobą pokazały, że kiedy
jeden z nas potrzebuje pomocy, potrafimy się
zmobilizować, zjednoczyć w imię pomocy
drugiemu człowiekowi.
Do 10 kwietnia w ramach zbiórki publicznej na portalu Siepomaga.pl udało się
zebrać 40 procent sumy potrzebnej do podjęcia leczenia. Pieniądze zostaną przekazane
innym podopiecznym fundacji.
Waldku, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!
Izabela Dachtera-Walędziak
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Pierwszy punkt
masowych
szczepień w Buku

W

dniu 8 kwietnia w budynku Branżowej Szkoły w Buku odbyły się
pierwsze masowe szczepienia przeciwko COVID-19, z których mieli możliwość
skorzystania mieszkańcy gminy. Szczepienia
przeprowadziły 3 zespoły Szpitala Podolany przy wsparciu pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Buku oraz druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej. W ciągu około
10 godzin zaszczepiono łącznie prawie 600
osób. Wśród zaszczepionych osób byli także
funkcjonariusz komisariatu policji w Buku
oraz druhowie strażacy pełniący służbę na
terenie gminy Buk.
Samorząd wspólnie z Powiatem Poznańskim, Stowarzyszeniem Metropolia

Poznań oraz Szpitalem Podolany współpracuje, realizując zadanie w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19. Przygotowania do utworzenia
masowego punktu szczepień trwały kilka
dni. Wskazany przez gminę punkt szczepień
w siedzibie Branżowej Szkoły w Buku jest
jednym z 23 utworzonych na terenie powiatu
poznańskiego działających, samorządowych
punktów szczepień. Wyznaczając taki punkt
w siedzibie Branżowej Szkoły, ważnym było,
aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszy
komfort zarówno oczekującym w kolejce
do szczepienia, jak i podczas poddawania
się samemu szczepieniu. Również jest to
pierwszy z takich punktów na terenie powiatu poznańskiego, w którym jak dotychczas dokonano największej liczby szczepień
w ciągu jednego dnia.
Skala przedsięwzięcia, jak i dotychczasowa sprawna i odpowiednio skoordynowana
współpraca z Powiatem Poznańskim, Stowarzyszeniem Metropolią Poznań, Szpita-

lem Podolany oraz naszymi gminnymi jednostkami pokazała, że gmina jest gotowa
do przeprowadzenia masowych szczepień.
Docelowo przewidziane jest wykonywanie
szczepień przez 4 zespoły szczepiące, aby
jeszcze więcej osób zaszczepić w ciągu jednego dnia i w jak najkrótszym czasie. Wszystko
jednak zależy od dostępności szczepionek,
za które odpowiedzialny jest rząd.
Realizacja dzisiejszych szczepień w takiej
ilości była możliwa dzięki odpowiedzialnej
postawie mieszkańców, którzy wcześniej,
zapisując się na wskazaną godzinę, punktualnie zgłaszali się do placówki i sprawnie
poddawali się szczepieniu.
9 kwietnia udostępniony został dodatkowy numer infolinii przeznaczony do rejestracji mieszkańców Miasta i Gminy Buk na
szczepienia przeciwko COVID-19. Infolinia
609 721 024 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zuzanna Skibińska

Pomoc z budżetu dla praktyki położniczej „Elvi-Med”

P

odczas XXVI sesji Rada Miasta i Gminy
podjęła uchwałę budżetową, zapewniając przyznanie z budżetu miasta i gminy
pomocy finansowej Praktyce Położniczej
„Elvi-Med” na zakup bilirubinometru.
Bilirubinometr jest to urządzenie diagnostyczne służące do bezinwazyjnego pomiaru
poziomu bilirubiny także w warunkach domowych. W przypadku noworodków, oszczędzi ono matkom dodatkowego stresu podczas pobierania krwi, a w okresie panującej
wciąż epidemii uniemożliwi narażanie matek
i ich dzieci na zakażenie koronawirusem.
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Praktyka Położnicza „Elvi-Med” zapewnia
obsługę położniczą większości pacjentów
zamieszkałych na terenie miasta i gminy.
Panująca od ponad roku epidemia COVID-19
powoduje, że szpitale położnicze wypisują
zbyt szybko znaczną liczbę noworodków,
zalecając rodzicom częstą kontrolę poziomu
bilirubiny. Dzięki temu urządzeniu, badanie
krwi noworodka można wykonać w warunkach domowych.
Zakupiony z budżetu Miasta i Gminy
bilirubinometr już został wprowadzony
do użytku i zapewnia podniesienie stanZDROWIE

dardu i kompleksowość opieki położniczej
najmłodszym mieszkańcom miasta i gminy.
Koszt zakupu wyniósł 9.490,00 zł.
Feliks Straburzyński
l KWIECIEŃ 2021

Jak zarejestrować się
na szczepienie przeciw COVID-19?

P

oniżej najważniejsze informacje dla
mieszkańców gminy Buk.
W dniu, w którym rusza rejestracja dla
konkretnej grupy wiekowej, w systemie
powinno być już dla każdego wystawione automatycznie e-skierowanie. Pacjenci z e-skierowaniem mogą się umówić na
termin szczepienia, czyli zarejestrować się.
Dostępne są cztery ścieżki:
1. W konkretnym punkcie szczepień. Punkt
szczepień można wyszukać na mapie,
która jest dostępna na stronie: gov.pl/
web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien. Po wyszukaniu punktów
w określonej miejscowości, trzeba kliknąć „dowiedz się więcej”, gdzie zostaną
podane dane kontaktowe, w tym numer
telefonu.
Na terenie miasta i gminy Buk dostępne
są dwa punkty szczepień:
» w Buku, ul. Tadeusza Kościuszki 5 –
punkt prowadzi Przychodnia Lekarza
Rodzinnego VIGILAX, rejestracja: 61 814
00 91 (w godzinach pracy przychodni),
» w Niepruszewie, ul. Kwiatowa 10 (punkt
szczepień zlokalizowany jest na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji – przy pawilonie technicznym) – punkt prowadzi
Szpital „Podolany” w Poznaniu, rejestracja: 664 536 221 (od poniedziałku do
piątku, w godz. od. 10.00 do 12.00).
Z tej formy warto skorzystać tam, gdzie
szczepienia prowadzi przychodnia POZ.
Warto jednak wcześniej do niej zadzwonić
i zapytać, czy przyjmuje zgłoszenia telefonicznie, czy radzi skorzystać z innych ścieżek.
2. Telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Do zapisu wystarczy numer
PESEL. Numer telefonu komórkowego
nie jest wymagany, ale jeśli go pacjent
poda, otrzyma SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepienie. W ten
sposób można zarejestrować swoich
dziadków lub rodziców. Wystarczy, że
rozpocznie się etap szczepień i będą Państwo mieć numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia.
Następnie – jeśli podało się numer telefonu – otrzyma się SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepienie.
3. SMS na numer 664 908 556 lub 880 333
333 o treści: SzczepimySie. Następnie
należy poczekać na sms zwrotny z prośbą
o numer PESEL. Proszę na niego odpowiedzieć, podając PESEL. Potem w kolejnym SMS podaje się kod pocztowy
w formacie 00222 lub 00-222. W końcu
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Kastracja i sterylizacja
z dofinansowaniem

Plan sterylizacji i kastracji psów oraz kotów realizowany w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2021.

powinna przyjść informacja o: najbliższym możliwym terminie i godzinie
szczepienia oraz adresie punktu szczepień. Jeśli akceptuje się termin i miejsce,
należy odpowiedzieć na tę wiadomość
TAK. Po zarejestrowaniu, na dobę przed
szczepieniem otrzyma się SMS przypominający o terminie i miejscu wizyty.
Jeśli ten termin nie będzie dla pacjenta
dogodny, trzeba odesłać SMS o treści:
NIE. Brak odpowiedzi, czyli brak SMS
w czasie 5 minut przerywa rejestrację. To
oznacza, że osoby 75+, które się zgłosiły
w ten sposób na szczepienie w styczniu,
lutym, marcu i nie dostały SMS, muszą
się zarejestrować jeszcze raz.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie
będzie wolnego terminu, do wszystkich
osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia
w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
4. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej pacjent.
gov.pl. Ta ścieżka wymaga posiadania
Profilu Zaufanego. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko
adresu. Jeśli żaden z proponowanych
terminów czy punktów nie będzie pasował, można wybrać inny, korzystając
z wyszukiwarki. Po dokonaniu rezerwacji
powinno przyjść powiadomienie SMS,
a potem SMS przypominający o szczepieniu dzień przed planowanym terminem..
Osoby zgłaszające się na szczepienie są
zobowiązane przed wizytą u lekarza wypełnić i oddać w punkcie szczepień: „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw
COVID-19”. Formularze wywiadu są dostępne w punktach szczepień oraz w: Urzędzie
Miasta i Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej,
a także we wszystkich aptekach.
Formularz wywiadu jest dostępny na
stronie www.buk.gmina.pl w Strefie Mieszkańca – Szczepienia przeciw COVID-19.
Dla osób uprawnionych zapewniony jest
bezpłatny transport.
ZDROWIE

W

łaściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości dofinansowania w wysokości 25% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji
wyżej wymienionych zwierząt. W ramach prowadzonego planu zabiegom kastracji i sterylizacji podlegają również koty wolno żyjące /dzikie/.
Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta i Gminy
Buk do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków
finansowych, przeznaczonych na ten cel.
Zabiegi będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny VET SERVIS, Osiedle 700-lecia Miasta 5, 64-320
Buk, z którym Miasto i Gmina Buk posiada zawarło stosowną umowę.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
1. Złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Buk wniosku
o dofinansowanie. Z powodu utrudnień wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej, wypełniony wniosek przed wrzuceniem do urny musi zostać zweryfikowany przez pracownika Urzędu. W tym
celu wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy
Buk, natomiast w przypadku, gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
2. Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem i pisemną zgodą na przeprowadzenie zabiegu udajemy się
do Gabinetu Weterynaryjnego VET SERVIS, Osiedle
700-lecia Miasta 5, 64-320 Buk, gdzie należy ustalić termin wykonania zabiegu.
WAŻNE:
• Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
• Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
• Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy
karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,
• Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
Wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionych
zabiegów dostępny jest na stronie www.buk.gmina.
pl w aktualnościach z dnia 25 marca, a także w wersji
papierowej w siedzibie Urzędu, pok. nr 17 oraz w Gabinecie Weterynaryjnym VET SERVIS, Osiedle 700-lecia Miasta 5 w Buku.
Pracownik prowadzący sprawę – Anna Skotarczak, e-mail: anna.skotarczak@buk.gmina.pl, tel. 61
888 44 57.
Anna Skotarczak
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Zdjęcia: Maria Ziemek

Promykiem nadziei w czasie pandemii był powrót do tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę (Red.)

Wielkanocne jaja i zając w Parku Sokoła

„K

ura martwi się bardzo i nad nim
gdacze, a ono powiada, że jest kacze”. To treść zagadki na jednym
z wielkanocnych jaj, którą rozwiązać musieli odwiedzający Park Sokoła, by odszukać zająca i korzystając z jego wskazówek,
odczytać hasło.
Taką wielkanocną zabawę zaproponował mieszkańcom Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, przy współudziale Kina „Wielkopolanin” i pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Buk – Pawła Adama.
Łącznie w Parku Sokoła stanęło dziewięć
jaj i zając, które w wielkanocne i wiosenne
motywy pomalowała pani Ewa Fiksińska.
Każde jajo to jedna zagadka, nawiązu-

Przemoc w rodzinie –
gdzie uzyskać pomoc?

23

marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych Rady Miasta
i Gminy Buk oraz Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Buk,
podczas którego radni zajęli się trudnym
tematem dotyczącym przemocy w rodzinie,
procedur prawnych i możliwości współdziałania z innymi służbami na terenie gminy
Buk w celu ochrony i niesienia pomocy osobom dotkniętym domową agresją.
Poruszono aspekt dotyczący profilaktyki
i edukacji społecznej w zakresie przemocy
w rodzinie oraz problem oddziaływania na
sprawców tej przemocy. Podstawą prawną,
z której wynika obowiązek pomocy osobom
uwikłanym w przemoc domową, jest przede
wszystkim Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz Rozporządzenie w sprawie procedury
zakładania „Niebieskiej Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”. Przedstawiciele placówek zajmujących się wsparciem
rodzin i dzieci są realizatorami Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie Miasta i Gminy Buk.
Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podejmowania szczególnych działań
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jąca do Świąt Wielkanocnych. Trzeba było
znaleźć jaja, rozwiązać zagadki, a odpowiedzi zapamiętać, zapisać w telefonie lub na
kartce. Na szukających jaj na końcu spaceru
czekał zając, ze wskazówkami, jak odczytać
hasło. Zaś na rozwiązanie przekazane drogą
elektroniczną lub tradycyjną do 15 kwietnia
czekali pracownicy MGOK-u, ponieważ dla
każdego uczestnika przygotowano słodką
niespodziankę, a dla kilku szczęśliwców,
drogą losowania, nagrody rzeczowe, w tym
vouchery na rodzinne seanse filmowe ufundowane przez Kino „Wielkopolanin”.
W Wielki Piątek jaja jeszcze dobrze
nie wpisały się w parkowy krajobraz, a do
MGOK-u już zaczęły wpływać pierwsze po-

wspierających i profilaktycznych. Muszą
być one skierowane do osób bezpośrednio
dotkniętych problemem przemocy, a także
do ogółu mieszkańców gminy. Działalność
profilaktyczna, a także diagnostyczna i interwencyjna realizowane są w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku,
szkół, Punktu Konsultacyjnego, a także Zespołu Interdyscyplinarnego. Lokalny system
wsparcia dla rodzin z problemem przemocy
w gminie Buk dotyczy zatem głównie trzech
obszarów:
» pomocy psychologicznej, obejmującej
wsparcie emocjonalne i okazanie zrozumienia, wskazanie miejsc schronienia,
skierowanie do grupy wsparcia, indywidualne rozmowy z pracownikiem
socjalnym, psychologiem, asystentem
rodziny. Miasto i Gmina Buk oferuje dla
swoich mieszkańców trwających w kryzysie wsparcie psychologa i psychiatry.
Informację można uzyskać w Ośrodku
Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 61 894 02 28,
» pomocy materialnej i socjalnej (konkretne wsparcie finansowe) poprzez kontakt
z OPS Buk, pod numerem telefonu: 61
894 02 28,
» edukacji i interwencji prawnej polegającej na pomocy – OPS Buk, Zespołu
Interdyscyplinarnego, pod numerem
telefonu: 61 894 02 22.

prawne odpowiedzi. Mieszkańcy chętnie
uczestniczyli w zabawie przez cały okres
świąteczny, aż do 11 kwietnia.
Zającu, do zobaczenia za rok!
I.D.-W.

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz
na terenie Miasta i Gminy Buk:
Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Buku, do pracownika socjalnego w swoim
rejonie, tel. 61 894 02 28.
Poinformuj o fakcie znęcania się nad tobą
i twoją rodziną policję lub prokuraturę. Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz policję,
poproś policjanta o wypełnienie formularza
„Niebieska Karta – A”, Komisariat Policji
w Buku, tel. 47 771 30 00.
Jeśli doświadczasz przemocy, możesz
(poza interwencją) poprosić o wypełnienie
formularza „Niebieska Karta – A” również pracownika jednostki pomocy społecznej, funkcjonariusza policji, członka gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych,
pracownika oświaty lub służby zdrowia.
Jeśli sprawca cię pobił lub gdy zostały
pobite twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie.
Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu, zgłoś ten fakt komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych lub zwróć się po
pomoc do instytucji, które profesjonalnie
zajmują się leczeniem uzależnienia – GKRPA
BUK, tel. 61 888 44 67.
Możesz również zadzwonić pod numer
Niebieskiej Linii: 801 120 002 lub skontaktować się poprzez e-mail: niebieskalinia@
niebieskalinia.info.
OPS
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E-book
dla każdego
Przypominamy, że pasjonaci dobrej
książki należący do Biblioteki Publicznej
w Buku mogą uzyskać bezpłatny dostęp
do platformy Legimi i do woli korzystać
z jej e-bookowych zbiorów. Zarejestrowani
czytelnicy uzyskają dostęp do e-booków
na tabletach, smartfonach, komputerach
i e-czytnikach. Z usługi tej skorzystało już
kilkudziesięciu członków naszej biblioteki.

P

rzypominamy krok po kroku, w jaki
sposób można dołączyć do Legimi. Aby
zostać użytkownikiem Legimi, należy
posiadać aktywną kartę biblioteczną Biblioteki Publicznej i Kina Miasta i Gminy Buk
oraz osobiście pojawić się w bibliotece. Na
miejscu każdy z zainteresowanych otrzyma kod, który w ciągu miesiąca musi zostać
aktywowany.
Czytelnik rejestruje się w Legimi, korzystając z adresu: http://www.legimi.pl/
bikmig_buk, wpisując otrzymany w bibliotece

Magiczna
książka
dla całej
rodziny

Ś

winka morska
Arbuz oraz pies
Pchełka to bohaterowie wyjątkowej
książki dla dzieci. Opowieść Maliny Prześlugi z pięknymi ilustracjami Alicji Kocurek przedstawia niezwykłe podróżnicze
przygody dwójki głównych bohaterów.
Książka została wydana przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, również w celu promocji piękna
Wielkopolski w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii, kiedy nasze możliwości
przemieszczania się zostały mocno ograniczone. Bohaterowie prowadzą najmłodszych
czytelników do znanych i mniej znanych zakątków naszego regionu. Do podróży wraz
z Arbuzem i Pchełką zachęca w posłowiu

kod. Platforma poprosi go podanie nazwy użytkownika (tutaj każdy może podać swoją – np.
imię i nazwisko lub pseudonim), adresu e-mail
oraz hasła (potrzebne jest do założenia indywidulanego konta). Na adres e-mail wysłana
zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym,
w który wystarczy kliknąć, aby stać się pełnoprawnym czytelnikiem Legimi. W ślad za
tym czytelnik będzie mógł pobrać aplikację
ułatwiającą poruszanie się po serwisie.
Warto pamiętać, że kod aktywacyjny
otrzymany w bibliotece ważny jest przez
miesiąc. Jeśli w tym czasie czytelnikowi
nie uda się założyć konta, ważność kodu
wygaśnie. Także osoby już zarejestrowane,
a chcące kontynuować swoją obecność na
Legimi, po upływie miesiąca, bo tyle ważny
jest każdy dostęp, również muszą przyjść
do biblioteki, aby otrzymać kod na kolejny
miesiąc. Ważne, aby nie pojawiać się przed
czasem, nowy kod może bowiem zostać
wygenerowany dopiero po upływie daty
ważności poprzedniego.
marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak,
przytaczając zdanie z epilogu
książki: „dlaczego mielibyśmy
tkwić w miejscu, skoro świat
ma tyle do pokazania”.
„Arbuz i Pchełka, czyli
wielkie wyprawy w Wielkopolskę” to wspaniały prezent
nie tylko dla najmłodszych, ale
również dla rodziców, którzy
wspólnie z dziećmi mogą na nowo odkrywać
tajemnice znanych im już wcześniej miejsc.
Wędrówka po Lednickim Parku Krajobrazowym stanie się wielką przygodą, która
zaznajomi czytelników z pomnikami przyrody, wyspami znajdującymi się na jeziorze
Lednica i jej skrzydlatymi mieszkańcami
oraz przeszłością tej wyjątkowej okolicy.
Dzięki przygodom Arbuza i Pchełki najmłodsi w bezpieczny sposób mogą zwiedzić też
Wolsztyn i wolsztyńską parowozownię.
Z domowego fotela wraz z rodzicami będą
podziwiać stare lokomotywy, oglądać wieżę wodną oraz spacerować nad brzegami
połączonych śluzą dwóch jezior: Berzyń-

Projekt został zrealizowany ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie
3215 złotych. Całkowita wartość projektu
to 6230 złotych.
Izabela Dachtera-Walędziak

Powstaje książka
na 100-lecie MKS Patria

T

rwają prace nad przygotowaniem
publikacji, która ma zostać wydana
w 2022 r. z okazji jubileuszu bukowskiego klubu. Trudu opracowania wydawnictwa podjął się prof. UAM dr hab. Piotr
Okulewicz. Projekt koordynuje prezes
klubu Jakub Tonder (tonder.jakub@gmail.
com), który tą drogą prosi zainteresowanych o udostępnienie materiałów. W tej
sprawie można się także kontaktować
z kronikarzem klubu Mirosławem Majdą. Wydawcą książki będzie Biblioteka
Publiczna w Buku.
Red.

skiego i Wolsztyńskiego. Książka zabiera
najmłodszych także w podróż po Wielkopolskim Parku Narodowym i w barwny
sposób przedstawia historię Klaudyny
z Działyńskich Potockiej oraz historię jej
zamku, który stanął na jednej z wysp Jeziora Góreckiego, z czasem nazwanej Wyspą
Zamkową. Przygody Arbuza i Pchełki toczą
się również w Kłodawie w kopalni soli, na
zamku w Kórniku, a także na Bobrowym
Szlaku. Umożliwiają także zwiedzanie m.in.
Kalisza i właśnie ten rozdział książki zasługuje na osobną wzmiankę, gdyż napisany
został w formie dramatu z podziałem na role.
„Przygody Arbuza i Pchełki, czyli wielkie
wyprawy w Wielkopolskę” to książka, po
którą naprawdę warto sięgnąć, to doskonała alternatywa na rodzinne spędzanie wolnego czasu. Zachęcamy do zaplanowania
wypraw po Wielkopolsce, kiedy wszystko
już wróci do normy, a tymczasem czytajcie!
Książkę można wypożyczyć w naszej bibliotece, a także pobrać jako e-book ze strony
https://kulturaupodstaw.pl/naczytnik-pobierz-i-czytaj/
Katarzyna Duda

Piłkarskie Przedszkole SKRY

P

odobno wszyscy mamy równe szanse, ale żeby zostać drugim Robertem Lewandowskim przygodę z piłką warto zacząć jak najszybciej.
Uczniowski Klub Sportowy SKRA Wielkopolska (www.uks-skra.pl) rusza
z zajęciami dla dzieci urodzonych w roku 2014 i 2015. Treningi w ramach
„Piłkarskiego Przedszkola”, bo tak nazywa się projekt, na początek odbywać
się mają w Dobieżynie, Szewcach i Otuszu. Więcej szczegółów i zapisy pod
numerem: 507281280 oraz e-mailowo: biuro@uks-skra.pl
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Wiersze i kwiaty z okazji Dnia Kobiet

P

iękną tradycją kultywowaną w Szkole Podstawowej im. dr. Lecha Siudy
w Szewcach jest coroczny uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. W tym roku
szkolnym uczniowie klasy III wraz z wy-

Dzień Kobiet
w przedszkolu
Sióstr Miłosierdzia

chowawcą p. Mariolą Sobkowiak przygotowali program artystyczny.
Dla żeńskiej części społeczności szkolnej chłopcy recytowali wiersze, a dziewczyny zaprezentowały swoje umiejętności

taneczne, połączone z pokazem mody.
Na zakończenie panie i dziewczęta
usłyszały skierowane do nich życzenia.
Nie mogło również w tym dniu zabraknąć
kwiatów i słodkich upominków. Uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym.
SP Szewce

Z

okazji Dnia Kobiet chłopcy z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo w Buku swoim Paniom Nauczycielkom i Koleżankom z grupy złożyli
serdeczne życzenia oraz zaśpiewali piosenki
„Sto lat” oraz „Jesteś cudownym, pięknym,
wspaniałym dziełem Bożych rąk”. Wszystkie Panie – duże i małe były bardzo wdzięczne za pamięć i upominki.
s. Justyna Wenta

Dzień Kobiet
w „Wielkopolaninie”

S

pecjalną ofertę seansów
z okazji święta pań przygotowało Kino „Wielkopolanin”. W dniach 8-9 marca, zachowując obowiązujące obostrzenia,
na widowni zasiadły członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji seniorskich oraz pozarządowych z terenu gminy. Panie
obejrzały polski film „Jak zostać
gwiazdą”. Jak same przyznawały,
była to dla nich jedyna od miesięcy szansa na wspólne spotkanie.
Niepewność i początkowe obawy
przed wyjściem do kina, szybko
zostały zastąpione przez radość
i uśmiech (pod maseczką oczywiście). Na zakończenie w holu kina, na uczestniczki czekała niespodzianka. Symboliczna róża wręczona
każdej z pań przez burmistrza Pawła Adama, była miłym akcentem w dniu święta w czasie pandemii.
Red.
18
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Towarzyszmy, nie krytykujmy
Po prawie rocznej przerwie, w ramach gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
otwarty został gabinet psychologiczny, który ma swoją siedzibę w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury. Z Mariką Nowicką, psychologiem, psychoterapeutą oraz specjalistą
psychoterapii dzieci i młodzieży o tym, jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży we
wszechobecnym wirtualnym świecie rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak.
Sporo mówi się o agresywnych zachowaniach wśród młodzieży, do
których dochodzi w cyberprzestrzeni.
Młodzież sięga po język nienawiści,
dopuszcza się nawzajem hejtu, korzystając z przeróżnych możliwości,
które daje im internet. Czy wirtualna
przemoc zostawia takie same ślady
jak rzeczywista?
– Mnóstwo dzieci i młodzieży doświadcza agresji w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Tymczasem o ile przemoc rzeczywista
bywa łatwiej namierzalna, o tyle o wirtualnej rodzice często nie mają pojęcia, a jedna
i druga zostawia takie same ślady. Niewiedza
dorosłych wynika choćby z tego, że to nie
ich doświadczenie. Gdy byliśmy w wieku
naszych dzieci, nie było wirtualnego świata.
Dlatego tak trudno nam sobie wyobrazić,
czego może doświadczać dziecko zostawione
same sobie w sieci. Kiedy młody człowiek
doświadcza w nim przemocy, czy to ze strony
rówieśników, czy przemocy seksualnej, nie
informuje o tym, bo nie do końca jest świadomy, że to coś złego, co w konsekwencji
zatruwa i niszczy w realnym życiu. Rodzic
mnie o nic nie pytał, nie kontrolował, nie
ostrzegał, więc nie ma o czym mówić.
Wirtualny świat – już samo to określenie sugeruje nam, że mamy do czynienia z czymś ogromnym... Jakbyśmy
mówili o kosmosie.
– Bo to jest inny świat. Kiedy dziecko
idzie do przedszkola, szkoły, przygotowujemy je do tego, dużo rozmawiamy, martwimy
się o nie, czy miło i bezpiecznie spędza czas
w gronie rówieśników, tymczasem w świecie
wirtualnym często zostawiamy dziecko same
sobie. Młody człowiek dostaje komputer
lub telefon, niczym klucz do tajemniczego
KOSYNIER BUKOWSKI l	

ogrodu, a w nim – podobnie jak w świecie
rzeczywistym – czeka na nie dobro i zło.
Naszą rolą jako rodzica jest więc wprowadzenie dziecka w cyberświat, którym z różnych powodów nie zawsze się interesujemy.
Miejmy świadomość, że aż 96 procent nastolatków korzysta codziennie z internetu,
spędzając w sieci od 6 do 12 godzin. Idąc
dalej, statystyki pokazują, że w tej samej sieci
aż 14 procent dzieci czuje się zastraszonych
i ta grupa prawdopodobnie nie poskarży
się dorosłym. 47 procent skarży się na nietolerancję, tyle samo na mowę nienawiści,
20 procent czuje się dyskryminowanych ze
względu na pochodzenie i wygląd.
Od czego zaczynamy?
– Ważne, aby nauczyć się – i to zadanie
zarówno dla dzieci, jak i rodziców – przestrzegać higieny psychicznej. Młodzież ciągle
chce być online, albo inaczej – boi się nie być
w sieci. Są zatem przebodźcowani różnymi
komunikatami, boją się, że coś ich ominie,
jeśli na chwilę się odłączą. Powstał nawet
taki termin, którym jako psycholodzy się
posługujemy: FOMO (z ang. Fear of Missing
Out), dosłownie – strach przed odłączeniem.
Ważne, aby rozmawiać o tym, jak technologie
zmieniają nasze życie, co się traci, co nam
ucieka. Na przykład można spróbować ustalić godziny, w których nie sięgamy po telefony, nie siadamy do komputera, ale te zasady
dotyczyć powinny wszystkich domowników,
nie tylko dzieci. Ważne też, aby podczas takich prób zastanowić się, jak czujemy się
będąc offline, czy cierpimy, czy jest nam źle,
jak się do siebie odnosimy, czy umiemy ze
sobą rozmawiać, czy wręcz przeciwnie. Jako
rodzice zwróćmy uwagę, jak sami funkcjonujemy w mediach społecznościowych. Jeżeli
oczekujemy od dzieci właściwych zachowań,

sami je stosujmy, nie pokazujmy całego naszego życia na Facebooku czy Instagramie,
nie żyjmy tam, myślmy o tym, jakie treści
zostawiamy, np. jeśli wstawiamy zdjęcia
dzieci, bądźmy świadomi, że mogą one trafić
w niepowołane ręce. Chrońmy prywatność.
Wyjaśnijmy dzieciom, z kim mogą się komunikować, poustawiajmy profile prywatności,
programy rodzicielskie, aby niepowołane
treści nie docierały do ich oczu. Raz jeszcze
podkreślam: wirtualny świat niesie ze sobą
takie same zagrożenia jak w świat realny.
Często spotyka się Pani z problem cyberprzemocy seksualnej wśród dzieci
i nastolatków?
Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła
badania, z których wynika, że 47 procent
dzieci w Polsce miało kontakt w sieci z treściami pornograficznymi. Te treści nigdy
do dzieci nie powinny trafić, bo nie są na
nie gotowe emocjonalnie ani poznawczo.
Przy czym 43 procent deklaruje, że życia
seksualnego uczy się właśnie tam. Uświadamiajmy więc dziecko, jak my tego nie zrobimy, zrobi to za nas internet. Rozmawiajmy
o zagrożeniach, nawiązywaniu znajomości,
naszych prawach. Ważne, aby dziecko miało
świadomość, kiedy dochodzi do przekroczenia granic, także w kontekście zachowań
seksualnych. Tutaj również konsekwencje
przemocy w realnym świecie i cyberprzemocy seksualnej są takie same, przy czym ta
druga jest tym boleśniejsza, że krzywdzimy
się własnymi rękoma.
Podsumowując, czy możemy doradzić
rodzicom: bądźcie towarzyszami a nie
krytykami?
– Za naszych czasów nie było wirtualnego świata. Dziś od niego nie ma odwrotu.
Spróbujmy go poznać, właśnie dla dobra
dziecka, towarzyszmy mu w nim. Ważne, aby
rozmawiać z dzieckiem jego językiem, poznać terminy, które funkcjonują na przykład
wśród graczy, zagrać w jego ulubioną grę,
nie wyłączać mu komputera akurat, kiedy
zbliża się do końca jakiegoś poziomu, ale
poprosić, aby zrobił przerwę jak przejdzie
do kolejnego etapu. Polecam też pacjentom
i ich rodzicom, aby umówili się z dzieckiem
na któryś dzień, na przykład sobotę lub niedzielę, bo wtedy najczęściej wszyscy jesteśmy w domu, że ten dzień spędzamy tak
jak dziecko ma ochotę. Jeśli zaproponuje,
abyśmy spędzili go na kanapie w piżamach,
oglądając seriale, zróbmy to, dajmy się dziecku poprowadzić, dzięki temu poznamy je
lepiej, zobaczmy, czego mu brakuje, może
właśnie tego pobycia razem.
Psycholog Marika Nowicka przyjmuje
w czwartki, w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury. Wizyta możliwa po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod
numerem: 572 290 287
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Jak wakacje, to tylko rowerem
Tomasz Gurdziołek z Niepruszewa bakcyla turystyki rowerowej złapał jeszcze w liceum.
Wówczas rower służył mu najczęściej do dojazdów do sklepu, a o przyczepkach
rowerowych dla dzieci jeszcze nikt w Polsce nie słyszał.

Z

czasem i przyczepka rowerowa pojawiła się w życiu Tomka, ale to później.
Będąc już po studiach, w poznańskich
Klubie Rowerowym „Cyklista”, poznał swoją
przyszłą żonę Monikę i od tego momentu
zaczęli podróżować już we dwoje. Jeszcze
jako para jeździli na dwóch kołach po Polsce, Czechach, polecieli do Barcelony, jeszcze
w czasach, kiedy mało kto latał z własnym
rowerem.
– Chcieliśmy pojeździć po Pirenejach –
wspomina Tomek. – Pomysł o tyle wydawał
się szalony, że kupując bilet, linie lotnicze
nie umiały nam wycenić roweru, a obsługa określić się co do tego, jak powinien
być zapakowany. Ale wyprawa się udała.
Z kolei w podróż poślubną wybraliśmy się
do Norwegii. Ten wyjazd odradzano nam
z racji pogody, że zmarzniemy, a okazało się,
że trafiliśmy idealnie i przez trzy tygodnie
mieliśmy tylko półtora dnia deszczu.
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Z czasem na świat przyszła pierwsza
córka Moniki i Tomka – Ala. Wraz z narodzinami dziecka wielu rodziców odkłada
swoje pasje na bok, tym bardziej gdy w grę
wchodzi podróżowanie rowerem z niemowlakiem. Tomasz i Monika postanowili nie
odpuszczać. Dziś Gurdziołkowie podróżują
już we czworo: z córkami Alą i Lilką, które
mają 12 i 7 lat.
– Monika jeszcze była w ciąży, a ja już
miałem wybraną przyczepkę rowerową.
Wiedziałem, że narodziny dziecka nie są
przeszkodą, trzeba tylko umieć dostosować się do nowych okoliczności – mówi ze
śmiechem. – Ala miała rok, kiedy zaczęła
jeździć z nami w przyczepce. Te naście lat
temu budziliśmy nie lada sensację naszym
minitaborem rowerowym.
Tomasz pokochał rower, bo to środek
lokomocji, który w stu procentach niezmiennie spełnia jego oczekiwania.
LUDZIE

– Zawsze chciałem podróżować, poznawać świat. Zauważyłem, że rowerem można
przemieszczać się w idealnym tempie, nie za
wolno, ale też nie za szybko. Można dojechać
nim tam, gdzie samochód nie dojedzie. Poza
tym rower jest ekonomiczny, napędza go siła
naszych mięśni, a przy tym jest ekologiczny
– wyjaśnia Tomasz.
Kiedy urodziła się Ala i już na dobre zadomowiła się w przyczepce, tata Tomasz
pomyślał, że warto poszukać rowerowego towarzystwa dla siebie, ale także dla
dziecka. Kogoś, komu odpowiadać będzie
styl jazdy, przerwy na karmienie, przy
placach zabaw, kogo nie przerazi nocnik
przymocowany do sakwy, bo jest na takim samym etapie życia. Tak narodziły się
kinderwyprawki, inicjatywa, wokół której
na jednym z forów rowerowych Tomasz
zaczął gromadzić rowerową społeczność
rodziców i dzieci.
– Zależało mi na popularyzowaniu turystyki rowerowej z mniejszymi dziećmi
– wspomina. – W ramach kinderwyprawek
spotykaliśmy się w weekendy w jakimś określonym wcześniej miejscu w Polsce, w które każdy dojeżdżał we własnym zakresie.
Wspólnie robiliśmy rowerowe wypady po
okolicy, biwakowaliśmy, dzieciaki bawiły się
w swoim towarzystwie. Były takie weekendy, na które przyjeżdżało po 80 osób. Co do
miejsc, które wybieraliśmy jako bazę, liczyło
się dla mnie, aby było w lesie, nad jeziorem,
z polaną, może placem zabaw, bezpieczne,
aby dzieciaki do woli mogły się wybiegać.
I tak wyprawiliśmy się w Bory Tucholskie, na
Pojezierze Zachodniopomorskie, nad Pilicę.
Udało się stworzyć rowerową społeczność,
która ma podobne priorytety.
Niezależnie od kinderwyprawek Tomasz
prowadzi bloga i profil na Facebooku pod
nazwą „Podróże ku Naturze”. Tam poczytać
można o podróżach rodziny Gurdziołków
i ich przyjaciół oraz obejrzeć filmy z wypraw,
jak choćby ostatni z greckiego Epiru, jeszcze
sprzed pandemii.
l KWIECIEŃ 2021

– Lubię niestandardowe terminy. Kiedy córki były młodsze i nie ograniczała nas
szkoła ani ich zajęcia pozalekcyjne, zawsze
staraliśmy się tak organizować urlopy, aby
wyjeżdżać rowerowo wiosną i jesienią. Grecja, Gruzja, Armenia, Bałkany, w tym Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Serbia, Albania
do Macedonii, we Francji pedałowaliśmy
wzdłuż Loary i po Masywie Vercors koło
Grenoble. Polecieliśmy też rodzinnie do
Hiszpanii, najpierw do Katalonii, potem do
Andaluzji. Tej wiosny mieliśmy pojechać samochodem do Bośni i zwiedzać ją już rowerem, ale pandemia pokrzyżowała nam plany.
W Polsce lubią jeździć tam, gdzie nie
jest płasko. Sudety, Karkonosze, Góry Kaczawskie, Ponidzie, ale też na Mazury czy
Suwalszczyznę. Ubiegłego lata zachwycili się
Czechami, a konkretnie szlakiem wzdłuż Orlicy, którą nazywają czeską Loarą. Rodzinnie
zrobili około 200-kilometrową pętlę. Jednak
to Bałkany są ich wielką miłością.
Czy podróżują zawsze według planu?
– Raczej bez planu – śmieje się Tomek.
– Wybieramy miejsce, w które chcemy pojechać, do tego dokładamy to, co chcemy
zobaczyć. W intrenecie tropię najbardziej
malownicze drogi do poszczególnych celów.
Ale planu szczegółowego, który organizowałby nam każdy dzień, nie mamy. Ponieważ
biwakujemy poza kempingami, nie ogranicza nas dostępność pól namiotowych. O ile
można, lubimy rozbić się na dziko, rozpalić
ognisko, coś ugotować. Jedziemy i na bieżąco
korygujemy trasę. Od kilku lat korzystamy
z nawigacji i praktycznie zrezygnowaliśmy
z map papierowych. Poza namiotem, kuchenką, wozimy ze sobą nawet baniaczek
na wodę, z którego w razie potrzeby zrobić
możemy miniprysznic.
– Dziewczyny uwielbiają takie wakacje,
choć starsza córka coś ostatnio zaczęłą przebąkiwać, że może choć raz wybralibyśmy
KOSYNIER BUKOWSKI l	

się na „normalne” wakacje – dodaje Tomek.
– Dalej myślimy o Bośni, może Kraju Basków, Szwecji. Właśnie to jest fantastyczne
w podróżach rowerowych, że można być
maksymalnie elastycznym. Po prostu pojechać, gdzie oczy poniosą, gdzie akurat będzie
pogoda albo bilety lotnicze w dobrej cenie.
Córki Tomasza to już w pełni samodzielne rowerzystki. – Na dziesiąte urodziny Ala
zrobiła sobie i nam prezent przejeżdżając
samodzielnie i na raz 100 kilometrów. Kie-
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dy miała 9 lat polecieliśmy do Armenii, już
wtedy cały wyjazd przejechała o własnych
siłach. Dziś Ala i Lilka trenują triathlon w UKS
Lusowo.
Ulubione miejsca w okolicy? – Polecam
pętlę po gminie Bukowskim Szlakiem Rowerowym (Buk, Niepruszewo, Skrzynki,
Otusz, Buk). To około 30 km. Wycieczkę do
źródełka Żarnowiec czy po gminie Duszniki
albo Pojezierzu Sierakowskim, do którego
z Buku mamy bardzo blisko.
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Opłata za zmniejszenie
naturalnej retencji
terenowej

P

rzypominamy, że dnia 1 stycznia 2018
r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268), wprowadzająca istotne zmiany
w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian
należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany
z poborem opłat za usługi wodne związane
ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na
skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na
zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie
czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to
urządzenia takie jak np. korytka odwadnia-

jące, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych
przestrzeni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi
oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze
studzienkami.
Sposób obliczania opłaty za tę usługę
wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy,
wskazując, że wysokość opłaty ustala się
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty
wyrażonej w m2 x wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej wyrażonej
w m2 oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej ustala Burmistrz Miasta
i Gminy Buk i przekazuje w formie informacji
podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia, na podstawie złożonego oświadczenia,
które dany podmiot składa raz na kwartał.
Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot
obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na
rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie
14 dni od dnia, w którym doręczono mu
przedmiotową informację.
Jednostkowe stawki opłat zgodnie z §
9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych
stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. 2017
poz.2502), wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody
z powierzchni uszczelnionych trwale

związanych z gruntem 0,50 zł za 1 m2
na 1 rok,
2. z urządzeniami do retencjonowania
wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności:
– do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,30 zł za 1m2 na 1 rok,
– od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,
– powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.
Właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, położonych na terenie miasta i gminy Buk, zobowiązani są do
przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie
czynnej, dostarczając wypełnione stosowne
oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny
jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.buk.gmina.pl (aktualności
z dnia 2 kwietnia) oraz w wersji papierowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, pokój nr 17.
Szczegółowych informacji w powyższej
sprawie udziela p. Michał Migdałek – Referat
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pokój
nr 17, tel. 61 888 44 90, e-mail: michal.migdalek@buk.gmina.pl.

USŁUGI RĘBAKIEM
ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI
WYWÓZ ZRĘBKI
SPRZĄTANIE DZIAŁEK
WYCINKA ZAKRZACZEŃ
MULCZOWANIE

TEL. 575732299
TEL. 609940747

Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
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USŁUGI
RĘBAKIEM
Kontakt:
Miejsko-Gminny
Ośrodek
ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI
Kultury, ul.
Dobieżyńska 27 Buk
WYWÓZ ZRĘBKI
tel. (61)
8140 121,
e-mail:
SPRZĄTANIE
DZIAŁEK
WYCINKA ZAKRZACZEŃ
kosynierbukowski@mgokbuk.pl
MULCZOWANIE
(z dopiskiem
reklama)
TEL. 575732299
REKLAMY
TEL. 609940747 l KWIECIEŃ 2021
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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
KOSYNIER BUKOWSKI l	

REKLAMY
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

