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Drodzy
Mieszkańcy,

z

a nami kolejny
pandemiczny
miesiąc. Z utęsknieniem oczekujemy na stabilizację sytuacji i poczucie bezpieczeństwa. Ciągle jeszcze
obowiązują nas ograniczenia i częściowe
zamrożenie życia społeczno-kulturalnego, co
przekłada się na skromniejsze niż zazwyczaj
obchody świąt oraz zakaz organizowania zebrań i wydarzeń. Wszyscy czujemy głód osobistych kontaktów i realnego współdziałania.
Pojawia się jednak przysłowiowe światełko
w tunelu. Ostatnie tygodnie przynoszą nam
znaczne przyspieszenie tempa szczepień
na terenie naszej gminy. Współpraca z powiatem poznańskim i Szpitalem Podolany
oraz mobilizacja gminnych jednostek daje
dobre efekty. Każdy dzień szczepień napawa
coraz większą nadzieją na powrót do tak
utęsknionej przez nas normalności. Wiele jednak zależy od nas samych, od naszej
odpowiedzialności i determinacji. Ostatni
miesiąc na gruncie samorządowym został
zdominowany wystąpieniem miasta Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP).
Opuszczenie związku przez największego uczestnika jakim było miasto Poznań,
oznaczało praktyczną likwidację GOAP-u.
Podobnie jak pozostałe gminy, z dnia na

Z obrad sesji

dzień zostaliśmy postawieni przez silniejszego partnera przed faktem dokonanym.
Zmusiło to nas do niezwłocznego podjęcia działań, które muszą prowadzić do
stworzenia całkowicie nowego systemu
gospodarki odpadami na terenie naszej
gminy. Wszystko po to, by od 1 stycznia
2022 r. śmieci były odbierane bez zakłóceń.
Przed nami olbrzymie wyzwanie, ale zapewniam Państwa, że nie marnujemy czasu
i przygotowujemy się by wywiązać się z tego
trudnego obowiązku. W ostatnim czasie,
w trosce o środowisko naturalne podjęliśmy
realne działania mające wpłynąć na poprawę
jakości powietrza. Przy ostatniej zmianie
budżetu zwiększyliśmy pulę środków przewidzianych dla mieszkańców na dofinansowania wymiany starych pieców. Bardzo się
cieszę z tak dużego zainteresowania naszym
programem dotacji i deklaruję, że w miarę
możliwości budżetowych, za każdym razem będę rekomendował zwiększanie limitu funduszy przeznaczanych na ten cel.
W walce ze smogiem współpracujemy również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach
programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu
współdziałaniu w urzędzie zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Planujemy także zatrudnienie w najbliższym czasie pełnomocnika ds. ochrony
środowiska. Po budowie ścieżki rowerowej
i oświetlenia, rozpoczęła się zapowiadana
przez Starostwo Poznańskie modernizacja

nawierzchni drogi powiatowej z Buku do
Szewc. Przed nami jeszcze rozpoczęcie budowy ronda na obwodnicy. Z uwagi na dużą
liczbę prac drogowych tegoroczny sezon
inwestycyjny może być dość dokuczliwy dla
mieszkańców oraz kierowców, za co z góry
przepraszam. O inwestycjach drogowych
pisaliśmy już wiele, ponieważ ich efekty
są bardzo spektakularne i widowiskowe.
Cieszy mnie jednak fakt, że w tej kadencji,
dzięki akceptacji Rady Miasta i Gminy, możemy realizować szereg zadań w gminnych
budynkach użyteczności publicznej. Niebawem przystąpimy do kolejnego znaczącego
remontu na hali OSiR-u. Złożyliśmy także
wniosek w ramach programu samorządu
województwa wielkopolskiego „Kulisy kultury”, na przebudowę schodów MGOK-u. Warto
wspomnieć, że ostatnie wspólne posiedzenie
komisji Rady zdominował temat potrzeb
lokalowych bukowskiej biblioteki. Już teraz
przygotowujemy się na pozyskanie środków
zewnętrznych na remont i rozbudowę jej
siedziby przy placu Stanisława Reszki. Jesteśmy także w przededniu zagospodarowania
nieruchomości po „Bukowiance”, zakupionej
przez gminę w zeszłym roku. Już niebawem
znajdzie tam swoją siedzibę żłobek miejski,
a wkrótce po nim planujemy urządzić nową
siedzibę OPS-u i DDP-u „Pogodna Jesień”.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

I. Sprawy organizacyjne.
• Otwarcie XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 marca
2021 r.
• Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
• Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
• Uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Buk na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
• Przyjęcie „aktualizacji Programu oczyszczania Miasta
i Gminy Buk z azbestu na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2032.
• Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
(ścieżka rowerowa).
• Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
(ul.Otuska).
• Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie Miasta i Gminy Buk.
• Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
• Wystąpienie ze Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”z siedzibą w Poznaniu.
• Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów położonych
w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku
przemysłowego w Niepruszewie.
• 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.
• 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.

Szczepienia przeciwko COVID-19
Już na wstępnie odniesiono się do obecnego stanu epidemiologicznego. Pomimo
łagodzenia obostrzeń, sytuacja ciągle pozostawia wiele do życzenia. Zresztą troska
o zdrowie mieszkańców gminy Buk często
pojawiała się w wypowiedziach uczestników sesji. – W naszej gminie z powodzeniem
realizowany jest Narodowy Program Szczepień. W ciągu jednego dnia jest dokonywanych nawet kilkaset szczepień. Do tej pory

(stan na 26.04) udało się zaszczepić 1400
osób pierwszą dawką i 80 – drugą dawką
szczepionki. Odwiedzają nas przedstawiciele
innych, ościennych gmin, aby podpatrywać,
jak został zorganizowany punkt masowych
szczepień, nie tylko w skali powiatu poznańskiego, ale całego kraju – mówił burmistrz
Paweł Adam. Podziękował m.in. Szkole
Branżowej, która udostępniła obiekt; pani
kierownik OPS i pracownikom, druhom strażakom i osobom obsługującym infolinię, bo

bez ich zaangażowania nie można by było
mówić o tak sprawnej organizacji punktu
szczepień. Słowa podziękowania padły też
pod adresem mieszkańców: za ich wyrozumiałość, dużą świadomość codo potrzeby
i chęci szczepienia się oraz elastyczność w sytuacji, kiedy to w połowie kwietnia termin
szczepień trzeba było przesunąć o dwa dni
później, bo szczepionki nie dotarły z hurtowni. Burmistrz przypomniał również, że
podmiotem odpowiedzialnym za realizację

W dniu 27 kwietnia br. w formie zdalnej
odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta
i Gminy Buk.

Porządek sesji:
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IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.
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szczepień w Szkole Branżowej jest Szpital
Podolany przy współpracy z Metropolią Poznań i gminą Buk. Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych, Elżbieta Batura wyraziła zdanie,
jak przyznała nie tylko swoje, ale też wielu seniorów, którzy dziękują za możliwość
zaszczepienia blisko domu, w przyjaznej
atmosferze. Dla nich decyzja o szczepieniu
nie zawsze była oczywista, a dzięki programowi szczepień w Buku, ich wątpliwości
zostały rozwiane. Zaś przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa
dopytywał, czy jest możliwość usprawnienia
zapisów telefonicznych na szczepienia, aby
ten system, który realizowany jest w naszej
gminie był sprzężony z ogólnokrajowym.
W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że system
przez cały czas jest usprawniany; docelowo ma być spójny, ale jeszcze daleko mu do
ideału. Mimo to pracownicy OPS-u i osoby
obsługujące infolinię robią, co tylko mogą,
aby jak najlepiej wesprzeć Szpital Podolany. Bez wątpienia, bez ich zaangażowania
szczepienia nie mogłyby się odbyć w takiej
skali jak to ma miejsce.

Radni za wystąpieniem z GOAP
Taka decyzja jest związana z wcześniejszym wystąpieniem miasta Poznań z ZM
GOAP oraz planami opuszczenia związku
międzygminnego przez inne gminy. Na sesji
projekt uchwały w tej sprawie, wcześniej
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych) radni podjęli
jednomyślnie. Jeszcze przed akceptacją porządku obrad, radny Wojciech Dudkiewicz
złożył wniosek formalny, aby ten projekt
uchwały wykreślić z dzisiejszego posiedzenia sesji. Swój wniosek argumentował tym,
że na podjęcie tej decyzji radni mają jeszcze
czas i należy poznać alternatywne propozycje. Innego zdania był m.in. przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa
oraz burmistrz, którzy podkreślali, że Buk,
tak jak i inne gminy, nie ma innego wyjścia
i opuszczenie Związku Międzygminnego
GOAP jest niezbędne. Odwlekanie decyzji
tylko opóźni konieczne decyzje, od których
i tak nie ma odwrotu. Burmistrz zaapelował też o rozsądek i odpowiedzialność przy
podejmowanych decyzjach. Pod wpływem
przedstawionej argumentacji, radny Wojciech Dudkiewicz wycofał się z proponowanego wniosku formalnego.
Burmistrz przypomniał, że Miasto Poznań wystąpiło ze związku międzygminnego ze skutkiem w dniu 01.01.2022 r. bez
wcześniejszych zapowiedzi, nie informując
o swoich planach innych członków związku.
Taka decyzja była niemałym zaskoczeniem
dla pozostałych gmin, w rezultacie czego
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trzeba się było zastanowić, czy gmina Buk
powinna pozostać w strukturach GOAP. Jednak dalsze funkcjonowanie w GOAP-ie bez
Poznania i pozostałych gmin członkowskich
nie znajduje już racji bytu i jest nieuzasadnione prawnie oraz ekonomicznie. Tym bardziej,
że jak wynika z doniesień medialnych, sam
proces likwidacji GOAP może trwać kilka lat
(z uwagi na prowadzenie archiwum, zobowiązania windykacyjno-edukacyjne, sprawy
sądowe, itd.), jak również może być dość
kosztowny i nasza gmina nie uniknie partycypowania w zobowiązaniach finansowych,
które będą rozłożone proporcjonalnie do
liczby mieszkańców w danej gminie. Dlatego, jeśli nie nastąpi wyjście gminy Buk
ze związku, wówczas moglibyśmy zostać
postawieni w roli likwidatora związku, co
pociągałoby za sobą konsekwencje w postaci
odpowiedzialności prawnej i finansowej za
dotychczasowe zobowiązania GOAP.
Dlatego radni nie mieli najmniejszych
wątpliwości co do swojej decyzji i stwierdzili, że jest to najrozsądniejsze z rozwiązań.
W sprawozdaniu burmistrza z działalności
między sesjami, jak i zapytaniach radnych
wybrzmiało zapytanie co dalej, czy gmina
zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego
systemu odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu całej gminy, czy ubiegać się
będzie wspólnie z innymi gminami o członkostwo w innym związku.
Dla burmistrza jako organu wykonawczego istotne jest, aby radni jak najszybciej
opowiedzieli się za rozwiązaniem najlepszym dla gminy. Niezależnie od tego, co radni
postanowią, urząd czeka bardzo dużo pracy.
Jest to bowiem najważniejsze tegoroczne zadanie, przed którym stoi nasza gmina. Przygotowanie i zmiana całego procesu są bardzo
czasochłonne i wymagają wielu procedur
administracyjnych. Będzie to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla urzędników,
aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy
w miarę jak najmniej kłopotliwe przejście
z jednego systemu zarządzania odpadami
na drugi. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty, Tomasz Plewa wyjaśnił, że wyjście
z GOAP-u nie jest jednoznaczne z tym, że
mieszkańcy Buku nie będą musieli płacić za
dotychczasowe usługi jeszcze do końca tego
roku. Przyjęte wcześniej zobowiązania będą
nadal obowiązywać, bo z jednej strony gmina
Buk będzie szukać nowych rozwiązań, ale
będzie jeszcze w strukturach GOAP.
Wobec tego burmistrz zwrócił się do
przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk, Piotra Gorońskiego z wnioskiem
o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym po
weekendzie majowym. Chciałby, aby w jej
trakcie zająć się tym ważnym tematem, aby
wszelkie decyzje były poprzedzone szczegółową i dogłębną analizą oraz dyskusją.
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Przewodniczący Rady Miasta przychylił się
do wniosku burmistrza, aby jak najszybciej,
jeszcze w maju zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym, o terminie której poinformuje
radnych. Burmistrz zobowiązał się, że do
końca tego tygodnia, najpóźniej na początku następnego, radni otrzymają niezbędne
materiały i analizy do zapoznania się. Ważne jest, aby na każdym etapie przygotowań
gminy do tego, co ma nastąpić z początkiem
przyszłego roku, informować mieszkańców
o poczynionych pracach.

Dofinansowania ze środków
zewnętrznych
Kolejny temat sesji to fundusze, które
gminie Buk udaje się pozyskać z różnych
źródeł zewnętrznych. Warto wymienić
chociaż kilka z nich: W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowana
zostanie długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa ulicy Franciszka Górczaka
w Buku. Gmina otrzyma na to zadanie dofinansowane w wysokości 50% (maksymalne wg kryteriów), czyli ponad 1,6 mln zł.
Łączne koszty tej inwestycji mają wynieść
więc prawie 3,3 mln zł. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały przyznane
naszej gminie środki, którymi dysponuje
samorząd województwa wielkopolskiego
w ramach przebudowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Jest to kwota 110.625
zł na ulicę Ogrodową w Dobieżynie. Cieszą
też dotacje czy fundusze, które otrzymują
jednostki gminne podlegające urzędowi. Jak
na przykład Biblioteka Publiczna, która stała
się beneficjentem projektu unijnego realizowanego przez Fundację eSzkoła w Poznaniu.
Placówka otrzymała sprzęt (laptopy, tablety,
zestawy LEGO) o wartości ponad 10.000
zł, dzięki którym w bibliotece będą odbywały się zajęcia z programowania robotów
LEGO. Zajęcia będą dedykowane młodzieży
w wieku 10-18 lat. Warto wspomnieć, że
w ubiegłym roku beneficjentem podobnego
projektu z zakresu innowacyjnych rozwiązań
i aktywizacji cyfrowej był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku. Lista jest długa
i trudno wymienić wszystkie dofinansowania. Warto również przypomnieć, że gmina
konsekwentnie realizuje politykę pozyskiwania funduszy i środków zewnętrznych,
co nie byłoby możliwe bez dużego zaangażowania pracowników urzędu. Tym samym
radni wielokrotnie kierowali do burmistrza
podziękowania dla zespołu zajmującego się
pozyskiwaniem tych środków.
Aktualnie gmina jest w trakcie starania
się o kolejne środki ze źródeł zewnętrznych.
I tak na przykład do Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach
programu „Sportowa Polska” (dotyczącego
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rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej)
i urząd stara się o przyznanie funduszy na
budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturę techniczną
w Dobieżynie. Na sesji burmistrz przedłożył
dodatkową zmianę w budżecie – uwzględnienie przebudowy schodów wejściowych
do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Na to zadanie gmina będzie się ubiegać
o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury” zorganizowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego. Jednak
wcześniej, przed ubieganiem się o fundusze,
należy je zabezpieczyć w budżecie gminy.
Całość inwestycji została podzielona na dwa
etapy. W ramach jednego zadania inwestycyjnego podzielonego na dwa etapy w tym
roku planuje się zrealizować przebudowę
schodów, na które gmina planuje pozyskać
100 tys. zł, a w kolejnym zainstalować windę,
pozyskując środki zewnętrzne z programów
dedykowanych likwidacji barier w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
lub osób starszych.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo
Ten obszar tematów powraca podczas
każdej sesji. W temacie poprawy jakości
powietrza burmistrz przedstawił wniosek
o zwiększenie dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości 50.000 zł jeszcze
w tegorocznym budżecie. Wniosek został
złożony na skutek wyczerpania dotacji dla
mieszkańców gminy chcących wymienić piece. Padła również zapowiedź każdorazowego
zwiększania środków na ten cel, jeśli będą
oczekiwania i potrzeby mieszkańców w tym
zakresie. Zainteresowanie dofinansowaniem
z roku na rok jest coraz większe, co widać
po wzroście ilości składanych do urzędu
wniosków o dotację. Możliwość skorzystania
z rządowego programu „Czyste Powietrze”,
a właściwie kontynuacja tych działań z roku
ubiegłego stwarza kolejne perspektywy zadbania o nasze środowisko. Mieszkańcy mieli
dotychczas możliwość skorzystania z pomocy
konsultanta ze Stowarzyszenia Metropolia
Poznań. Do marca ubiegłego roku spotkania
z konsultantem odbywały się w Sali Miejskiej.
Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną porady odbywają się teraz tylko i wyłącznie drogą telefoniczną. Aby zwiększyć

efektywność i skuteczność doradztwa, o co
zabiegali sami mieszkańcy, urząd wystąpił
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z deklaracją
współpracy w ramach programu „Czyste
Powietrze”. W urzędzie powstanie punkt
informacyjno-konsultacyjny i mieszkańcy
będą mogli uzyskać niezbędne informacje
na ten temat, jak i też pomoc w napisaniu
wniosku o dofinansowanie. Po zniesieniu
obostrzeń sanitarnych dyżur konsultanta
w urzędzie ma odbywać się w zwiększonym
wymiarze godzinowym. Przypomniano też,
że na jednym z posiedzeń padła propozycja
utworzenia w urzędzie stanowiska pełnomocnika ds. ochrony środowiska. Jak się bowiem okazuje, przy takim nagromadzeniu
spraw w tym zakresie, jest ono niezbędne.
Radni uzyskali zapewnienie od burmistrza,
że w najbliższym czasie zostanie opublikowane stosowne ogłoszenie o naborze na takie
stanowisko. Burmistrz wspomniał też o rozpoczęciu naboru na dotacje na przydomowe
oczyszczalnie ścieków. W budżecie na ten
cel, po wtorkowej zmianie, zabezpieczono
54 tys. złotych. Przy okazji pojawiły się zapytania dotyczące liczby próbek potrzebnych
do pomiaru jakości ścieków. Burmistrz zapowiedział, że sprawa zostanie poddana
szczegółowej analizie i wyjaśniona w najbliższym czasie. Wrócił też temat budowy
farm fotowoltaicznych w naszej gminie, tzn.
gdzie i czy w ogóle mogłyby takie powstać.
Z uwagi na wcześniejsze zainteresowanie
radnych sprawą budowy farmy fotowoltaicznej w Dobieżynie, burmistrz poinformował, że inwestor otrzymał odmowną decyzję
w zakresie ustalenia warunków zabudowy
odnośnie realizacji tego przedsięwzięcia, co
było także efektem sprzeciwu mieszkańców
i apelu niektórych radnych. Jednak jak tłumaczył burmistrz, inwestor odwołał się od
tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a zatem sprawa pozostaje nadal
otwarta i będzie czekać na swoje rozstrzygnięcie. Przy okazji radni podkreślali, że sprawa
lokalizacji takich obiektów fotowoltaicznych
na znacznym obszarze nie może być określana
w procedurze planów miejscowych w oderwaniu od studium planistycznego gminy.
Skoro w studium gminy Buk takich obiektów
nie przewidziano, to realizacja takiej zabu-

dowy w oparciu o plany miejscowe nie jest
możliwa. Tym samym inwestorzy próbują
swoje pomysły lokować w oparciu o warunki
zabudowy, a tu wykładnia prawa jest bardzo
złożona i można się spodziewać długich postępowań i sporów na tym tle. To nie koniec
spraw, które dotyczą mieszkańców naszej
gminy, a które wymieniał burmistrz w swoim
sprawozdaniu z działalności między sesjami.
Kwestie na pozór drobne, ale bez których
trudno mówić o zapewnieniu odpowiedniego
bezpieczeństwa mieszkańców. W przestrzeni
gminnej pojawiły się ostatnio nowe miejsca
obserwacyjne, kamery. Przeprowadzona jest
kolejna rozbudowa monitoringu, która swoim
zasięgiem obejmuje coraz większy zasięg.
Aktualnie skupiono się na lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi, a głównie
na newralgicznych skrzyżowaniach, które ze
względu na natężenie ruchu są miejscami
niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jeszcze do połowy tego roku kamery zostaną
zainstalowane przy plaży oraz wiacie biesiadnej w Niepruszewie, która często bywa
dewastowana. Rozbudowa monitoringu była
realizowana w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową z Nowego Tomyśla, która
jest zainteresowana poprawą stanu bezpieczeństwa na administrowanych osiedlach.
Zainstalowane tam kamery (a wcześniej ich
zakup oraz montaż) w całości sfinansowała
Spółdzielnia, a gmina włączyła je do systemu
monitoringu i jest administratorem danych.
W ramach działań zapewniających bezpieczeństwo zajęto się też odnowieniem oznakowania poziomego, a już niedługo podjęte
zostaną czynności w zakresie oznakowania
pionowego. Zaś w temacie porządku w gminie
zostały zakupione nowe kosze na śmieci: systematyczne wymieniane są te dotychczasowe
pomarańczowe na nowe – czarne, które są
bardziej trwałe oraz lepiej wkomponowują
się w przestrzeń i są zgodne z estetyką miasta.
I jeszcze parking przy urzędzie, z którego od
1 kwietnia można już korzystać, dzięki podpisaniu na razie na okres jednego roku umowy
dzierżawy z właścicielem. Burmistrz zapewniał radnych o podjęciu dalszych rozmów
z właścicielem nieruchomości i być może
gmina podejmie się wieloletniej dzierżawy
tego terenu.

Przemówienie wygłoszone przez burmistrza
Pawła Adama z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

O

bchodzimy dziś Święto Konstytucji
3 Maja. Już drugi rok z rzędu, inaczej
niż nakazuje tradycja, nie spotykamy
się na Placu Stanisława Reszki, lecz w gościn-

nych progach bukowskiej fary, za co w tym
miejscu pragnę podziękować Księdzu Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi.
Pandemiczna rzeczywistość ciągle wpływa na wiele płaszczyzn naszego życia osobistego, ale i społeczno-gospodarczego, czego
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wyrazem staje się także forma uczczenia dzisiejszej, ważnej rocznicy. Obowiązujące jeszcze ograniczenia i troska o Państwa zdrowie,
kolejny raz nie pozwoliły nam zorganizować
uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów
Ziemi Bukowskiej. Zapewniam jednak, że
w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Buk
złożymy tam, jak co roku okolicznościowy
biało-czerwony wieniec. Mam nadzieję, że
następne święto państwowe będziemy mogli
obchodzić już w pełni, w zgodzie z naszą
tradycją i zwyczajami.
Dzień 3 maja 1791 roku zapisał się jako
jedna z najważniejszych dat w polskiej historii. W chylącej się ku upadkowi Ojczyźnie, zajaśniała na moment, jak mówią słowa
pieśni: „majowa jutrzenka”. Kończący swoje
obrady Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, będącą pierwszą w Europie, a drugą
w świecie konstytucją. To bezprecedensowe
wydarzenie stało się ważnym punktem odniesienia dla Narodu, który jak się wkrótce
okazało, utracił prawo do samostanowienia
na przeszło sto dwadzieścia lat. Autorom
napisanej w duchu epoki oświecenia konstytucji, co prawda nie udało się zatrzymać
upadku Ojczyzny i jej rozbioru pomiędzy
trzech sąsiadów, ale pozostawili po sobie
testament dla przyszłych pokoleń. Dążąc
do likwidacji „liberum veto” i anarchii, zamierzali bez rozlewu krwi doprowadzić
do zmian ustrojowych. Miały one zrównać
prawa mieszczan ze szlachtą i ograniczyć
archaiczną pańszczyznę. Zmiany miały
przynieść Rzeczpospolitej stabilność poprzez wprowadzenie trójpodziału władzy
i ograniczenia dominacji szlachty. Konstytucja była więc po części także, jak byśmy to
dziś powiedzieli, „deklaracją ideową”. Miała szansę stać się fundamentem monarchii
konstytucyjnej – nowoczesnego państwa,
którego podporą mogło stać się współodpowiedzialne za nie społeczeństwo. Niestety
stało się inaczej i wiele następnych pokoleń
Polaków musiało dorastać pod obcym panoKOSYNIER BUKOWSKI l	

waniem. Jednak to właśnie etos Konstytucji
3 maja dawał naszemu narodowi siłę do
przetrwania, wiarę w ostateczne zwycięstwo i wspólny cel – wolną Rzeczpospolitą.
Często gdy mówimy o zaborczym okresie
naszej historii, wspominamy z zadumą powstania narodowe, ich bohaterów i przelewaną krew. Bardzo często zapominamy
jednak o tych, którzy żyjąc pod zaborczym
jarzmem lub na emigracji, rozwijali swoje kariery, zdolności, pasje i kompetencje.
Wśród nich byli odkrywcy, konstruktorzy,
naukowcy wielu dziedzin i twórcy kultury.
Niemający własnego państwa budowali oni
pomyślność zaborczych potęg lub innych
państw rozsianych po całym ziemskim
globie. Kiedy jednak w 1918 r. Polska na
nowo powracała na mapy świata, ci ludzie
w większości do niej wracali lub aktywnie
wspierali odbudowującą się państwowość.
Stawali się bohaterami tamtego czasu na
równi z tymi, którzy przelewali krew. Tym, co
łączyło jednych i drugich, było wspomnienie
właśnie konstytucji z 1791 r. Duch Narodu,
który potrafił stworzyć pierwszą europejską
ustawę zasadniczą, był spoiwem łączącym
wszystkich Polaków bez względu na ich pochodzenie i polityczne poglądy. To z przywiązania do tego symbolu Święto Konstytucji
3. Maja zostało ustanowione w niepodległej
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już Polsce w dniu 29 kwietnia 1919 roku
i obchodzone przez całe dwudziestolecie
międzywojenne jako jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Dziś sytuacja jest inna niż u schyłku
osiemnastego stulecia. Rzeczywistość stawia
przed nami zupełnie inne, nieznane wcześniej wyzwanie. Znajduję jednak wspólny
mianownik dla twórców Konstytucji 3 maja
i nas, żyjących w trzeciej dekadzie XXI wieku
– jest nim słowo „współodpowiedzialność”.
Dla naszego pokolenia przybiera ono postać walki z pandemią koronawirusa i jej
skutkami. Walki, w której głównym orężem
są masowe szczepienia dające nadzieję na
bezpieczeństwo nas samych, naszych bliskich i powrót do utęsknionej normalności.
Dziś nie żyjemy w czasie klasycznej wojny,
ale walczymy o przetrwanie polskiej gospodarki, a w ślad za nią o pomyślność polskich
pracodawców, samorządów i materialny
dobrobyt naszych rodzin. Przed ważnym
egzaminem stają nasze elity polityczne, które
będą decydowały o kształcie wdrożenia na
gruncie krajowym europejskiego Funduszu
Odbudowy. Mam nadzieję, że nie zabraknie
determinacji, solidarności i odpowiedzialności, dzięki której wszyscy staniemy się
bezpieczniejsi i silniejsi wobec niespodziewanych, przyszłych wyzwań.
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Wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu
i Oświaty oraz Komisji
Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw
Socjalnych Rady Miasta
i Gminy Buk odbyło się
20 kwietnia 2021 roku.
Szansa dla biblioteki, akceptacja
dla wykonania budżetu za 2020 rok,
nowe projekty uchwał.
Koncepcja rozbudowy i modernizacji biblioteki, sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2020 rok oraz zaopiniowanie projektów
uchwał były tematami wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk
(Budżetu i Oświaty, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych), które już
tradycyjnie odbyły się w przedostatni wtorek
miesiąca, na tydzień przed sesją rady miasta
i gminy Buk. W wypowiedziach burmistrza,
przewodniczących komisji oraz radnych wybrzmiewał też temat pandemii, do którego
odnoszono się zarówno podsumowując
ubiegły rok, jak i planując nowe inwestycje.

Koncepcja rozbudowy i modernizacji
biblioteki]
Pierwszą część obrad zdominował temat biblioteki. Hubert Wejmann, dyrektor
Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk omówił aktualną sytuację placówki i możliwości jej rozbudowy. Cytując słowa jednego
z architektów powiedział, że w zasadzie nie
mamy biblioteki, bo budynek znajdujący
się na Placu Stanisław Reszki 29 nie został
zaprojektowany na potrzeby takiej instytucji. Wypunktował długą listę niedomagań
obiektu, które uniemożliwiają jego normalne
funkcjonowanie i obsługę czytelników na
odpowiednim poziomie.
– Biblioteka dla dorosłych dysponuje jedynie 45 m² powierzchni, a oddział dla dzieci
35 m². Po urządzeniu kawiarni, która zdezorganizowała korzystanie ze zbiorów czytelni,
konieczne jest ich scalenie z głównym księgozbiorem. Tymczasem z ubiegłorocznego
zestawienia wynika, że mamy 88 tysiące woluminów. Zapełnione po brzegi półki powodują, że nie ma już miejsca na nowe książki,
a żadna biblioteka nie może funkcjonować
bez nowości, których najbardziej oczekują
czytelnicy. Obecnie skromnie licząc potrzebujemy tysiąc metrów bieżących półek. Nie
mówiąc już o nowych inwestycjach, które należałoby zrealizować, takich jak na przykład
zainstalowanie windy, przebudowa klatek
schodowych, wygospodarowanie toalet dla
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czytelników, remont instalacji elektrycznych
czy CO. Nie wspominając już o warunkach
pracy bibliotekarzy, które pozostawiają wiele
do życzenia – mówił dyrektor.
Jakby tego było mało, biblioteka kilka
dni temu otrzymała audyt z dostępności,
z którego wynika, że placówka nie spełnia
podstawowych wymogów architektonicznych w zakresie dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. H.
Wejmann: – Naszymi czytelnikami często są
seniorzy, którzy po książki muszą się wręcz
wdrapywać po wąskich i stromych schodach
do biblioteki. Z drugiej strony odnotowujemy
wzrost czytelnictwa, też w czasie pandemii,
bo czytanie książek stanowi nierzadko jeden z nielicznych sposobów atrakcyjnego
spędzenia wolnego czasu. Potrzebujemy
nowego domu dla książek, w którym bez
problemu będzie można je gromadzić; który
będzie dostępny dla czytelników i będzie też
przyjaznym miejscem dla jej pracowników.
Omawiając temat biblioteki i zmian z nią
związanych została też poruszona m.in. kwestia zachowania aktualnego drzewostanu
przy bibliotece, jak i sytuacji izby muzealnej (docelowo Muzeum Ziemi Bukowskiej),
która do tej pory mieściła się w bibliotece.
Pierwsza kwestia jest dość oczywista – w żaden sposób drzewostanowi nie można zaszkodzić. W tym celu dyrektor biblioteki
planuje się spotkać z dendrologiem, który
dokładnie ma się przyjrzeć tej kwestii. Zaś
temat izby muzealnej i biura kustosza, który
wywołał Przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty, Tomasz Plewa jest jak na razie
pod dużym znakiem zapytania. Gdzie i w
jakim zakresie miałyby się znajdować, to
kwestie, które wymagają szerszej dyskusji.
H. Wejmann powołując się na wcześniejsze
ustalenia, stwierdził, że miejsce izby muzealnej miało być w synagodze. Jest to temat,
do którego radni na pewno wrócą w najbliższym czasie, bo doceniają znaczenie takiej
placówki w naszej gminie.
W związku z dramatyczną sytuacją biblioteki, gmina mogłaby skorzystać z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2021-2025, na
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dofinansowanie rozwoju infrastruktury
bibliotek publicznych. Prace mogłyby być
rozłożone na dwa lata, tak bowiem wynika
z ministerialnych założeń. Koszt inwestycji
wraz z wyposażeniem ma wynosić 4,5 mln
zł (brutto), z czego 50% może stanowić ministerialna dotacja, a resztę musi zapewnić
gmina. Jednak na pierwszym etapie prac,
jeszcze przed przedłożeniem wniosku do
ministerstwa, gmina powinna przygotować
projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztów. Dlatego dyrektor
zwrócił się z wnioskiem do radnych o przeznaczenie na ten cel 140 tys. zł. Swoje wystąpienie zakończył słowami, że biblioteka
nie może już dłużej czekać. – Czekaliśmy
już 10 lat. Dwa pięcioletnie programy już za
nami i niestety nasza gmina nie aplikowała
o te środki.
Po szczegółowym wystąpieniu H. Wejmanna pojawiły się pytania radnych.
Elżbieta Batura, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych dopytywała jak będzie funkcjonować biblioteka w okresie remontu, na co
dyrektor placówki odpowiedział, że przypuszczalnie nie będzie innego wyjścia i na
czas przejściowy placówkę trzeba będzie
zamknąć. Przewodniczącą interesowało też,
jakie będą losy organizacji obecnie znajdujących się na terenie biblioteki, takich jak np.
PTTK. Jest to kolejna kwestia do przedyskutowania. Kilkoro radnych wysunęło wniosek,
żeby zamiast remontować stary budynek
wybudować nową bibliotekę, w innym miejscu. Czy taka reanimacja ma w ogóle sens?
– padło jedno z pytań. Niestety, jak tłumaczył
dyrektor, obecnie nie ma takiej możliwości.
Tylko udział w programie ministerialnym
zapewni pozyskanie choć połowy kwoty, aby
zbytnio nie obciążać budżetu gminy. Nie mówiąc już o kosztach na zakup nowej działki.
Takiego samego zdania był Burmistrz
Miasta i Gminy Buk, Paweł Adam, który
uważa, że jeśli pojawia się możliwość skorzystania z dotacji zewnętrznych, tak jak
w przypadku innych inwestycji w naszej
gminie, to należy z niej skorzystać. Do tego
gmina obecnie nie dysponuje działką, którą
mogłaby przekazać na użytek biblioteki. Burl MAJ 2021

mistrz ubolewał nad stanem technicznym
tak ważnej i potrzebnej placówki w Buku.
Biblioteka podobnie jak i inne instytucje
w naszej gminie wymaga modernizacji.
Zdecydowanie przychylił się do propozycji
dyrektora Huberta Wejmanna, aby z tegorocznego budżetu gminy wygospodarować
odpowiednie środki na przeprowadzenie potrzebnych ekspertyz, które pozwolą bibliotece wystąpić z wnioskiem do ministerstwa.
Radni jednogłośnie poparli wniosek o sfinansowaniu koncepcji rozbudowy biblioteki,
który na kolejnej sesji zostanie przedstawiony przez burmistrza jako nowelizacja
do tegorocznego budżetu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2020 r.
Następnie tematem obrad było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za
2020 roku. Tradycyjnie przed obradami komisji radni otrzymali obszerne i szczegółowe
materiały przygotowane pod kierunkiem
pani Skarbnik Aleksandry Szajek.
Na początku dyskusji nad wykonaniem
budżetu głos zabrał Przewodniczący Komisji
Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa, który
podkreślił, że budżet 2020 roku został wykonany w bardzo trudnych, pandemicznych
warunkach i cieszy się, że się go udało pomyślnie zrealizować. – W marcu ubiegłego
roku pojawiały się prognozy, że wiele budżetów gmin nie uda się doprowadzić do
skutku, a jak widzimy nasz budżet został
wykonany w 95 procentach. Chciałbym podziękować tym wszystkim, których jest to
zasługa – mówił T. Plewa.
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty szczegółowo przedstawił najważniejsze składniki tego budżetu. Pozytywnie
odniósł się m.in. do postawy mieszkańców
i przedsiębiorców, którzy podatki w naszej

Dlaczego
spis powszechny
jest ważny dla nas
wszystkich?

gminie płacą na poziomie 95 procent. Podobnego zdania była Skarbnik Aleksandra
Szajek, która przyznała, że ten budżet w porównaniu do poprzednich był bardzo trudny,
ale jednak możliwy do zrealizowania, tym
bardziej, że podatki CIT i PIT zrealizowano
na wyjątkowo dobrym poziomie, sięgającym w przypadku tego pierwszego na ponad
100% planu.
Burmistrz Paweł Adam nie chciał się
jednak skupiać na słupkach i tabelkach
budżetu, bo jego zdaniem nie one są tutaj
najważniejsze. Podkreślił, że w nowych, bardzo trudnych warunkach pandemicznych
udało się zorganizować pracę w urzędzie, za
co podziękował zarówno swoim pracownikom jak i innych jednostek organizacyjnych.
– Może też nie wszystkie inwestycje udało
nam się przeprowadzić, ale nie o to teraz
chodzi. Najważniejsze, że jesteśmy razem,
zdrowi i dalej możemy zajmować się sprawami na rzecz rozwoju gminy – podsumował.
Potem przyszedł czas na głosowanie,
w wyniku którego radni prawie jednogłośnie
pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za
rok 2020.

kształtować i wdrażać system odpadów, czy
jest możliwe wejście do innego związku.

społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego,
potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki
wodno-ściekowej.
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba
miejsc w Parlamencie Europejskim zależą
m.in. od liczby mieszkańców, określonej

wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas
wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań
2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Omówienia projektów uchwał
W kolejnej części obrad radni przeszli do
zaopiniowania projektów uchwał. Jednym
z nich był projekt wystąpienia ze Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą
w Poznaniu, który jak wiadomo w opinii
publicznej wzbudza najwięcej zapytań i kontrowersji. Gminy jednym głosem podejmują
decyzję o opuszczeniu GOAP, tak jak planuje
to zrobić Buk, ale pojawia się pytanie co dalej.
Burmistrz zapowiedział, że na kolejnej sesji
przedstawi radzie stosowne rekomendacje,
bo w chwili obecnej trwają analizy dotyczące
tego, czy gmina Buk będzie samodzielnie

Ponadto pozytywnie zaopiniowane
zostały projekty uchwał:
– Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;
– Program Oczyszczenia Miasta i Gminy
Buk z azbestu na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2032;
– zmiany Uchwały Nr XXV/220/2020
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia
2020r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy
Buk na 2021 rok;
– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia
2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2021-2031;
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację
zadania „Projekt koncepcji budowy ścieżki
rowerowej Buk – Dworzec Otusz”;
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania polegającego na wykonanie
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła
II w Wielkiej Wsi;
– w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2
i parku przemysłowego w Niepruszewie;
– w sprawie wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
– określenia sezonu kąpielowego oraz
wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy
Buk w roku 2021.

B

o jego wyniki pozwalają odpowiadać na
nasze potrzeby na poziomie lokalnym
i globalnym. Stanowią wyznacznik dla
tworzenia budżetów przez samorządy oraz
podstawę określania wysokości subwencji
państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe
resorty do planowania działań w zakresie
oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Dzień Strażaka

4

maja przypada Międzynarodowy Dzień
Strażaka. Świętowano w nieco innej
formie, niż w ubiegłych latach, z powodu obowiązujących obostrzeń. Trzyosobowe delegacje sześciu gminnych jednostek
OSP, w asyście pocztów sztandarowych,
wraz z Burmistrzem na czele zebrały się
w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca
w Niepruszewie, by podziękować patronowi
strażaków – św. Florianowi za otrzymane
łaski. Paweł Adam złożył na koniec Mszy
Św. podziękowania strażakom za dotychczasową służbę, a przede wszystkim za
nieocenioną pomoc w walce z niewidzialnym przeciwnikiem, jakim jest COVID-19.
Po Mszy Św. delegacje dołączyły do swoich
zespołów, zebranych na placu pod strażnicą
jednostki OSP w Niepruszewie. W tym miejscu rozpoczął się uroczysty przejazd wozów
strażackich wszystkich jednostek po naszych
miejscowościach, by w ten sposób uczcić
Dzień Strażaka. Kolumnę pojazdów można
było zobaczyć także w Kalwach, Otuszu, Buku,
Dobieżynie, Szewcach, Dakowach Suchych,
Sznyfinie i Dobrej. Kto nie miał szczęścia
spotkać strażaków na trasie, przy akompaniamencie głośnych sygnałów dźwiękowych
– tego odsyłamy na Facebooka gminy, gdzie
zamieszczona jest relacja z przejazdu wozów.
Gminne jednostki ochotniczej straży mają
za sobą wieloletnią historię. Najstarszą
jest założona w 1892 roku OSP w Buku,
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która liczy obecnie 20 czynnych członków.
Kolejno powstawały: OSP Niepruszewo –
1928 r. (obecnie 18 członków), OSP Dobieżyn – 1930 r. (20 członków), OSP Otusz –
1936 r. (10 członków), OSP Szewce – 1945 r.

AKTUALNOŚCI

(19 członków) i OSP Dakowy Suche – 1946 r.
(25 członków). Druhnom i druhom życzymy
odwagi w stawianiu czoła wszelkim niebezpieczeństwom!
Zuzanna Skibińska

l MAJ 2021
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Trwa rozbudowa monitoringu gminnego
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy prowadzona jest rozbudowa,
zapoczątkowanego jeszcze w roku ubiegłym, systemu monitoringu wizyjnego.
W różnych miejscach pojawiają się nowe miejsca obserwacyjne i kamery.
Kamery zainstalowane w 2020 r.
W 2020 roku kamery pojawiły się w ważnych dla mieszkańców miejscach użyteczności publicznej, takich jak:
» budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul.
Ratuszowej 1,
» budynek Kina i Biblioteki przy Placu
Stanisława Reszki,
» teren Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej,
» budynek Hali Sportowej OSiR przy ul.
Szarych Szeregów 10,
» budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury przy ul. Dobieżyńskiej 27.

...i w 2021 r.
W kwietniu br. zakończona została dalsza
rozbudowa gminnego monitoringu. Obecnie
skoncentrowano się na lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi, szczególnie
na newralgicznych skrzyżowaniach, które ze
względu na natężenie ruchu są miejscami
szczególnie niebezpieczny zdarzeń drogowych. W tym celu zamontowanych zostało 5
nowych punktów wizyjnych, a w niektórych
z nich zainstalowano nawet po 2 kamery.
Nowe punkty powstały przy:
» skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – ul.
Grodziska,
» skrzyżowaniu ul. Dworcowa – ul. Jana
Pawła II,
» skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – ul. Dobieżyńska,
» skrzyżowaniu ul. Dworcowa – ul. Przykop,
» przejściu dla pieszych na ul. Przykop
(przy Dziennym Domu Opieki Medycznej).
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
10

kąpielowego, do 30 czerwca zaplanowano wprowadzenie kolejnych punktów
obserwacyjnych. Termin ten jest zbieżny
z wykonaniem w tym czasie przyłącza
elektrycznego w wiacie biesiadnej przy
jeziorze w Niepruszewie, co jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania kamer. Na
terenie nie tylko wiaty, ale też przystani i plaży przy jeziorze zostanie zainstalowanych 7
kamer. Tak duża ich liczba wynika z tego, że
do urzędu coraz częściej dochodzą sygnały
od mieszkańców, którzy skarżą się na dewastacje tych miejsc.
System monitoringu został sfinansowany
ze środków ubiegłorocznego i tegorocznego
budżetu gminnego i wynosi 85.117,98 zł.
W partnerstwie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową
Tegoroczna rozbudowa monitoringu
w naszej gminie jest realizowana w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
z Nowego Tomyśla, która w ten sposób
zamierza poprawić stan bezpieczeństwa
na administrowanych osiedlach. Planuje
wyeliminować sytuacje, w trakcie których
do kontenerów gromadzenia odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie zarządzających przez spółdzielnię budynków,
są podrzucane śmieci przez innych mieszkańców, również tych spoza naszej gminy.
Zamontowane kamery mają przyczynić się
do zlikwidowania takich sytuacji.
Spółdzielnia Mieszkaniowa gminny system monitoringu wspiera też w zakresie
finansowym (zakupiła kamery, zapewniła ich
montaż) i na ten cel przeznaczyła 22.391 zł.
Z funduszy Spółdzielni Mieszkaniowej, na
terenie osiedla 700-lecia Miasta powstały 3
AKTUALNOŚCI

punkty obserwacyjne z 6 kamerami. Gmina
włączyła je do systemu monitoringu i jest
administratorem danych.
Też dzięki współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową, na trzech budynkach położonych na osiedlu 700-lecia Miasta zamontowane zostały radiolinie zapewniające
bezprzewodową transmisję wysokiej jakości
obrazu z kamer do rejestratora mieszczącego
się w Urzędzie Miasta i Gminy.

W

związku z przeprowadzaną inwentaryzacją dla Urzędu Miasta
i Gminy Buk przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej
informujemy, że ponownie wznawiamy
od 4 maja 2021 roku przeprowadzenie
spisu dotyczącego:
1. Zbiorników bezodpływowych.
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków
3. Nieruchomości podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej.
4. Źródeł ciepła.

Prosimy o zapoznanie się z ankietą,
która będzie wypełniana podczas inwentaryzacji przez Pracowników ZGK. Jest
ona dostępna na stronie www.buk.gmina.
pl w aktualnościach z dnia 30 kwietnia.
Informujemy, że zostaną zachowane
wszelkie środki bezpieczeństwa.
ZGK Buk
l MAJ 2021

Nowe usługi medyczne już wkrótce w Buku
Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów w Buku przy ul. Przykop 4,
z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie tego roku.

P

owstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie naszej gminy jest
możliwe dzięki realizacji projektu pod
nazwą „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych na terenie zachodniej
części powiatu poznańskiego dla niesamodzielnych osób starszych” w ramach WRPO
2014-2020. Za realizację przedsięwzięcia
odpowiedzialne jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu
w partnerstwie z gminą Buk.
W obiekcie przy ul. Przykop 4 (dawny
bank spółdzielczy) seniorzy zostaną objęci
opieką rehabilitacyjną i usprawniającą po
długotrwałym leczeniu lub innych problemach zdrowotnych. Pacjentom zapewni się
badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Opieka będzie
świadczona osiem godzin dziennie przez
pięć dni w tygodniu. Osoby niesamodzielne będą miały zapewnione posiłki, opiekę
medyczną i rehabilitację. Co bardzo ważne,
udział seniorów w projekcie będzie całkowicie bezpłatny.
Na etapie remontów
We wrześniu ub.r. gmina została najemcą
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nieruchomości zabudowanej w Buku przy
ul. Przykop 4 o pow. 515,65 m2. Z właścicielem nieruchomości, po długich negocjacjach,
została podpisana umowa najmu na okres
dziesięciu lat dająca możliwość utworzenia
Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz
powiększenia mieszkaniowego zasobu
gminy. Przed oddaniem obiektu do użytkowania, właściciel budynku zrealizował
modernizację elewacji obiektu. Natomiast
w chwili obecnej Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” dokonuje adaptacji obiektu
na potrzeby DDOM. Do tej pory w budynku
zostały przeprowadzone prace budowlane
w zakresie: robót rozbiórkowych, ścian i ścianek działowych, schodów zewnętrznych,
robót elektrycznych oraz oddymiania klatki schodowej. Zaawansowanie prac można
obecnie określić na poziomie 30 procent.
W dalszej kolejności zaplanowana przebudowa obejmuje prace budowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne polegające
na wymianie zużytych elementów, przystosowaniu obiektu do aktualnych warunków
ppoż. i BHP oraz innych norm branżowych
oraz instalację klimatyzacji. DDOM zostanie
wyposażony też w zewnętrzną windę, która
będzie obsługiwać każdy poziom, umożliwia-
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jąc osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami swobodny dostęp do obiektu. Na jej
wykonawcę Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” przeprowadziło już przetarg, podobnie jak na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny
(m.in. zestaw do elektroterapii, sonoterapii
i laseroterapii, aparat do magnetoterapii,
aparat do krioterapii, bieżnia, tor do nauki
chodzenia, schody do nauki chodzenia).
W budynku przy ul. Przykop 4, który
wynajmuje gmina będą świadczone nie tylko
usługi medyczne, ale zostaną też wygospodarowane mieszkania socjalne. Obecnie jest
prowadzone postępowanie przetargowe.
Tym samym wkrótce mają być gotowe kolejne mieszkania, które zwiększą mieszkaniowy
zasób gminy.
W sumie ponad 5 mln na DDOM
Łącznie na utworzenie Dziennego Domu
Opieki Medycznej w obiekcie przy ul. Przykop 4, czyli remont, adaptację, jak i wyposażenie w sprzęt medyczny Stowarzyszenie
„Hospicjum Domowe” przeznaczy 1,1 mln
złotych. Natomiast realizacja całego przedsięwzięcia, przy zaangażowaniu środków
unijnych wyniesie ponad 5 mln złotych.
Realizacja tego przedsięwzięciu znacząco
poprawi dostęp do usług medyczno-opiekuńczych dla osób starszych z terenu Buku
i okolic, co szczególnie zostało ograniczone
w obecnej sytuacji epidemicznej.
Dotychczasowe działania podsumowuje
dr Anna Jakrzewska-Sawińska, Wiceprezes
WSWOP „Hospicjum Domowe”: – Współpraca z gminą Buk przebiega sprawnie i bezproblemowo. Od samego początku, kiedy
tylko wyszliśmy z propozycją utworzenia
Dziennego Domu Opieki Medycznej w Buku,
spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań osób starszych ze strony
władz lokalnych. Wierzę, że wspólnie stworzymy unikatową placówkę w skali całego
kraju, bo widać, że w Buku jest przyjazny
klimat na realizację tego typu przedsięwzięć.
Edyta Wasielewska
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Odnawianie oznakowania poziomego
Na wszystkich drogach gminnych w Buku odbyło się odnawianie oznakowania
poziomego. Ze względu na niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, prace tym razem
musiały się odbyć w ciągu dnia, a nie jak to najczęściej bywało w nocy.

D

obre oznakowanie poprawia nie tylko
komfort jazdy, ale przede wszystkim
zapewnia bezpieczeństwo kierowców
i innych uczestników ruchu drogowego.
Oznakowanie poziome na drogach wymaga jednak stałej konserwacji i odnawiania.
Gmina Buk odnawia znaki poziome na swoich drogach w terminie możliwie najwcześniejszym, czyli w drugiej połowie kwietnia.
Rozpoczęcie prac uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Aby farba
utrzymała się na jezdni potrzebnych jest
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kilka ciepłych i słonecznych. Powierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi być czysta i sucha.
Odświeżono oznakowania przejść dla
pieszych, przejazdów dla rowerów, powierzchnie wyłączone z ruchu, strzałki,
linie krawędziowe i segregacyjne, linie bezwzględnego zatrzymania czy wyznaczające
miejsca postojowe. Prace w tym zakresie
odbywają się w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Buk.
Ulice, które są w trakcie inwestycji, takie
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jak np. Sportowa czy Kwiatowa swoje oznakowanie uzyskają dopiero po zakończeniu
prac. W miejscach o większym natężeniu
ruchu, szczególnie na drogach strategicznych, planowane jest wdrożenie innego typu
malowania, tzw. grubowarstwowego, które
wyróżnia się większą trwałością. Gminę czeka też odświeżenie oznakowanie pionowego.

l MAJ 2021

Czy gmina w tym roku jeszcze
dopłaci do wymiany pieca?
Mieszkańcy gminy Buk od pięciu lat mają możliwość pozyskania
dofinansowania na wymianę pieca. Niestety środki na ten cel
z tegorocznego budżetu zostały już wyczerpane. Jest jednak szansa,
że będzie jeszcze możliwość skorzystania z dodatkowych dotacji.
Na jutrzejszej sesji, jeśli radni zaakceptują zaproponowaną zmianę
w budżecie na 2021 rok, zostanie zwiększona kwota środków na
udzielenie dotacji.

J

edną z najskuteczniejszych metod walki z zanieczyszczonym
powietrzem jest wymiana źródeł ogrzewania w gospodarstwach
domowych, a więc zastąpienie starych węglowych kopciuchów
na proekologiczne rozwiązania grzewcze. Coraz częściej samorządy
decydują się na wspieranie mieszkańców w tym przedsięwzięciu
poprzez dofinansowanie wymiany pieców. Każdy samorząd ma
jednak własne regulacje dotyczące dofinasowania wymiany
pieców, a warunki i wysokość uzyskania dopłat są bardzo
różne. Chcąc jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców naszej
gminy w pozyskiwaniu dotacji, w 2019 r. podniesiona została
kwota z 4 do 5 tys. zł na jedno źródło ogrzewania.

Pierwsze dotacje w 2017 roku
W 2017 r. gmina Buk po raz pierwszy podjęła uchwałę w kwestii udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Od tego czasu
mieszkańcy mają możliwość dofinansowania z budżetu miasta
i gminy wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub
kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego
ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m.in. zdemontowanie
w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel),
uniemożliwiający ich ponowne podłączenie. Wysokość dotacji od
2019 r. wynosi 5 tys. zł i jest to 70% kosztów poniesionych na
wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło
ciepła. Dotacje są przyznawane w kolejności składania wniosków.

Ile do tej pory?

W roku 2017 z dotacji skorzystało 18 gospodarstw domowych,
którym przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 70.200 zł.
Rok później w budżecie miasta i gminy zabezpieczono już kwotę
200.000 zł, a dotacji udzielono 40 lokalom mieszkaniowym. W 2019
r. przeznaczono 200.000 zł, które trafiły do 36 gospodarstw domowych. W 2020 r. gmina przekazała 290.000 zł, a ze wsparcia
skorzystało już 55 lokali. W tegorocznym budżecie zabezpieczono
kwotę 200.000 zł. Już na początku tego roku wpłynęło 40 wniosków. Dotacje szybko się wyczerpały, ale być może nie jest to koniec
możliwości pomocy udzielonej przez gminę.
Na kwietniowym posiedzeniu wspólnym komisji radni otrzymali propozycję zmiany do tegorocznego budżetu, która również
uwzględnia zwiększenie środków na ten cel o 50 tys. zł. Nie jest to
pierwsza tego typu zmiana zwiększenia puli na wymianę pieców,
dlatego należy się spodziewać, że radni po raz kolejny przychylą
się do tej propozycji.

Wzrasta świadomość ekologiczna

Duża liczba wniosków o dotacje pokazuje, że wzrasta świadomość mieszkańców Buku w zakresie poprawy jakości powietrza.
Coraz więcej osób chce zmienić sposób ogrzewania, wymienić piece.
Sami zgłaszają się do urzędu, pytając o możliwości dofinansowania
i programy związane z poprawą jakości powietrza. Zresztą nie tylko
KOSYNIER BUKOWSKI l	

chętnie korzystają z dofinansowania z urzędu, ale też we własnym
zakresie podejmują się inwestycji w swoich gospodarstwach domowych.
Wśród mieszkańców często pojawiają się też zapytania, które dotyczą m.in. możliwości dofinansowania wymiany pieców węglowych
na inne, np. wykorzystujące pelett czy ekogroszek. W przypadku tego
drugiego, wątpliwym jest zapewnienie pełnej ochrony środowiska
przy stosowaniu tego typu rodzaju stałego paliwa. Faktem jest,
że z uwagi na zmianą istniejących przepisów w zakresie ochrony
środowiska, w trakcie przygotowań jest zmiana dotychczasowej
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła
ciepła, która może zostać rozszerzona o inne źródła ogrzewania
np. właśnie pelett. Taka zmiana jest w chwili obecnej rozważana
i być może również takie rozwiązanie zostanie w najbliższym czasie
przedstawione radnym.
Zwiększeniu świadomości ekologicznej naszych mieszkańców
sprzyjają też działania edukacyjne prowadzone przez urząd, takie
jak kampania antysmogowa „STOP SMOGOWI – zacznij od siebie!”,
której banery informacyjne znalazły się w przestrzeni publicznej.
W okresie przedpandemicznym odbywały się też warsztaty dla
mieszkańców w zakresie edukacji antysmogowej czy dla nauczycieli
w temacie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Program „Czyste Powietrze”

W działaniach antysmogowych gmina mogła również liczyć na
wsparcie Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, poprzez realizację
programu „Czyste Powietrze”, finansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Mieszkańcy mieli dotychczas możliwość skorzystania z pomocy
konsultanta ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Do marca ubiegłego roku spotkania z konsultantem odbywały się w Sali Miejskiej.
Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje teraz możliwość
porad tylko i wyłącznie drogą telefoniczną. Od czerwca tego roku
zmienią się jednak zasady udzielania tych konsultacji. W urzędzie
powstanie punkt informacyjno-konsultacyjny, w ramach którego
przez co najmniej dziesięć godzin tygodniowo będą dyżurować pracownicy urzędu. Tak jak do tej pory będzie można uzyskać niezbędne
informacje na temat dofinansowania, jak i też pomoc w napisaniu
wniosku. Utworzenie takiego punktu stało się możliwe po tym jak
gmina Buk złożyła deklarację uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejmy nadzieję, że zwiększona
dostępność konsultantów spowoduje jeszcze większe zainteresowanie
wśród mieszkańców Buku proekologicznymi działaniami – wyjaśnia
Aleksandra Wawrzyniak, Sekretarz Miasta i Gminy Buk.
Edyta Wasielewska
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W Buku szczepienia na masową skalę
W naszej gminie z powodzeniem realizowany jest Narodowy Program Szczepień. W ciągu
jednego dnia jest dokonywanych nawet kilkaset szczepień. Do tej pory udało się zaszczepić
1500 osób pierwszą dawką i 580 – drugą dawką szczepionki (stan na 07.05).

P

ierwsze masowe szczepienia odbyły się
najpierw w Niepruszewie, jednak z racji
na tak szeroki ich zasięg, zostały przeniesione do Buku. Wyznaczając taki punkt
w siedzibie Branżowej Szkoły ważne było,
aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszy
komfort, zarówno oczekującym w kolejce,
jak i podczas poddawania się samemu szczepieniu. Był to pierwszy z takich punktów na
terenie powiatu poznańskiego, w którym dokonuje się tak dużej ilości szczepień w ciągu
jednego dnia. Podmiotem odpowiedzialnym
za realizację szczepień w Szkole Branżowej

S

towarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” na rok 2021 zaplanowało
przeprowadzenie naborów wniosków.
W pierwszej połowie roku ogłosimy konkursy na: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z łącznym budżetem
ok. 131 129,34 euro.
Dodatkowo w roku 2021 LGD ogłosi nabór na projekty grantowe w ramach
przedsięwzięć:
» „Dla nas i naszych podopiecznych” z limitem środków 10 000,00 euro, w ramach
którego powinny zostać zorganizowane
32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży
oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów
dla mieszkańców z terenu LGD,
» „Ekologia – to ważne!” z limitem środków
15 000,00 euro, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 32 godzin
spotkań edukacyjnych, 3 imprez o charakterze edukacyjnym oraz wydanie
2 publikacji o charakterze ekologicznym

Czyszczące wsparcia
dla sal

jest Szpital Podolany przy współpracy z Metropolią Poznań i gminą Buk.
Od 8 kwietnia br. szczepienia odbywają
się w każdy czwartek i jak do tej pory bez
większych trudności. Jeżeli dochodzi do
dłuższego oczekiwania w kolejce, wynika
ono z opóźnień w dostawie szczepionek.
Jednak o tak sprawnej organizacji punktu szczepień nie można by mówić bez tak
dużego zaangażowania całej rzeszy ludzi.
Podziękowania należą się Szkole Branżowej,
która udostępniła obiekt; pani kierownik
OPS i pracownikom, druhom strażakom

i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD.
Projekty grantowe adresowane są głównie do stowarzyszeń i fundacji działających
na terenie objętym LSR, czyli na terenie
gmin: Buk, Dopiewo lub Stęszew.
Z końcem roku 2021 Stowarzyszenie
planuje pozyskać dodatkowe środki łącznie
ok. 262 271,00 euro, z czego połowa zostanie przeznaczona na działania z zakresu
podejmowania lub rozwijania działalności
gospodarczej. Nabór na te przedsięwzięcia
zaplanowano na II połowę roku 2021.
Wszystkie działania realizowane za pośrednictwem LGD muszą być zgodne z założeniami opracowanej w 2015 roku Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność. W wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych oraz analizy sytuacji
społeczno-gospodarczej obszaru LGD wyło-

i osobom obsługującym infolinię.
Jak widać mieszkańcy miasta i gminy
Buk szczepią się chętnie i chwalą sobie, że
mogą to zrobić blisko domu. Na początku
maja oczekujących na szczepienia było około 1000 osób. Na pomoc w dowiezieniu do
punktu szczepień mogą liczyć osoby starsze
i niepełnosprawne. Transportem zajmuje się
Ochotnicza Straż Pożarna i jak do tej pory
(stan na 07.05) z takiej możliwości skorzystało 30 osób (nie tylko do punktu szczepień
w Branżowej Szkole), ale też do Przychodni
Lekarza Rodzinnego VIGILAX, gdzie też są
prowadzone szczepienia przeciw COVID-19.
W najbliższym miesiącu zostanie też
usprawniony system zapisów telefonicznych
na szczepienia, aby ten realizowany w naszej
gminie był sprzężony z ogólnokrajowym.
Edyta Wasielewska

niono cele strategii. Głównym celem naszego
Stowarzyszenia jest: „Poprawa atrakcyjności
terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, jest on możliwy do osiągnięcia
dzięki realizacji przedsięwzięć takich jak:
zagospodarowanie terenów wokół jezior,
przygotowanie terenów do uprawiania sportu i rekreacji, przygotowanie oraz rozwój
miejsc spełniających funkcje przestrzeni
publicznej. Dodatkowo w ramach strategii
mogą być realizowane działania wpływające
na wzrost aktywności społeczności lokalnej.
Wszelkich szczegółowych informacji
udzielą Państwu pracownicy biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” w godzinach pracy biura pod numerami
telefonów: 61 8 884 456, 663 518 833 lub
735 043 432.
Biuro LGD „Źródło”

S

ala wiejska w Dakowach Suchych i Wiejski
Dom Kultury w Dobieżynie zyskały prężnych
współpracowników. To kompaktowe akumulatorowe szorowarki do podłóg marki Karcher (BD
30/4 C Bp Pack), które Radom Sołeckim przekazało
Miasto i Gmina Buk. Urządzenia to wspierać będzie
opiekunów sal w bieżącym utrzymaniu czystości. –
Krótko mówiąc, słowa nie padły na wiatr, a zostały
dotrzymane w ekspresowym tempie. W imieniu
Rady Sołeckiej, przekazujemy serdeczne podziękowania dla burmistrza Pawła Adama za szybką
realizację – możemy przeczytać w poście na Facebooku Społeczeństwo Dakowy Suche. 		 E.W.
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Dzieci są naprawdę
dzielne
Ze Sławomirą Polcyn, dyrektorką
Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku, o wychowaniu przedszkolnym
w czasie pandemii, rozmawia Izabela
Dachtera-Walędziak
Dzieci przedszkolne to ta grupa podopiecznych, której udało się najszybciej wrócić do nauki stacjonarnej po
wiosennej przerwie spowodowanej
lockdownem. Trudny był to powrót?
– Nie tak trudny jak wcześniejsze powroty, ponieważ i my, i dzieci, i rodzice nauczyliśmy się pracować w reżimie sanitarnym.
Najtrudniej było wiosną ubiegłego roku,
kiedy z dnia na dzień musieliśmy stworzyć
procedury bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Edukacji i Nauki, napisać regulamin i go przestrzegać. Warto przy tym
podkreślić, że zawsze mogliśmy i możemy
liczyć na wsparcie władz miasta i gminy,
szczególnie jeśli chodzi o zabezpieczenie
środków bezpieczeństwa sanitarnego. Zatem
działamy, mając już wypracowane konkretne
schematy postępowania na wypadek pojawienia się zakażenia u dziecka lub pracownika. Nauczyliśmy się żyć w pandemii. Jeśli
coś się dzieje, wiemy, co robić: informujemy
Sanepid, który wyraża opinię o zawieszeniu
placówki lub oddziału, a organ prowadzący
na wniosek dyrektora podejmuje decyzję
o zawieszeniu zajęć.
Jak liczne jest Przedszkole im. Krasnala Hałabały?
– Nasze przedszkole to spora placówka:
10 grup, 248 dzieci, nad którymi czuwa 39
pracowników. Najbardziej żal nam dzieci.
One naprawdę bardzo przeżywają, kiedy
nagle z dnia na dzień muszą się rozstać z ko-

legami i ukochaną panią. Tym bardziej, że tak
bardzo się starają przestrzegać wszystkich
procedur, pomagają sobie nawzajem i zwracają uwagę jedno drugiemu. Są naprawdę
bardzo dzielne. Jeśli czegoś nie są pewne,
dopytują nauczyciela. Zawsze też możemy
liczyć na wsparcie psychologa oraz Rady Rodziców. Ze swojej strony robimy, co możemy,

aby nie narażać zdrowia naszych podopiecznych, a jednocześnie stworzyć im warunki
jak najbardziej zbliżone do normalności. Regularnie odkażamy plac zabaw, ozonujemy
pomieszczenia. O właśnie: taki drobiazg.
Ozonowanie zabija rośliny, więc nie mamy
w salach żadnych kwiatów. I dzieci smucą
się, że im tych kwiatków brakuje, dlatego
tworzymy kąciki przyrody na korytarzach,
przedszkolnym patio czy w ogrodzie.
A jak funkcjonuje przedszkole w trybie zdalnym? Przedszkolaka nie da
się tak łatwo posadzić w domu przed
komputerem?
– To prawda, jak trzeba, jakoś musimy
sobie radzić, bo na przedszkolu, podobnie
jak na szkole, spoczywają zadania wychowawczo-dydaktyczne. Więc także i my, kiedy musieliśmy ograniczać działalność lub
zamknąć placówkę, pracowaliśmy zdalnie
i online, co wcale nie było takie proste tym
bardziej, że uczymy przez zabawę.
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Jak to się udawało?
– Często to bardzo indywidualne rozwią15

zania w danej placówce, nierzadko zależne
od pomysłowości kadry nauczycielskiej. To
badanie siebie nawzajem, co sprawdza się,
a co nie w pracy online z kilkulatkiem. Więc
panie nauczycielki nie raz stawały na głowie
np. przebrane za wróżki, wysyłały teatrzyki
rodzicom, link z filmem na YouTube, na którym mówiły do dzieci, jakby rzeczywiście
były z nimi w sali, prosząc ich po imieniu,
o wykonanie pewnych zadań, a jednocześnie
zwracając uwagę, aby prosto siedziały, nie
przeszkadzały itd. Niektóre grupy starszych
dzieci spotykały się z nauczycielami na żywo,

choćby na krótko, wtedy widziały się dzieci
i nauczyciel. Rodzice starali się raz w tygodniu odesłać wykonane przez dzieci zadania
przygotowane przez nauczyciela. Organizowaliśmy więc teatrzyki online, spotkania
z muzyką, ciekawymi zawodami, ale i tak
mam wrażenie, że jakbyśmy się nie starali,
nic nie zastąpi dziecku kontaktu bezpośredniego – ze swoją kochaną panią i kolegami.
Im dłużej przedszkolaki pracowały zdalnie,
tym gorzej to znosiły, były bardziej znudzone, a ich zaangażowanie słabło.

Pozostaje więc tylko życzyć, aby nauki
zdalnej było jak najmniej.
– Przestrzegamy aktualnie obowiązujących procedur. Mamy taką nadzieję, że
najgorsze już za nami. Jak przystało na Optymistyczne Przedszkole – patrzymy z optymizmem w przyszłość i przygotowujemy
się na Święto Optymizmu , które obchodzić
będziemy już 10 maja.

Na zdjęciach: Dyrektor Sławomira Polcyn
z grupą ,,Pszczółki”

Sukces uczennic SP w Buku
w konkursie „Złota Żaba”!

Z

przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 8b, Monika Hanyż zdobyła tytuł laureata w prestiżowym XXVIII
Konkursie „Złota Żaba” w dziedzinie literatury i języka
polskiego, zajmując 6 lokatę wśród 1829 uczniów z województw
wielkopolskiego i lubuskiego. Ogromny sukces osiągnęła także uczennica klasy 8a, Laura Szczerbowska, która otrzymała
wyróżnienie za wysoki wynik.
Konkurs „Złota Żaba” wymaga od uczestników nie tylko
doskonałej umiejętności poruszania się wśród skomplikowanych
zagadnień literatury i języka polskiego, ale przede wszystkim
ponadprzeciętnej wyobraźni, wysokiego poziomu myślenia
analitycznego i krytycznego odbioru treści.
Serdecznie gratulujemy Monice i Laurze! Słowa uznania
kierujemy także do nauczycielek naszych dziewcząt: Doroty
Ogonowskiej-Springer i Renaty Wesołek.
Anna Krzemińska

Bukowianki będą reprezentować Polskę
w międzynarodowej debacie!

W

roku 2020 międzynarodowa organizacja Trust for Sustainable Living
zachęciła uczniów z całego świata
do udziału w konkursie na esej w języku
angielskim dotyczący ochrony różnorodności gatunkowej i zapobiegania masowej
zagładzie gatunków.
Choć miniony rok był pełen wyzwań
i trudności związanych z pandemią, do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 1350
16

prac z 213 szkół z 59 krajów świata.
W kampanię informacyjną i organizację
szkolnych etapów konkursu zaangażowało
się 290 nauczycieli, dzięki którym młodzi
ludzie z całego świata mogli zaprezentować
swoje pomysły na ochronę bioróżnorodności na Ziemi. Uczniowie w swoich pracach
zidentyfikowali liczne przyczyny zagrożeń,
wśród których wymieniano zmiany klimatu,
wycinkę lasów, zanieczyszczenia czy nadO Ś W I ATA

mierne połowy i agresywną uprawę roli.
Młodym ludziom nie zabrakło innowacyjnych pomysłów na walkę z wymienionymi
problemami, takich jak potrzeba wzmacniania roli odnawialnych źródeł energii,
rozwijanie świadomości społecznej, popularyzacja samochodów elektrycznych i diety
wegetariańskiej.
Do konkursu, w którym wzięliśmy udział
jako jedyna szkoła z Polski, zakwalifikowały
się trzy prace naszych uczennic. Niezmiernie
miło nam poinformować, że aż dwie z nich
znalazły uznanie międzynarodowej komisji
konkursowej. Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie na Esej przyznano: Marii
Wojcińskiej z kl. 1d i Juliannie Cieślak
z kl. 7a.
Marysia i Julianna, a także Monika Skorupińska z kl. 6c otrzymały zaproszenie
do udziału w międzynarodowych debatach
uczniowskich, które odbędą się 5 i 6 lipca
2021 r. (online). Podczas debat uczennice
będą reprezentować nasz kraj.
Serdecznie gratulujemy dziewczynom
i wierzymy, że w przyszłości właśnie to
młode pokolenie, które reprezentują, będzie działać dla zrównoważonego rozwoju
i przyszłości naszej planety.
l MAJ 2021

„Patria” doczeka się swojej
monografii
Z historykiem, prof. UAM dr hab. Piotrem Okulewiczem, o pracy nad
książką dokumentującą 100-lecie istnienia Miejskiego Klubu Sportowego„Patria” Buk, rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak. Monografia ukazać się ma w 2022 roku, jej wydawcą będzie Biblioteka
Publiczna w Buku. Projekt koordynuje prezes klubu Jakub Tonder.
Cofnięcie się o wiek w przeszłość to
dla historyka dużo czy mało? Nie żyją
już mieszkańcy, którzy w 1922 roku
zakładali klub, ale żyją ich potomkowie, kolejne pokolenia, które niejako
dziedziczą pamięć historyczną.
– Wszystko zależy od dostępnych źródeł,
których autentyczność możemy potwierdzić
lub nie, a tych, w przypadku „Patrii” wcale nie
ma aż tak dużo. Dysponujemy kroniką, którą
w 1947 roku zaczął pisać jeden z założycieli
z okazji 25-lecia klubu. Tyle że kronika to
dzieje do 1927 roku i pamiętnego meczu
z Wartą Poznań. Zadania nie ułatwia też fakt,
że Buk w okresie międzywojennym nie miał
swojej gazety, jaką wydawał na przykład
Grodzisk Wielkopolski.
Co zatem wiemy na pewno?
– Rzeczywiście rok założenia Klubu
Sportowego „Patria” to rok 1922. Do pamiętnego spotkania „ojców założycieli” doszło
w bukowskim hotelu Bristol. Pewnym zaskoczeniem i ciekawostką może być pochodzenie nazwy. Wcale nie od łacińskiego słowa
„ojczyzna”. W Poznaniu jeszcze na początku
lat 20. działała spółka akcyjna „Patria”. Źródła wskazują, że bukowscy działacze mieli
nadzieję, albo byli już na tyle zaawansowani
w rozmowach, że największy w Polsce producent wyrobów tytoniowych zostanie sponsorem klubu. Tymczasem w 1922 roku przemysł
tytoniowy został w Polsce znacjonalizowany.
Sponsor zniknął, a nazwa została.
I piłka nożna jako dyscyplina również?
– Tak, „Patria” to klub, który był odpowiedzią na aktualne potrzeby sportowe i kibicowskie mieszkańców Buku. Lata 20. XX
wieku to boom na piłkę nożną, a także pewnego rodzaju znudzenie tzw. dyscyplinami
statecznymi, jak ciężka atletyka, gimnastyka
stadionowa. Ludzie potrzebowali trochę chleba i igrzysk, rywalizacji, poczucia wspólnoty
w ramach kibicowania, odrobiny brutalności
i nieprzewidywalności. I to zapewniała im
piłka nożna. Są sporty elitarne i są dyscypliny
plebejskie. Piłka nożna czy rugby to właśnie
sporty plebejskie, podczas których walczą nie
tylko drużyny, ale ścierają się również kibice. W historii dzisiejszego powiatu poznańskiego zapisał się mecz pomiędzy Concordią
Murowana Goślina a Spartą Oborniki z października 1935 roku, kiedy to kibice pobili
KOSYNIER BUKOWSKI l	

się na noże. Rzeczywiście w latach 1921/22
powstaje wiele nowych klubów piłki nożnej
w okolicy Buku. Np. w 1922 roku Dyskobolia
Grodzisk, rok później Korona Bukowiec, a w
1924 Promień Opalenica.
Co jeszcze zaskakuje Pana, kiedy próbuje Pan odtworzyć dzieje „Patrii”?
– Historia, czy to w wydaniu mikro, czy
makro, kiedy zaczyna się ją badać, z reguły
jest pełna zaskoczeń. I tak jest w przypadku
„Patrii”, której dzieje pełne są legend. Ktoś
coś usłyszał, ktoś coś zapisał, czego przykładem jest kronika z 1947 roku. Ciekawostką
jest szeroko komentowany i opisany największy sukces KS Patria Buk, czyli ligowy
mecz z Wartą Poznań w 1927 roku, zremisowany 5:5. Tymczasem to duże uproszczenie.
Patria przed II wojną światową nigdy nie
była członkiem sformalizowanych rozgrywek ligowych, a Warta była klubem zrzeszonym w PZPN-ie, który zabraniał „swoim”
drużynom grania z niezrzeszonymi. W 1927
roku doszło do buntu w związku, właśnie na
tle zasad prowadzenia rozgrywek ligowych
i wyłaniania zwycięskiej drużyny. Warta
Poznań była w grupie banitów, którzy wystąpili z PZPN-u i założyli własną ligę. W tej
nowej lidze silny klub mógł spotkać się ze
słabeuszem z drugiego końca Wielkopolski, co wcześniej, nawet gdyby „Patria” była
w strukturach PZPN-u, nie było możliwe.
Tak doszło do pamiętnego meczu z Wartą
Poznań. Ta zbuntowana liga nie przetrwała
jednak długo. Jeszcze w 1927 roku została
rozwiązana, a „Patria” jeszcze wcześniej
zdyskwalifikowana za oddawanie walkowerem meczów wyjazdowych. W tym roku
udokumentowana w kronice historia „Patrii”
kończy się. Jest tajemnicze zdjęcie drużyny
piłkarskiej pod datą 1925 rok z dopiskiem
„Zryw” Buk. I informacja, że w latach 19361938 roku pojawił się klub zwany Kolejowe
Przysposobienie Wojskowe Buk. Czy były to
jakieś części „Patrii”, tego nie wiemy. Z kolei
w 1938 działacze Stronnictwa Narodowego
założyli KS Chrobry Buk.
Dlaczego w latach 20. „Patria” nie
brała udziału w rozgrywkach pod
egidą PZPN-u?
– Buk nie był miastem przemysłowym,
a już wtedy w piłce nożnej istotną rolę
odgrywały pieniądze. „Patria” była więc
poza strukturami, bo nie miała pieniędzy
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na utrzymanie klubu. Za dyskwalifikacją
w zbuntowanej lidze również stały finanse. „Patria” oddawała mecze wyjazdowe, bo
nie miała za co wyjeżdżać, ale jakkolwiek to
zabrzmi, oddawanie walkowerem meczy
wyjazdowych było w tym okresie powszechną praktyką wśród biedniejszych klubów.
Zakładam, że klub wrócił do gry po
II wojnie światowej?
– „Patria” reaktywuje się w 1946 roku.
Według kroniki pierwszy mecz „Patria” zagrała z KS Dąb 21 kwietnia 1946 roku, a zebranie
organizacyjne klubu odbyło się miesiąc wcześniej, 20 marca 1946. Klub zostaje zgłoszony
do POZPN, zapada decyzja o budowie stadionu. Druga połowa lat 50. do połowy lat 70.
to złote lata „Patrii”. Pod koniec lat 50. działa
sekcja piłkarska, ale powstają też kolejne:
koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa
stołowego. Niewiele o tych sekcjach wiemy,
może poza piłką ręczną, na której sukcesy
mam mocne dowody. Za sukcesami drużyny
piłkarskiej stał trener Alfred Gracz. Odmienił
piłkarzy, a klub zaczął grać w coraz wyższych
klasach, aż dotarł do A, z której awansowało
się do III ligi. W połowie lat 70. nagle coś zaczęło się psuć. Klub przekształcono w Międzyzakładowy Klub Sportowy, a co za tym idzie
bardzo rozrosło się zarządzanie nim. Także
„Patrię” niosła fala sukcesów „Orłów” Kazimierza Górskiego, zachwytu nad Gierkiem,
że jak wciągniemy więcej zakładów do klubu, to będzie w nim więcej pieniędzy. Potem
przyszedł stan wojenny, a po nim transformacja ustrojowa, w której znów trzeba było
próbować się odnaleźć. Międzyzakładowa
„Patria” działała do połowy lat 90. Ale zakładom poddawanym licznym przeobrażeniom,
coraz trudniej było łożyć na piłkę nożną. Dziś
sytuacja klubu jest stabilna, jest racjonalnie
prowadzony, a każda złotówka wydawana
w przemyślany sposób. Inaczej się nie da.
Tym bardziej, że jak pokazała nie tak odległa
przeszłość, duże pieniądze nie zawsze niosą
duże sukcesy.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek
archiwalia na temat „Patrii” (fotografie, wycinki gazet, notatki) proszone są o kontakt z prezesem Jakubem Tonderem (jakub.tonder@gmail.
com) lub kronikarzem Mirosławem Majdą. Materiały zastaną zeskanowane, możliwe jest także
nagranie wspomnień.
Prof. UAM, dr hab. Piotr Okulewicz prowadzi
badania z zakresu historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego ze szczególnym
uwzględnieniem myśli politycznej obozu sanacyjnego oraz dziejów tego obozu w Wielkopolsce. W kręgu zainteresowań znajdują się również
międzywojenne dzieje polityczne Wielkopolski,
Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939), wielkopolskiej piłki nożnej okresu międzywojennego oraz dzieje polskiej muzyki rockowej w latach
1959–1989.
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Jeśli fitness, to zawsze z muzyką
Kiedy dziesięć lat temu Patrycja Klann z Dobieżyna zaczynała pracę
jako instruktorka fitness nie przypuszczała, że wiele ćwiczących pań,
zostanie z nią aż do dzisiaj. – Przetrwały moją dwuletnią przerwę, kiedy
mieszkałam w Australii i dwie moje ciąże – śmieje się Patrycja.

S

port i taniec to dwie pasje, które w życiu
Patrycji obecne były od zawsze. – Odkąd sięgnę pamięcią, lubiłam się ruszać,
w szkole biegałam, tańczyłam w zespole
„Złote Kłosy”. Po maturze zdecydowałam się
studiować turystykę i rekreację. Kiedy studia
dobiegały końca, zaczęłam zastanawiać się,
co dalej. O pracę w okolicy nie było tak łatwo.
W dniu obrony pracy magisterskiej dowiedziałam się, że rusza szkolenie instruktora
zajęć grupowych o specjalności fitness. To
było to – wspomina Patrycja.
Dziś jest nie tylko instruktorką zajęć
grupowych o specjalności fitness, ale także licencjonowaną instruktorką Zumby ®,
Strong Nation ®, ma także ukończone kursy z przeróżnych form fitnessu, takich jak
choćby Aeroboxing, Fit & Easy Ball, zdrowy
kręgosłup czy Full Body Workout – zajęcia siłowe z wykorzystaniem ciężaru ciała,
obciążeń i… muzyki. – Muzyka towarzyszy
mi podczas każdych zajęć. Nawet jeśli to
spokojniejszy trening, podczas którego
wzmacniamy kręgosłup, także robimy to
w rytm muzyki. Bo taniec to moja kolejna
pasja. Marzył mi się taniec towarzyski, ale
nikt nie miał czasu wozić mnie na zajęcia do
Poznania, a w Dobieżynie tańczyły „Złote
Kłosy”. Zespołem kierował mój wujek, mąż
siostry mojej mamy, także oczywiste było, że
do nich dołączę. To był wspaniały czas dla
mnie i moich przyjaciół, ale nasze drogi się
rozeszły, kiedy mieliśmy po 16-17 lat. Jakieś
dwa lata temu wróciłam do zespołu, z częścią osób, z którymi tańczyłam wcześniej.
Kocham nasze próby, występy, już nie mogę
się doczekać, kiedy wrócimy na scenę po
pandemii. Cieszę się, że tańczę, to taki mój
powrót do czasów dzieciństwa. I mój czas.
Tylko dla mnie – śmieje się Patrycja.
Z dyplomem instruktora zajęć grupowych o specjalności fitness swoje pierwsze
treningi Patrycja prowadziła dla koleżanek,
niekomercyjnie. Z czasem postanowiła założyć własną działalność i utrzymywać się
z prowadzenia zajęć. – Ponad dziesięć lat
temu w Buku nie było szerokiej oferty zajęć
sportowych. Tańcząc w „Złotych Kłosach”,
znałam ówczesną panią dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, do której zwróciłam się z prośbą o możliwość dzierżawy
sali i prowadzenia w niej zajęć – opowiada
instruktorka. – Z czasem, przydomowy garaż
przerobiłam na salę do ćwiczeń, w której także prowadzę, a z racji pandemii dziś przede
wszystkim nagrywam, treningi.
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W czasach przed pandemią Patrycja pracowała tylko
stacjonarnie. W poniedziałki
i czwartki ćwiczący (głównie
panie, ale na treningi, zwłaszcza siłowe, chętnie chodzą
też panowie) spotykali się
w domu kultury na zajęciach
z zumby i TBC, we wtorki
i środy chętnych zapraszała
do siebie, do Dobieżyna. – To
były dni, kiedy ćwiczyliśmy
intensywniej, ze sztangami,
kettelbells, gumami oporowymi – precyzuje.
W szczytowym okresie
z Patrycją ćwiczyło nawet 40
osób w trakcie jednych zajęć, aktualnie grupa
liczy około 20-25 osób. Wśród ćwiczących
nawiązały się przyjaźnie, które trwają do
dziś.
Kiedy wiosną ubiegłego roku zaczęła się
pandemia, instruktorka musiała zawiesić
treningi. – Myślałam o zajęciach online, ale
nie miałam w domu dobrego internetu. Kiedy
podłączono nas do światłowodu, zaproponowałam paniom treningi online, w takim
układzie jak stacjonarnie – wyjaśnia Patrycja.
– Testowaliśmy treningi live i nagrywane.
Panie stwierdziły, że wolą tę drugą opcję, bo
mogą ćwiczyć, kiedy faktycznie mają czas,
a zajęcia dostępne są przez tydzień. Wierzę, że już niedługo wrócimy do regularnych
zajęć na powietrzu, w Parku Sokoła, choć
zajęcia online już ze mną zostaną. Pojawiły
się klientki, które regularnie ćwiczą, ale nie
przepadają za zajęciami w grupie. Z różnych powodów, ze względu na procedury
sanitarne, bo się wstydzą, bo wolą same
gospodarować swoim czasem.
Przedstawiając Patrycję, nie można pominąć jej dwuletniego pobytu w Australii.
Kiedy miała 24 lat, poleciała na miesiąc do
Melbourne, gdzie mieszkała siostra mamy.
– Kiedy założyłam firmę, obiecałam sobie,
że za pierwsze odłożone pieniądze kupię
bilet do Australii. Tak się stało, spodobało
mi się, więc po dwóch latach postanowiłam
polecić na dłużej, już na wizie studenckiej,
aby się uczyć i pracować. Tak minęły prawie
dwa lata. Uczyłam się języka, a jednocześnie
pracowałam: w polskiej kawiarni, prowadziłam zumbę i sprzątałam wille. Mieszkałam
w dzielnicy, w której żyło wielu bogatych
ortodoksyjnych Żydów, potomków emigrantów, sprzed II wojny światowej i z lat 40.,
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którzy bardzo rygorystycznie podchodzili
do zasad swojej wiary. Praca z nimi była
dla mnie lekcją tolerancji i otwarcia się na
innych, bez chowania urazy – wspomina.
Patrycja poleciała do Australii nie zakładając, co będzie dalej, czy wróci do Polski
i kiedy. Plus był taki, że w Dobieżynie czekał na nią dom, nie wspominając o rodzinie
i przyjaciołach:
– Wróciłam, na nowo rozkręciłam moją
fitnessową grupę, a któregoś dnia, przez
przypadek, poznałam męża Mario – Niemca,
przebywającego akurat w delegacji w Nowym Tomyślu.
Dziś są małżeństwem, mają dwóch synów, 4-letniego Maxa i 2-letniego Bruno. Jak
przystało na międzynarodową rodzinę na
co dzień komunikują się za pomocą trzech
języków. Patrycja z mężem po angielsku,
Mario z dziećmi po angielsku i niemiecku,
a Patrycja po polsku i angielsku. Dzieci? Jak
im wygodnie. Bruno potrafi w jednym zdaniu
połączyć trzy różne języki.
– W obu ciążach pracowałam w zasadzie
prawie do samych porodów, po dwóch tygodniach wracałam do pracy, a mąż zostawał na
tacierzyńskim. Nasz najtrudniejszy moment,
to kiedy wybuchła pandemia, mąż akurat
skończył roczny urlop i niestety przez siedem tygodni nie wrócił do domu z powodu
zamkniętych granic. Zostałam sama, de facto
zamknięta w domu z dwójką dzieci. Na szczęście zawsze mogę liczyć na pomoc rodziny,
a zwłaszcza taty, którego wnuki uwielbiają,
również teraz, kiedy mąż dojeżdża do pracy
w Berlinie.
Izabela Dachtera-Walędziak

Więcej szczegółów o treningach z Patrycją
na profilu FB Fitness Buk.
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Prace
na obiektach OSiR

W

kwietniu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku przeprowadził prace
rewitalizacyjne „Przystani Wodnej”
w Niepruszewie. Wycięto trzcinę, która od
dłuższego czasu uniemożliwiała cumowanie
większej liczby łodzi w marinie należącej
do OSiR-u oraz niekorzystnie wpływała na
krajobraz. Uformowany został także brzeg
i dołożono nową warstwę piasku. Dzięki tym
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zabiegom niepruszewska przystań zyskała
nową przestrzeń do cumowania jednostek
pływających oraz zwiększył się komfort
wypływania z mariny, co jest szczególnie
ważne w okresie wakacyjnym, podczas
wzmożonego korzystania z rowerów, skuterów wodnych i kajaków.
Drugim ważnym zakończonym projektem jest remont sali klubowej w budynku
socjalno-szatniowym na Stadionie Miejskim
w Buku. Przestrzeń ta użytkowana jest na co
dzień przez zawodników i trenerów Miejskiego Klubu Sportowego „Patria”. Prace
rozpoczęły się w marcu. Instalacja grzewcza

SPORT

została przerobiona i odmalowana, zainstalowano grzejniki i podwieszany sufit. Salę
doposażono w niezbędne stoły i krzesła. Pozostałe elementy adaptacyjne wykonał sam
klub. W tej chwili do dyspozycji wszystkich
korzystających jest aneks kuchenny z odnowioną drewnianą ladą, stoły i krzesła dla 30
osób, telewizor oraz miejsce na zabytkowe
puchary i sztandar klubu. Pojawił się też
bardzo znaczący akcent dekoracyjny – herb
klubu. Został namalowany na jednej ze ścian,
a jego autorem jest bukowianka, studentka
Akademii Sztuki w Szczecinie – Katarzyna
Wielgosz.
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…Nadzieja nie ma końca,
a wiara nie zna granic…

Z

głębi serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie finansowe, za każdą wpłatę na konto fundacji
Siepomaga.pl, za zorganizowane akcje, licytacje i zbiórki na
leczenie naszego syna Waldemara Pierzyńskiego.
Waldek był wojownikiem, który kochał życie i o to życie walczył do samego końca… Z głębokim wzruszeniem i wdzięcznością
przyjmował ofiarowaną mu pomoc oraz wszystkie przejawy
wsparcia, życzliwości i ludzkiej solidarności. Dawały mu one siłę
do pokonywania cierpienia i do samego końca podtrzymywały
nadzieję na pokonanie choroby. Niestety, białaczka wygrała…
Zgodnie z ostatnim życzeniem Waldka zebrana kwota
1 700 000,00 złotych zostanie przekazana na leczenie wybranych
podopiecznych fundacji Siepomaga.pl.		
Rodzice Waldka

Ostatnie tabliczki
na groby Powstańców Wielkopolskich

D

nia 14.04.2021 na apel syna zmarłego Benedykta Łubińskiego
odbyła się zbiórka wody dla Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im .Józefa Strusia w Poznaniu. Wieczorem około
21:00 zakończono zbieranie wody podsumowując zbiórkę "Woda
od Benia": 5705 butelek 0,5l 36 butelek 1,0l i 162 butelki 1,5l razem
3131,5 litrów wody. Paweł : "Jeśli mogę coś powiedzieć to tylko DZIĘKUJĘ dla wszystkich Państwa za zaangażowanie, zainteresowanie
to dla mnie bardzo ważne. DZIĘKUJĘ Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Buku DZIĘKUJĘ wszystkim z osobna w imieniu rodziny. Dziękuję, mam nadzieję że komuś razem pomożemy. Jutro dostarczymy
wodę do szpitala. Dziękuję''. Dnia 15.04. woda w całości została
dostarczona do szpitala.

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy
i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
i pożegnali śp. Benedykta Łubińskiego
pragnę wyrazić serdeczne podziękowania
żona Ewa wraz z rodziną.

Podziękowanie

Rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom,
ks. Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniak,
panu organiście, firmie pogrzebowej "Osiński"
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu Mojego Męża, Naszego Taty, Teścia,
Dziadka i Pradziadka Śp. Jana Gawron.

W

zakładzie kamieniarskim Granit II przy ul. Ogrodowej 5
w Wielkiej Wsi, czekają na odbiór ostatnie tabliczki na groby
Powstańców Wielkopolskich. Rodziny, które dokonywały
zgłoszeń prosimy o ich bezpośredni odbiór w zakładzie.

Praca sezonowa, dodatkowa.
ZATRUDNIĘ DO ZBIORU BORÓWKI
AMERYKAŃSKIEJ.

Praca od około połowy czerwca do końca sierpnia.
Wynagrodzenie za zebrany kilogram.
Tylko osoby pełnoletnie, zdecydowane na
dodatkowy zarobek, pracujące chętnie i rzetelnie.
Więcej informacji: 798 688 851
Miejsce pracy: Otusz, gm. Buk
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Serdeczne podziękowanie składa Rodzina
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ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA SKAUT
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UMiG BUK

lato
2021

obóz i kolonia

9JWRNSQNUHF
2NJOXHJbaza Hufca SzczekocińskoWłoszczowskiego

<UWTLWFRNJ
wycieczki (m.in. Międzyzdroje, Świnoujście, Dziwnów, Woliński Park Narodowy, rejs po Bałtyku),
ogniska, dyskoteki, gry i zabawy, kąpiele w morzu i inne…
?FUJ\SNFR^
przejazd autokarem, opiekę wykwalifikowanej kadry (w tym pielęgniarka i ratownik),
4 posiłki dziennie, zakwaterowanie w domkach (zuchy) i namiotach (harcerze),
ZGJ_UNJH_JSNJ
Informacje i zapisy:

Dariusz Sokołowski tel. 602865247 – BUK
Małgorzata Szyfter tel. 608539034 - STĘSZEW
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Nr konta do wpłat:
65 1090 1346 0000 0001 2361 8841
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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

23

