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Drodzy
Mieszkańcy,

W

ostatnich tygodniach
podjęliśmy ważną decyzję, dotyczącą przyszłej formy gospodarowania odpadami na
terenie naszej gminy. Wobec praktycznej
likwidacji GOAP-u, na skutek opuszczenia
go przez miasto Poznań, zdecydowaliśmy
się przystąpić do związku międzygminnego,
do którego należą już nasi najbliżsi sąsiedzi.
Nasz wybór padł na Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT z siedzibą
w Czempiniu. Wspólnie z radnymi uznaliśmy, że gmina ma zbyt mało czasu, aby
podejmować próby budowania od podstaw
własnego systemu, który musi rozpocząć
obsługę mieszkańców już z dniem 1 stycznia 2022 r. Trzeba pamiętać, że po wejściu
do GOAP-u gmina pozbyła się niezbędnego
sprzętu i zasobów kadrowych, których nie
da się odtworzyć w tak krótkim czasie.
Moim zdaniem podjęliśmy najlepszą
decyzję w zaistniałej sytuacji. Cieszę się,
że udało nam się porozumieć z partnera-

Wspólne posiedzenie Komisji
Budżetu i Oświaty oraz Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych Rady Miasta
i Gminy Buk odbyło się 18 maja
2021 roku.

Tematy nie tylko
wakacyjne: wypoczynek
letni, place zabaw
i ścieżki rowerowe

Przygotowanie obiektów rekreacyjnych i sportowych do sezonu letniego,
place zabaw oraz ścieżki rowerowe były
głównymi tematami wtorkowego wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta i Gminy Buk (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa oraz
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych).
Prezentując program posiedzenia, radny Tomasz Plewa, przewodniczący Komisji
Budżetu i Oświaty, zwrócił uwagę, że prawie
każdy z punktów komisji jest związany z działaniami prozdrowotnymi, które proponuje
nasza gmina, nie tylko na okres letniego odpoczynku. – Bez względu na to, czy mówimy
o wakacyjnych propozycjach naszych instytucji, obiektach rekreacyjnych, placach zabaw,
czy też o ścieżkach rowerowych, mamy na
uwadze zdrowie mieszkańców. Zabiegamy
o to, aby można było wypoczywać i uprawiać
sport na świeżym powietrzu, bo jak na ra-
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mi z SELEKT-u, tym bardziej że są to gminy o podobnym do nas potencjale i nasz
głos w tym związku będzie zdecydowanie
mocniejszy niż w odchodzącym do historii
GOAP-ie. Przed nami czas wytężonej pracy
i bez wątpienia trudny okres przejściowy
wygaszania działalności GOAP-u i wdrażania rozwiązań SELEKT-u. Musimy jednak
podołać temu wyzwaniu.
Lato to tradycyjnie okres prowadzenia wielu przedsięwzięć inwestycyjnych,
spośród których na pierwszy plan wybija
się zmierzająca wielkimi krokami ku końcowi budowa węzła przesiadkowego przy
dworcu kolejowym w Buku. Otrzymaliśmy
także dotację od Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na przebudowę schodów
wejściowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, a to nie wszystko. W inwestycjach
dzieje się naprawdę wiele, o czym staramy
się informować na bieżąco poprzez media
społecznościowe i stronę internetową.
Czerwiec to także koniec roku szkolnego.
Z tej okazji chciałbym gorąco podziękować
wszystkim pedagogom i w równym stopniu
także rodzicom oraz uczniom za zaangażowanie, cierpliwość i wytrwałość w podejmowaniu wyzwań edukacyjnych w dobie

zie, w tym reżimie sanitarnym, jest to jedyna dopuszczalna możliwość, którą możemy
zaproponować.

Oferta wakacyjna
dla dzieci i młodzieży
Radni jeszcze przed posiedzeniem komisji
otrzymali informacje na temat oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wspieraną z budżetu gminy: kolonie, obozy, rajdy,
wycieczki, place zabaw itp. Swoje propozycje
przedstawiły instytucje podlegające, w tym:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Biblioteka i Kino.
Zainteresowanie radnych w przypadku
OSiR wzbudziło przede wszystkim kąpielisko
w Niepruszewie, które zostało przygotowane
na otwarcie od 1 lipca. Nowością jest zaproponowana na sierpień możliwość dowozu dzieci
z Buku do Niepruszewa na gminne kąpielisko.
Pojawiły się szczegółowe pytania dotyczące
poczynionych prac przed otwarciem sezonu,
stanu sprzętu pływającego, jego konserwacji,
stanu wody w kąpielisku, jak też letnich zajęć
zaproponowanych przez OSiR. Radna Elżbieta
Batura, przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,
dopytywała m.in. o sprzęt i warunki pracy
ratowników, dostępność zamku wodnego
i mariny, stanu drogi do plaży.
Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer odpowiedział na pytania, a na dłużej zatrzymał się
przy zagadnieniu drogi do plaży, której stan
ciągle pozostawia wiele do życzenia. Tutaj
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pandemii. Wszyscy pamiętamy te emocje,
problemy i nowe zadania, które przyniosły
ze sobą formy zdalnego nauczania, konieczność zapewnienia opieki dzieciom szkolnym
i przedszkolnym, a co za tym idzie, także
przeorganizowania życia rodzinnego i nieraz
także zawodowego. Kończąc ten trudny rok
szkolny, możemy sobie nawzajem podziękować i pogratulować. Dotrwaliśmy!
W tym wydaniu „Kosyniera” przeczytamy
wreszcie długo niewidziane relacje z wydarzeń społecznych i kulturalnych. Napawa to
nas radością i prawdziwą nadzieją na to, że
dalsze odmrażanie życia, wskutek znoszenia
obostrzeń, będzie następowało coraz szybciej.
Jeśli nic nie stanie nam na przeszkodzie, to
latem będziemy mogli już korzystać z oferty
gminnych jednostek organizujących zajęcia
wakacyjne dla dzieci oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. Zapraszam Państwa do
uczestnictwa w tych wydarzeniach, wizyt
w naszym Kinie Wielkopolanin oraz lokalach
gastronomicznych. Niech normalność powraca
do naszych rodzin jak najszybciej, a wakacje
staną się czasem prawdziwego odpoczynku po
ciężkiej pracy i nauce w warunkach pandemii.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
bez większych inwestycji: przebudowy drogi, wykonania kanalizacji deszczowej nie ma
co liczyć na jej poprawienie. Pieniądze na te
działania projektowe w tegorocznym budżecie
gminy zostały zapewnione i stopniowo ten od
lat nierozwiązany problem powinien zniknąć.
Przy okazji tematu kąpieliska w Niepruszewie została też przedstawiona interpelacja
posłanki na Sejm RP Pani Joanny Jaśkowiak
dotycząca (jak to ujęła) trudnych warunków
morsowania w okresie zimowym. Pismo zostało przesłane do naszego urzędu, ale trudno
powiedzieć, czy pani poseł miała w istocie na
myśli właśnie kąpielisko w Niepruszewie,
a może w ogóle trudności, z którymi podobno
boryka się grupa osób zażywających kąpieli
zimą.
Wracając jednak do głównego tematu
komisji, czyli wakacyjnego odpoczynku, organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury zajęcia nadal będą miały charakter
warsztatowy. Planowane jest też stopniowe
otwieranie sal wiejskich okolicznych sołectw,
gdzie będą przygotowywane atrakcje przede
wszystkim dla najmłodszych. W pierwszym
tygodniu czerwca przewidziano otwarcie też
wiejskich domów kultury, które przypomnijmy, że od tego roku podlegają Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buku. Wszelkie
działania będą podejmowane z zachowaniem
odpowiedniego reżimu sanitarnego. Jeśli warunki sanitarne pozwolą, to na powitanie lata
przewidziany jest koncert talentów muzycznych i wokalnych w miejscowym Parku Sokoła.
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Oferta Biblioteki i Kina wzbudziła zainteresowanie zebranych, jednak pojawiła się
wątpliwość, czy sugerowane przez placówkę
symboliczne wpisowe o wartości 10 zł powinno zostać wprowadzone. Jak stwierdzono, nie
każdą rodzinę stać na taki wydatek. Burmistrz
Miasta i Gminy Paweł Adam tłumaczył, że
zaproponowana opłata wynika jedynie z konieczności rezerwacji miejsca, bo jak wynika
z dotychczasowych doświadczeń, uczestnicy
bez uprzedzenia rezygnują z udziału w zajęciach, blokując miejsca dla innych. Burmistrz
zaproponował, aby opłata była zwracana, a jej
pobranie wówczas byłoby traktowane jako
kaucja za rezerwację miejsca. Niemniej sprawa
zasadności takiej opłaty ma być ponownie
przeanalizowana.
Gmina dofinansuje też wakacyjną ofertę
dla dzieci i młodzieży, która zostanie przygotowana przez organizacje pozarządowe.
W tym roku z powodu zaistniałej sytuacji
epidemiologicznej pojawiło się niewiele tego
typu propozycji. Dofinansowanie z budżetu
miasta i gminy otrzymały: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Zarząd Oddziału w Buku) na cykl imprez turystycznych
PTTK w mieście i gminie Buk, Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa SKAUT na organizację
obozu w Międzywodziu, Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo na obóz
„Młodzi wędrowcy z pasją”. Trudno jeszcze
jednoznacznie stwierdzić, czy zaplanowane
przedsięwzięcia się odbędą, czy obostrzenia
nie pokrzyżują tych planów.
Po przedstawieniu materiałów na temat
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży głos
zabrała przewodnicząca komisji – radna
Elżbieta Batura, która podzieliła się swoimi
wątpliwościami. W omawianych propozycjach zabrakło jej oferty z funduszy sołeckich,
propozycji dla seniorów czy świetlic socjoterapeutycznych.
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam
przyznał, że zaproponowana oferta na pewno
nie spełnia wszystkich oczekiwań, ale została
przygotowywana w bardzo niepewnej sytuacji
epidemiologicznej. Nadal tak naprawdę nie
wiemy, czy za miesiąc obostrzenia zostaną
całkowicie zluzowane, czy wręcz przeciwnie.
– Placówki dość powściągliwie opracowały
swoje propozycje, przede wszystkim z racji
wyczekiwania na dalsze wytyczne rządowe.
Zaś we wspomnianych funduszach sołeckich
pieniądze na organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży zostały zabezpieczone.
Na bieżąco będziemy reagować i wprowadzać
nowe pomysły, nie tylko dla dzieci i młodzieży
– mówił burmistrz Paweł Adam.
W dyskusji na temat organizowania
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
pojawił się też temat konieczności przygotowania zbiorczej oferty wszystkich instytucji.
Burmistrz Paweł Adam zadeklarował, że na
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pewno tego typu oferta zostanie opracowana
i będzie dostępna dla wszystkich.
Wypoczynek, nie tylko letni, to też place
zabaw, których aktualny stan został przedstawiony radnym. Dyskutowano między innymi o tym, czy place zabaw są odpowiednio
wyposażone i na jakie wsparcie finansowe
mogą liczyć w najbliższym czasie. W najlepszej sytuacji jest plac zabaw we wsi Dobra,
który otrzyma dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Buk, ale też na wniosek
jednej z mieszkanek tego sołectwa, bierze
udział w konkursie „Podwórko Nivea 2021”,
gdzie jest szansa na pozyskanie 250 tys. zł.
Miasto i Gmina Buk złożyło także wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia może nie
bezpośrednio związanego z placami zabaw
dla dzieci, ale na pewno przez najmłodszych
chętnie oglądanego. Jest to „Budowa wybiegu
dla psów” zgłoszona do programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” organizowanego przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
Dofinansowanie z budżetu miasta i gminy
oraz funduszy sołeckich otrzymają, jeszcze
w tym roku kolejne place zabaw: w Dakowych
Suchych, Niepruszewie, Wielkiej Wsi.

Miasto i Gmina Buk dla rowerów
Kolejnym ważnym tematem komisji były
ścieżki rowerowe (koncepcja, projektowanie,
uzgodnienia, konsultacje oraz oczekiwania
mieszkańców w zakresie rowerowej oferty
rekreacyjnej) w oparciu o tereny zielone (nasadzenia nowe i kompensacyjne, ich ilość,
umiejscowienie i sposoby finansowania). Radni otrzymali pakiet informacji na ten temat,
z których dowiedzieli się m.in., że do tej pory
na terenie gminy Buk zostało wybudowanych
łącznie ponad 10 km ścieżek rowerowych
wraz z ciągami pieszymi. W ubiegłym roku
oddano do użytku ścieżkę rowerową łączącą
Buk z Szewcami (o długości 4,6 km), realizowaną wspólnie z Powiatem Poznańskim.
Lada dzień ma się rozpocząć przebudowa
odcinka drogi wojewódzkiej od ronda w Buku
do Tomiczek, a wraz z tym długo oczekiwanym
przedsięwzięciem powstanie kolejna ścieżka
rowerowa z bezpiecznym ciągiem pieszym.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam na bieżąco uzupełnił informacje dotyczące ścieżek rowerowych. W ostatnich
dniach zapadły kolejne decyzje, które mają
istotny wpływ na koncepcję ścieżek rowerowych w naszej gminie. Burmistrz Paweł
Adam poinformował zebranych, że dzisiaj,
czyli 18.05, zawarta została umowa pomiędzy
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a spółką COLAS Polska na
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306, od
Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku
o długości 8,6 km przebiegającym w granicach gminy Stęszew. Zakres prac obejmuje
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m.in. wzmocnienie i poszerzenie istniejącej
konstrukcji nawierzchni, budowę chodników
i ścieżek rowerowych, przebudowę i budowę
przepustów. Decyzja ta stwarza nowe możliwości współpracy z gminą Stęszew; m.in.
korzystania z infrastruktury rekreacyjnej
Stęszewa (np. źródełka Żarnowiec), która
jest bardzo atrakcyjna też dla mieszkańców
naszej gminy. Burmistrz w najbliższym czasie
spotka się z burmistrzem Stęszewa Włodzimierzem Pinczakiem, aby podjąć pierwsze
rozmowy w tym zakresie.
Z kolei w zakresie współdziałania między
samorządami, a w nawiązaniu do koncepcji
ścieżki rowerowej od ul. Otuskiej do dworca
w Otuszu przy wsi Skrzynki, burmistrz zaznaczył, że w najbliższych planach zajmie się znalezieniem zewnętrznych źródeł finansowania
na tę inwestycję oraz zabezpieczeniem gruntu. – Realizując ścieżkę rowerową, tak żeby
przebiegała ona przez centrum wsi, trzeba
uwzględnić przebudowę chodnika. Jednak i tak
w pierwszej kolejności powinna zostać zrealizowana ścieżka od obwodnicy do wsi Otusz,
aby zapewnić mieszkańcom dostępność i bezpieczeństwo przy poruszaniu się z sołectwa do
Buku. Natomiast w przypadku ścieżki wzdłuż
drogi wojewódzkiej 307, docelowo zależy nam,
aby włączyć tę ścieżkę w system ścieżek rowerowych i zrealizować ją przy finansowym
wsparciu samorządu województwa. W ramach
tej współpracy na pewno będę postulował,
aby w pierwszej kolejności była realizowana
ścieżka od stacji Orlen do wsi Wygoda. Obraliśmy takie cele, żeby jednocześnie połączyć ze
sobą Wysoczkę, Żegowo i Wygodę, i zapewnić
bezpieczeństwo mieszkańcom w dostępie do
miasta. Mamy też na uwadze połączenie Buku
z Niepruszewem, aby mieszkańcy Buku mogli
rowerem wygodnie i bezpiecznie dojechać
do jeziora, a mieszkańcy Niepruszewa – do
Buku. Drugi kierunek wytyczonych ścieżek,
o który postulowałem, jeszcze zanim zostałem burmistrzem, powinien połączyć naszą
gminę z Opalenicą; tak, aby mieszkańcy mogli
korzystać z pięknej infrastruktury rowerowej
prowadzącej do Grodziska.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny
aspekt, że ścieżki rowerowe nie tylko służą
rekreacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwu. Nie bez powodu zostały wskazane ich
pierwsze lokalizacje – tam, gdzie względy bezpieczeństwa pozostawiają wiele do życzenia.
Zaś bezpieczny dojazd rowerem z sołectw do
Buku, gdzie jest koncentracja usług, z których
mieszkańcy korzystają przy załatwianiu różnych codziennych spraw, stanowi nierzadko
jedyną możliwość dla wielu z nich, którzy nie
posiadają auta.
Przy temacie ścieżek rowerowych pojawił się też temat nowych nasadzeń. W tym
roku zasób naszej zieleni powiększył się o do-

3

rodne i wartościowe gatunki drzew w ilości
214 sztuk, planuje się posadzić jeszcze 300
drzew, a wtedy łączna ilość nowych drzew
w 2021 roku wyniesie ponad 500 sztuk. Radni
z uznaniem odnieśli się do sprawy wyboru
odpowiednich gatunków drzew, poprawnego wykonania nasadzeń oraz zapewnienia
utrzymania ich żywotności.
Podsumowano też pojawiające się często podczas posiedzenia kwestie ekologiczne
i edukacyjne, takie jak potrzeba zasadzenia
drzew miododajnych, czy temat pszczół
(budowa domków dla owadów, stołówek
dla owadów zapylaczy), aby przygotować
miejsca przyjazne dla owadów, a przy okazji
edukować młode pokolenie, które mogłoby się
zająć tymi działaniami. Jest więc takie oczekiwanie, aby w najbliższym okresie powstały
tzw. łąki kwietne w Buku i Niepruszewie, które
uatrakcyjnią otoczenie, ale też będą źródłem
pokarmu dla pszczół.

Projekty uchwał do poprawki
W programie posiedzenia komisji planowane było jeszcze zaopiniowanie projektów uchwał, ale po wstępnych dyskusjach
materiały wrócą do poprawek, a dotyczy to
uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego
Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz nadania
mu statutu.
Radni zatrzymali się na dłużej przy projektach uchwał dotyczących nadania nazw
ulicom. Planowane było nadanie nazw ulicom
w Otuszu, Wygodzie i Niepruszewie. Wątpliwość wzbudziła nazwa ulicy „Wierzbowa”
w Niepruszewie. Jak przypomniał radny Mirosław Adamczak, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, na wcześniejszych posiedzeniach
komisji zostało ustalone, że nazwy ulic nie
powinny się powtarzać w sąsiadujących miejscowościach, a tak by się stało, przyjmując
zaproponowane projekty uchwał.
Burmistrz Paweł Adam przyznał, że pamiętał o tych ustaleniach, ale przedstawiając
w/w projekty brał pod uwagę, że nazwy te
często już funkcjonują w lokalnej społeczności,
mieszkańcy się z nimi identyfikują, a propozycje tych nazw wyszły po konsultacjach z członkami rad sołeckich, ale oczywiście rozumie
zastrzeżenia radnych. Projekty uchwał, które
wzbudziły wątpliwości radnych, wrócą do
ponownej konsultacji z sołectwami.
Przy tym temacie pojawiło się też zapytanie
radnego Tomasza Plewy, przewodniczącego
Komisji Budżetu i Oświaty, o historię powstania
osiedla w Otuszu i umiejscowienie tamtejszych
dróg. Jego zainteresowanie wzbudziła kwestia
zapewnienia odpowiedniej szerokości dróg
wewnętrznych, które mają pozwolić na bezpieczną komunikację i umożliwić wbudowanie
tam sieci infrastruktury technicznej.
Burmistrz Paweł Adam odpowiedział,
że podział tych działek miał miejsce w po4

przedniej kadencji, a obecnie gmina nie może
zająć się utwardzaniem takiej drogi, która
leży na gruntach należących do prywatnego
właściciela i dopóki jest drogą wewnętrzną,
gmina nie ma obowiązku uzbrojenia i utrzymania takich pasów drogowych. Kontynuując wyjaśniał, że nasza gmina nie przejmie
takich dróg, dopóki nie będą wyposażone,
utwardzone i odpowiednio utrzymane przez
inwestora. W przeciwnym razie wiązałoby się
to z ogromnymi wydatkami z budżetu gminy
i stanowiłoby precedens, że droga prywatna
byłaby finansowana z publicznych pieniędzy.
Wypowiedź burmistrza spuentował krótko
prowadzący obrady radny Tomasz Plewa,
przywołując ukute już powiedzenie, że byłoby
to zjawisko nazwane jako: – prywatyzacja
zysków, a uspołecznienie kosztów – czego jak
powiedział, gmina powinna się wystrzegać.

Sprawy bieżące
W ostatnim już punkcie posiedzenia komisji, w „sprawach bieżących”, został podjęty
m.in. temat prac archeologicznych na terenie rynku. Radni dopytywali o termin ich
zakończenia, na co burmistrz Paweł Adam
odpowiedział, że obecnie czeka na opinię Powiatowego Konserwatora Zabytków, ale bez
wątpienia prace muszą zakończyć się jeszcze
w tym roku. I jednocześnie uszczknął rąbka
tajemnicy, że dzięki badaniom archeologicznym pojawiają się nowe, wręcz przełomowe
ustalenia co do lokalizacji ratusza. Przy okazji
zaapelował do mieszkańców o jeszcze trochę
cierpliwości i zaznaczył, że sam wyczekuje
ich zakończenia. Chciałby, aby jak najszybciej rozpoczęły się długo oczekiwane prace
koncepcyjno-projektowe, a co z tym związane, konsultacje społeczne prowadzące do
nowego oblicza bukowskiego rynku i jego
kompleksowej rewitalizacji.
Jednym z ostatnich tematów podjętych
przez radnych był Statut Miasta i Gminy Buk
i jego zmiany, na jakim etapie są prace i czy
zostanie reaktywowana komisja statutowa.
Radny Tomasz Plewa przypomniał, że ta
kwestia wypadła z programu poprzednich
posiedzeń komisji, gdyż nie została odpowiednio przygotowana i w tym półroczu
już do niej nie wrócimy. Jak dodał burmistrz
Paweł Adam: – Obsługa prawna już się tym
zajmuje, przygotowywany jest jego wstępny
projekt. Niemniej jednak pierwszym statutem, nad którym trzeba się teraz pochylić, jest
statut Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów SELEKT”, bo
przygotowujemy się do członkostwa w tym
związku. To jest najważniejsze zadanie w tym
roku. Burmistrz zaapelował o ustalenie priorytetów działań, prosił radnych o rozwagę
i zrozumienie.
Na tym po ponad trzygodzinnych obradach posiedzenie komisji zakończono.
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Z obrad sesji
W dniu 11 maja br. w formie zdalnej
odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
• Otwarcie XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
• Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje.
• System odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu
Miasta i Gminy Buk od dnia 1 stycznia 2022 r.
• Dyskusja.
III. Rozpatrzenie projektu uchwały.
• Zamiar przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
IV. Zakończenie.

SELEKT
– po sąsiedzku,
wśród swoich
Na wtorkowej, nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta i Gminy Buk
radni podjęli uchwałę o zamiarze
przystąpienia gminy Buk do
Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
z siedzibą w Czempiniu.

P

o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego GOAP z siedzibą w Poznaniu niezwłocznie trzeba było podjąć decyzję,
czy gmina zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, czy będzie się ubiegać
o członkostwo w innym związku.

Najważniejsze wyzwanie w tym roku
Jak na wstępie powiedział burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, bez względu na
to, co postanowią radni, urząd czeka bardzo
dużo pracy. Wprowadzenie nowego sytemu
odbioru i zagospodarowania odpadów od
1 stycznia 2022 roku jest najważniejszym
tegorocznym zadaniem, 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. System ma wyjść naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców,
i być wdrażany bez problemów. Burmistrz
zwrócił się więc do radnych, aby w planach
prac najbliższych komisji uwzględnić przyl CZERWIEC 2021

gotowania gminy, urzędu, mieszkańców do
nowych zasad funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zanim podjęto decyzję
Na kilka dni przed posiedzeniem sesyjnym, zgodnie z obietnicą burmistrza, radni otrzymali niezbędne materiały i analizy
do zapoznania się dotyczące m.in. zarówno
zorganizowania na terenie Miasta i Gminy
Buk systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów od 1 stycznia 2022 roku, jak też
związane z przystąpieniem do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.
Odpowiednio wcześniej radni mogli
się też zapoznać z informacjami na temat
ewentualnych możliwości realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu
Miasta i Gminy Buk przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Buku. Z przedstawionych materiałów jednoznacznie wynikało, że
decydując się na przekazanie zadań komunalnej spółce, trzeba by się liczyć z dużymi
nakładami finansowymi w wysokości co najmniej 10 mln zł zarówno ze strony gminy,
jak i indywidualnych odbiorców. Właśnie
z tych powodów, jak i organizacyjno-kadrowych, ten wariant nie znalazł uznania
wśród radnych.
Na wtorkowej sesji radni wielokrotnie
wracali do tematu wyjścia Buku ze Związku Międzygminnego GOAP. Radny Tomasz
Plewa, przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty mówił, że funkcjonowanie przez
dziesięć lat w tak dużym związku, zdominowanym przez samorząd miasta Poznań, dla
mniejszej gminy jaką jest Buk, od początku
nie miała większej racji bytu. Jak dodała radna Elżbieta Batura, przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych: – Wychodząc z GOAP-u i przystępując do mniejszego związku, wracamy do
domu. Wreszcie przestaniemy być zieloną,
samotną wyspą na tle sąsiadujących z nami
gmin.

Burmistrz rekomenduje „SELEKT”
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam przekazał informację na temat sposobu funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów
– SELEKT” w Czempiniu i zarekomendował
przystąpienie właśnie do tego związku międzygminnego. Swoją propozycję argumentował korzystnymi zasadami gospodarowania
odpadami na terenie tego związku oraz m.in.
strukturą „SELEKTU”, którą tworzy 17 gmin
(z 6 powiatów) porównywalnych do naszej,
takie jak m.in. Dopiewo, Opalenica, Stęszew,
Zbąszyń. Podjął się rozmów z innymi członkami związku międzygminnego, którzy są
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w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, opinie
były pozytywne i dlatego rozpoczął wstępne rozmowy w tym zakresie. Jeszcze przed
nadzwyczajnym posiedzeniem sesyjnym
burmistrz skontaktował się z przedstawicielami Związku Międzygminnego „SELEKT”
w celu zorientowania się, jakie są realne
możliwości przystąpienia do związku. Po
wstępnej akceptacji, z sugestią, aby decyzja
przez Radę Miasta i Gminy Buk została podjęta jak najszybciej (niezbędny jest czas na
przygotowanie i wdrożenie wszelkich zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi,
które obowiązują na terenie nowego związku
międzygminnego), zwrócił się do radnych
z propozycją uchwały w tym zakresie.
Jak mówił burmistrz: – Składam Państwu
propozycję najbardziej realną dla naszej gminy. Determinuje nas przede wszystkim czas,
którego już po prostu nie mamy. Przystępując do „SELEKTU” będziemy po sąsiedzku, można powiedzieć wśród swoich, czyli
w towarzystwie gmin, których problemy są
podobne do naszych. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że żaden system nie jest idealny.
Też i tu mogą pojawić się pewne trudności,
z którymi będziemy musieli sobie poradzić.
I co bardzo ważne dla mieszkańców, postaramy się zadbać o to, aby opłaty były dla
nich możliwie niskie, a odbiór odpadów
realizowany jak najlepiej.
Podczas rozpoczętej dyskusji radni nie
mieli najmniejszych wątpliwości, że decyzje
w sprawie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy podjąć jak najszybciej, a gminy nie stać na wdrożenie kosztownego i samodzielnego systemu. Udział
w Związku Międzygminnym „SELEKT” wydaje się najlepszym rozwiązaniem i jak zostało
jednoznacznie powiedziane, bezpiecznym
i korzystnym.
Ze strony radnych pojawiły się szczegółowe pytania dotyczące np. kto zajmie
się przygotowaniem deklaracji i zebraniem
danych od mieszkańców Miasta i Gminy Buk,
co z pojemnikami, co z odpadami w nieruchomościach niezamieszkanych, jakie będą
koszty przystąpienia do nowego związku
międzygminnego. Radni sygnalizowali też
trudności w kontaktach telefonicznych
mieszkańców z pracownikami „SELEKTU”;
wnioskowano, aby zdecydowanie usprawnić
ten element współpracy na przyszłość. Ten
ważny postulat na pewno będzie wzięty pod
uwagę w dalszych rozmowach. Radni pytali
i poruszali wszelkie kwestie, które zarówno
w przypadku przystąpienia do związku, czy
też w przypadku utworzenia samodzielnego
systemu gospodarowania odpadami, i tak
należałoby wyjaśnić i rozstrzygnąć. Jak burmistrz przekonywał, nie powinny one dziś
determinować decyzji radnych. Faktem jest,
że gmina do tego nowego systemu i tak musi
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się odpowiednio przygotować, dostosowując
się i wdrażając zasady obowiązujące w nowym związku międzygminnym, ale czasu
jest naprawdę bardzo mało.
Radna Elżbieta Batura, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych zaproponowała,
aby w miarę zmniejszania się obostrzeń
epidemiologicznych zorganizować wyjazd
radnych do Związku Międzygminnego „SELEKT” w Czempiniu. Byłaby okazja, aby na
miejscu zapoznać się z tematem, zobaczyć
w praktyce, jak przebiega proces gospodarowania odpadów. Burmistrz zobowiązał
się, że propozycja takiej wizyty zostanie
przedstawiona kierownictwu związku.
Radny Tomasz Plewa, Przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty przypomniał,
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
do końca roku będziemy jeszcze w strukturach GOAP.
Podziękowano też burmistrzowi Miasta
i Gminy Buk Pawłowi Adamowi za inicjatywę
i szybkie, zdecydowane działania w sytuacji
wystąpieniu ze Związku Międzygminnego GOAP i rozpoczęcie rozmów z nowym
związkiem międzygminnym, dzięki czemu
radni podejmując decyzję i wyrażając chęć
wstąpienia do nowego związku, otrzymali
realne rozwiązanie, które pozwoli gminie
i mieszkańcom zapewnić sprawny odbiór
i zagospodarowanie odpadów już od 1 stycznia 2022 roku. Zanim jednak doszło do głosowania, Piotr Goroński, przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk zaapelował do radnych
o wyraźne opowiedzenie się za lub przeciw
proponowanym rozwiązaniom, a tym samym
niewstrzymywanie się od głosu, bo to zbyt
ważna kwestia do rozwiązania.

Radni za przystąpieniem do „SELEKTU”
Radni prawie jednogłośnie podjęli
uchwałę intencyjną wyrażającą zamiar przystąpienia Miasta i Gminy Buk do Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Jednak pomimo apelu przewodniczącego, jeden radny
wstrzymał się od głosu.
Co dalej?
Teraz czas na ruch Związku Międzygminnego „SELEKT”, w tym zmiana statutu związku i przygotowanie pozostałych regulacji
uwzględniających członkowsko naszej
gminy. Kluczowa będzie jednak ostateczna
uchwała Rady Miasta i Gminy Buk o formalnym przystąpieniu naszej gminy do związku,
co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.
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Finał zintegrowanego węzła
przesiadkowego już blisko
Od końca lipca 2020 roku trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku
w rejonie dworca PKP, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej. Gmina zyska ogromną inwestycję, którą realizuje wspólnie z powiatem poznańskim, wykorzystując dofinansowanie
z funduszy unijnych.

Z

integrowane węzły przesiadkowe powstają sukcesywnie w całym powiecie
poznańskim. Co w praktyce oznacza to
dla ich mieszkańców? Bezpieczny dojazd do
stacji PKP, nowoczesne ścieżki rowerowe,
monitorowane miejsca parkingowe przy
stacji kolejowej oraz dostępna infrastruktura towarzysząca. Ale przede wszystkim
oszczędność czasu i wygodę w poruszaniu
się różnymi środkami lokomocji.
– Na terenie powiatu poznańskiego powstało lub powstanie w sumie kilkanaście
węzłów przesiadkowych. Dzięki temu, że
jesteśmy członkiem Stowarzyszeniu Metropolia Poznań możemy korzystać ze środków
unijnych dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Stowarzyszenie
jako instytucja pośrednicząca pozyskuje
setki milionów złotych, za które gminy
i powiat mogą budować nowoczesne układy
komunikacyjne dla mieszkańców. Przy tych
inwestycjach powiat jest partnerem, jeśli
znajdują się przy nim nasze drogi. Z reguły
gmina buduje parking, a my ścieżki pieszo-rowerowe. Czasem przebudowujemy
także nawierzchnie dróg, jeśli nie zostanie
przekroczony limit 50% wartości parkingu.
Jednym z przykładów takiej inwestycji jest
węzeł przesiadkowy w Buku – mówi Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznański.

wniosek aplikacyjny w trzecim, ostatnim
naborze w ramach działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na latach 2014-2020. Zrobiła to w ślad za
innymi samorządami, które również na swoim terenie zrealizowały tego typu przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach
Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie
3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych,
w tym mobilność miejska” Poddziałanie
3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020.
– Bez środków unijnych w gminach powiatu poznańskiego nie powstałoby wiele
nowych inwestycji. I to nie tylko drogowych.
Dlatego tak ważna jest nasza współpraca

w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, bo dzięki temu korzystają na niej również mieszkańcy Buku. Węzły przesiadkowe
pokazują, że mając podobne problemy rozwiązujemy je wspólnie, przez co możemy
szybciej i bardziej kompleksowo działać –
stwierdza Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański.
Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie całkowita wartość projektu partnerskiego Powiatu Poznańskiego oraz Miasta
i Gminy Buk została oszacowana na kwotę
11.632.376,88 zł – na takie kwoty złożono wniosek aplikacyjny. Natomiast kwota
dofinansowania całości zadania wynosi
9.594.226,35 zł.
Zasadniczy zakres projektu obejmuje
budowę przez Gminę Buk węzła przesiadkowego w rejonie ul. Kolejowej oraz realizację
przez Powiat Poznański ścieżki rowerowej
w ciągu drogi powiatowej Buk-Szewce. Poza
kwotą przeznaczoną na roboty budowlane,
koszty kwalifikowalne projektu, stosowne
dofinansowanie dotyczy takich elementów
inwestycji jak koszty związane z ustanowionymi dla poszczególnych zadań inspektorami nadzoru oraz promocja projektu.
W toku postępowań przetargowych
wyłonieni zostali w szczególności wykonawcy prac projektowo-budowlanych dla
budowy węzła przesiadkowego oraz ścieżki
rowerowej (realizacja inwestycji w oparciu
o tryb „zaprojektuj i wybuduj”). Planowane
wcześniej nakłady finansowe na oba zadania
uległy zwiększeniu. W przypadku budowy
węzła w rejonie ul. Kolejowej w Buku umowa
podpisana została z BRUKPOL Sp. z o.o. na
całkowitą kwotę 8.856.000,00 zł. Natomiast
w przypadku budowy ścieżki wyłonionym
wykonawcą prac zostało konsorcjum firm
Tar-Drog Sp. z o.o. s.k. oraz P.P.H.U. TOM-BUD.
Wartość umowy wyniosła 7.448.990,00 zł*
(w tabelce uwzględniono też dodatkowe kwoty dla inspektorów nadzoru). Natomiast bu-

Na etapie projektu

Wykonanie tak ogromnej inwestycji
w Buku jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Gmina złożyła swój
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dowa przez Powiat Poznański ścieżki w ciągu
drogi powiatowej na odcinku Buk-Szewce
została zakończona w ubiegłym roku. Natomiast obecnie powiat dokonuje przebudowy
drogi (m.in. ułożenie nowej nawierzchni),
finansując zadanie w 100% z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a wykonawcą tych prac jest Eurovia Polska S.A. za cenę
brutto 3.893.542,68 zł.
Zestawienie wartości finansowych projektu przedstawione jest w tabeli na dole
strony.
– Budowa węzła przesiadkowego na terenie Miasta i Gminy Buk zintegruje trzy środki transportu: kolej, ruch rowerowy i ruch
samochodowy, dzięki czemu wzmocnione
zostanie oddziaływanie na zwiększenie mobilności mieszkańców w oparciu o transport
publiczny. Ubolewać jedynie należy, że inwestycja nie uwzględnia zakupu i rozwiązań
projektowych dotyczących niskoemisyjnego
transportu, który również mógłby być sfinansowany w ramach tego zadania, ale za to
w tej kadencji podjęto działania w zakresie
uruchomienia komunikacji gminnej – uważa
Ilona Dębska, kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Gminy Buk.

Zaległości udaje się nadgonić

Termin oddania inwestycji do użytku
zaplanowano na 30 października 2020
roku, ale podobnie jak w przypadku innych
inwestycji w kraju prace zostały opóźnione przez COVID-19. Wspomniana już sytuacja epidemiologiczna to jedno, ale też
mało sprzyjające warunki pogodowe nie
pomagają drogowcom. W ostatnim czasie
zaległości udało się znacznie nadgonić. Mogą
się o tym przekonać pasażerowie korzystający z PKP w Buku, na bieżąco obserwujący,
w jak szybkim czasie posuwają się prace.
Są jeszcze pewne utrudnienie dla pieszych,
kierowców, rowerzystów, ale należy spokojnie poczekać na zakończenie inwestycji,
pamiętając, że ten teren cały czas jest objęty
placem budowy.
Jak czytamy w protokołach wykonawczych, pierwszy etap prac obejmował prace
rozbiórkowe oraz przebudowę ul. Kolejowej
i Dworcowej. Dalej wykonanie infrastruktury

Zestawienie wartości finansowych projektu
Podmiot
realizujący
Gmina Buk
Powiat
Poznański

Zadanie

Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Buku
Budowa ścieżki rowerowej
Buk-Szewce
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Suma:

Kwota ogółem
wg złożonego
wniosku

Kwota
dofinansowania
z funduszy UE

Wartość umów z wykonawcami
(roboty budowlane, *inspektorzy, promocja projektu)

7 229 400,00

5 851 696,00

8 914 708,00

11 632 376,88

9 594 226,35

16 400 475,00

4 402 976,88

3 742 530,35

AKTUALNOŚCI

7 485 767,00
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komunikacyjnej, w tym: drogi dojazdowej,
dróg manewrowych, ciągów rowerowych
i pieszych, miejsc postojowych dla rowerów
i samochodów, z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono
też budowę kanalizacji deszczowej. Prowadzone były prace brukarskie: budowa chodników i parkingów oraz linii kablowej pod
oświetlenie uliczne i zasilanie.
Obecnie trwają jeszcze ostatnie działania
związane z budową skrzyżowania o ruchu
okrężnym (ronda), które poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego
i komfort poruszania się rowerzystów. Zaliczyć do nich można m.in. kontynuowanie
korytowania w obrębie ronda i włączenia
w drogę wojewódzką. Ponadto podbudowę ul. Kolejowej. Trwają też końcowe prace
związane z budową poczekalni dla pasażerów oraz montażem automatycznej toalety
publicznej. Zainstalowane już zostały wiaty
dla rowerów. Wykonano przyłącze energetyczne na placu budowy. Trwają prace nad
zagospodarowaniem terenów zielonych.
Na ostatnim etapie przewidziano wykonanie infrastruktury architektonicznej
obejmującej: budowę wiat dla pasażerów,
tablicę informacyjną, tablicę kierunkową,
ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, dostęp
do sieci Wi-Fi, publiczne ładowarki do
urządzeń mobilnych, płyty prowadzące
dla niedowidzących oraz montaż instalacji
teletechnicznej i monitoringu. Zaplanowano
również kampanię informacyjną oraz promocję projektu. Termin zakończenia prac
przypada na 30 czerwca br.

Finalizacja inwestycji

Wróćmy na chwilę do początków inwestycji. Realizowane obecnie roboty budowlane stanowią widoczny efekt wieloletnich
prac w zakresie dokumentacji niezbędnej
do finalizacji inwestycji. Dość powiedzieć, iż
początek prac nad dokumentacją to 2016 r.
i czynności zmierzające do uzyskania tytułu
prawnego dla działek PKP.
W 2017 r. opracowana została koncepcja
inwestycji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, która została poddana analizie
m.in. przez radnych poprzedniej kadencji.
Przedłożona koncepcja wskazywała, iż prace
będą znacznie ingerowały w stan istniejący
terenu, czyli w dotychczasowy stan ul. Kolejowej i okolic dworca PKP. Warto zaznaczyć,
że koncepcja była wówczas niezbędna do
złożenia wniosku o dofinansowanie unijne.
– Stopień oczekiwań w stosunku do
założeń projektowych, a tym samym do
pierwszego opracowania dokumentacji
w postaci koncepcji tj. programu funkcjonalno-użytkowego, był znaczny. Już opracowane
w 2017 r. założenie koncepcyjne wskazywało
na znaczny stopień złożoności inwestycji,
8

w szczególności w kontekście wymogów
konkursu o dofinansowanie oraz wybranej
formuły realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – mówi Maciej Lechniak, kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miasta i Gminy Buk, który w 2017 r. przygotowywał dokumentację aplikacyjną do
dofinansowania.
Rozpoczęcie prac projektowych i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania wszelkich uzgodnień i pozwolenia na
budowę rozpoczęło się de facto w momencie
AKTUALNOŚCI

wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim
umowy na wykonanie inwestycji, co miało
miejsce w dniu 6 listopada 2018 r. Z początkiem więc nowej kadencji samorządu
rozpoczęły się regularne spotkania w ramach tzw. „rad budowy”. Jako że inwestycja
przebiega w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jej początek zdominowały spotkania
robocze z projektantami firmy wykonawczej,
a także konsultacje i spotkania z przedstawicielami PKP oraz Urzędu Marszałkowskiego. Niezbędne były również konsultacje
l CZERWIEC 2021

tecznym rozliczeniu pozostawała w zgodzie
z dokumentacją aplikacyjną i opracowywanym projektem budowlanym. Już na etapie
przygotowywania wniosku aplikacyjnego
trzeba było rozważyć pewne decyzje. Okazało się bowiem, że ingerencja inwestycji
w drzewostan będzie znacząca, stąd wycinka
drzew, która była nieunikniona. Trzeba było
to zrobić, aby osiągnąć jeden ze wskaźników z wniosku aplikacyjnego, który dotyczył
liczby planowanych miejsc parkingowych,
a musiało ich być 134 – tłumaczy Maciej
Lechniak, kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Buk.
Dlatego też tak trudnym tematem jest
będące już w toku rozliczanie uzyskanego dofinansowania, które musi spełniać
skomplikowane wymogi pozyskiwania
funduszy UE. Mechanizm rozliczania nie
zawsze idzie w parze z wybranym trybem
realizacji inwestycji i kumuluje szereg komplikacji, z którymi obecnie muszą zmierzyć
się przedstawiciele urzędu. Zależność pomiędzy koncepcją inwestycji, przepisami
technicznymi, projektem budowlanym oraz
wymogami ze strony dotującego sprawia,
że rozliczenie urasta do rangi zadania priorytetowego, wymagającego znacznych nakładów pracy. Harmonogram podjętych
i przewidzianych do wykonania czynności
na rzecz realizacji węzła przesiadkowego
potwierdza wcześniejsze przypuszczenia,
iż same wykonawstwo robót budowlanych
trwających niecały rok pozostaje zaledwie
ułamkiem czasu liczonego od rozpoczęcia
do ostatecznego zakończenia i rozliczenia
zadania.

Infrastruktura kolejowa

z bukowskimi radnymi w ramach wspólnych
posiedzeń komisji.
– Postępom w zakresie przygotowywanej dokumentacji projektowej poświęcone
zostały m.in. dwie komisje rady, w tym jedna
z udziałem przedstawicieli biura projektowego. Radni mieli możliwość zapoznania
się z problematyką opracowywania szczególnie złożonej dokumentacji projektowej
oraz wyrażenia własnej opinii. Dodatkowym
wymogiem było też opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
KOSYNIER BUKOWSKI l	

terenu, co też radni skutecznie podjęli.
Dodatkowo zabiegali też o przyspieszenie
uregulowania własności gruntów w obrębie punktu przesiadkowego, co w zderzeniu
z machiną biurokratyczną PKP okazało się
wcale niełatwym zadaniem. Trzeba jednak
pamiętać, że szczególny wpływ na stopień
złożoności budowy punktu przesiadkowego
miała przede wszystkim konieczność opracowania takiej dokumentacji, by spełniała
ona wymogi konkursu, przepisów prawa,
w tym zamówień publicznych oraz by w ostaAKTUALNOŚCI

Jednak realizacja węzła przesiadkowego to jedno, natomiast stan i zasady
funkcjonowania infrastruktury kolejowej
to inny, niezależny od samorządu problem.
Ponoszone przez Miasto i Gminę Buk nakłady nie idą w parze z modernizacją np.
podziemnych dojść do peronów, które nie
uwzględniają podstawowych potrzeb osób
niepełnosprawnych czy też rodziców z małymi dziećmi. Podejście strony kolejowej do
tematyki obsługi podróżnych budzi sprzeciw
tutejszego samorządu i jest przedmiotem
licznej korespondencji Pawła Adama, burmistrza Miasta i Gminy Buk kierowanej do
spółek kolejowych. Dzięki takim działaniom
zostały podjęte prace przedprojektowe realizowane przez PKP, w stosunku do których
wniesione zostały liczne uwagi ze strony
burmistrza o bezwzględne dostosowanie
infrastruktury do właściwych standardów.
Należy więc wiązać nadzieję, że dotychczasowy problem braku swobodnego poruszania
się w obrębie schodów peronowych zostanie
rozwiązany.
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Żłobek w prezencie dla mam
26 maja podpisano umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych „Żłobka Miejskiego
BUKOWIANKA” przy ul. Dobieżyńskiej 1 w Buku. Termin nieprzypadkowo zbiegł się ze
świętem mam, których dzieci od 1 grudnia br. będą mogły skorzystać z nowej placówki
w naszej gminie.

P

ierwszy publiczny żłobek w Buku będzie działał w budynku po byłej szwalni
„Bukowianka”. W ten sposób gmina nie
tylko otworzy nową placówkę oświatową, ale
też uratuje zrujnowany budynek, tak ważny
dla bukowian.

Społeczne inwestycje

W podpisaniu umowy wzięli udział wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, burmistrz Miasta
i Gminy Buk – Paweł Adam i zastępca skarbnika Miasta i Gminy Buk – Anna Lewińska.
– Oddanie do użytku nowego żłobka
wpisuje się w potrzeby rynku pracy. Dzięki
takiej inwestycji rodzice, a przede wszystkim
mamy po urodzeniu dziecka, mogą wrócić do
pracy, zostawiając pociechy pod odpowiednią opieką. Zapewnia to właśnie Europejski
Fundusz Społeczny, o którym najczęściej
mało się mówi, bo wszyscy interesują się
dużymi inwestycjami, takimi jak drogi czy
kanalizacja. Dzięki funduszom z EFS Wielkopolski Program Operacyjny dysponuje
budżetem 2,5 mld zł, które wydajemy na
różne przedsięwzięcia związane z rynkiem
pracy; to są żłobki, przedszkola, programy

prozdrowotne – stwierdził Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego, Wojciech
Jankowiak.
Żłobek publiczny w Buku nie jest jedynym projektem społecznym realizowanym
aktualnie w naszej gminie, ze środków pozyskanych z EFS. – Miasto i Gmina Buk jest partnerem wielomilionowego, bardzo ważnego
przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców.
Jest to Dzienny Dom Opieki Medycznej, za
którego realizację odpowiedzialne jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”
z siedzibą w Poznaniu – mówi Burmistrz
Miasta i Gminy Buk, Paweł Adam.

Z unijnym dofinansowaniem

Na stworzenie żłobka Miasto i Gmina
Buk pozyskało kwotę 666.000,00 zł (przy
wkładzie własnym 174.980,00 zł) z ministerialnego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” oraz
832.575,00 zł z WRPO na lata 2014-2020 (na
wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
małymi dziećmi) z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Fundusze pozyskane z WPRO

Sezon letni dla szczypiorniaka można uważać za otwarty!

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej
w kategorii Młodziczka Mistrzem Wielkopolski!

F

inał wojewódzki w piłce ręcznej plażowej już za nami. 28 maja na bukowskim
stadionie o miejsca na podium walczyły
4 kluby i 9 zespołów.
Pogoda była kapryśna, ale nie przeszkodziła
ona w odbyciu zawodów. Dzięki letnim rytmom,
które towarzyszyły uczestniczkom, zawody rozegrane zostały w dobrych nastrojach.
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W turnieju wystartowały 4 kluby:
» BHT Pyrki Poznań – wystawione 3 zespoły
» APR Gladiator Oborniki – wystawione
3 zespoły
» SSRiR Start Konic – wystawiony 1 zespół
» Bukowsko-Dopiewski KPR – wystawione 2 zespoły

AKTUALNOŚCI

pokryją także wydatki związane z zatrudnieniem czterech pracowników. Wartość
obu projektów wynosi prawie 1.500.000
zł, a łączny koszt inwestycji szacowany jest
na 1.814.480,00 zł.
Dla rodziców oznacza to, że przez dwa
lata nie będą musieli ponosić opłat za pobyt dziecka w żłobku. Jedynym wydatkiem
będzie koszt wyżywienia.
Dzięki inwestycji w żłobku zostanie utworzonych początkowo 20 miejsc dla dzieci
w wieku do 3 lat, a docelowo 40-50 miejsc.
Podczas dzisiejszego spotkania burmistrz Paweł Adam zaprosił wicemarszałka
Wojciecha Jankowiaka do kolejnych spotkań
i wizyt roboczych na terenie gminy w celu
doglądania postępów przy realizowanych
inwestycjach. Nasz dzisiejszy, ważny gość
zadeklarował, że na pewno niedługo znowu
odwiedzi gminę, bo z każdą kolejną wizytą
widzi, jak wiele się tu zmienia i ile powstaje
nowych inwestycji.
Edyta Wasielewska
Ekipy rywalizował najpierw w fazach
grupowych, następnie odbyły się półfinały,
a na zakończenie zawodów drużyny walczyły
już o miejsca na podium.
Tytuł Mistrza Wielkopolski w Piłce Ręcznej Plażowej trafił do gospodarzy. BD KPR
niepokonany, każde spotkanie zakończyło
się wynikiem 2:0 !!!
Awans do rozgrywek centralnych uzyskały Bukowsko-Dopiewski KPR i APR Gladiator Oborniki.
Katarzyna Wechman

l CZERWIEC 2021

Kolejne dotacje dla naszej gminy
Miasto i Gmina Buk otrzymała 94 tys. zł na przebudowę schodów wejściowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dofinansowanie zostało przyznane z samorządu
województwa wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury”.

O

głoszone zostały wyniki naboru
wniosków do nowego programu
samorządu województwa realizowanego przez Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego, w których uczestniczyły
wielkopolskie gminy. Program „Kulisy kultury”, na realizację którego przeznaczono aż 3
mln zł, ma podnieść atrakcyjność i funkcjonalność instytucji, które służą prezentowaniu
kultury artystycznej, koncertów, spektakli,

Otwarcie Wiejskich
Domów Kultury

czy spotkań ze sztuką. Dzięki niemu mieszkańcy mniejszych gmin będą mogli korzystać
ze zmodernizowanych pomieszczeń w swoich ośrodkach kultury i z przyjemnością wezmą udział w wydarzeniach artystycznych
oraz rozrywkowych.
Aż 53 zadania (inwestycyjne i remontowe) dotyczące poprawy funkcjonowania
instytucji kultury uzyskały dofinansowanie
z samorządu województwa wielkopolskiego

O

d dnia 5 czerwca 2021 r. przywrócona została możliwość udostępniania
Wiejskich Domów Kultury zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi
organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć)
i spotkań okolicznościowych w nadal trwającej epidemii.
Udostępnienie poszczególnych WDK odbywać się będzie na podstawie zawartych
umów najmu, a najemca jako organizator
wydarzeń/eventu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, tj. w szczególności do:
» dostosowania liczby zaproszonych
gości (do liczby gości nie wlicza się
osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19) do nowych wytycznych
związanych z dopuszczoną liczbą osób
w trakcie imprezy (limit gości – max. 50
osób) – maksymalna liczba gości w poszczególnych Wiejskich Domach Kultury
przedstawia się następująco:
» Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – 50 osób,
» Wiejski Dom Kultury w Dobrej – 32
osoby,
KOSYNIER BUKOWSKI l	

» Wiejski Dom Kultury w Kalwach – 40
osób,
» Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie
– 50 osób,
» Wiejski Dom Kultury w Żegowie – 48
osób,
» informacja odnośnie otwarcia WDK
w Otuszu oraz WDK w Dobieżynie nastąpi w terminie późniejszym, z uwagi
na prowadzone tam prace remontowe,
» poinformowania gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore
na COVID-19, przebywające na kwarantannie, w izolacji, manifestujące objawy
ze strony układu oddechowego;
» poinformowania gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad
reżimu sanitarnego panujących w miejscu imprezy;
AKTUALNOŚCI

w ramach programu „Kulisy kultury”. Wśród
nich znalazł się budynek Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury z dofinasowaniem aż 94 tys.
zł. Przed ubieganiem się o fundusze środki
finansowe na realizację projektu należało
zabezpieczyć w budżecie gminy.
Inwestycja została podzielona na dwa
etapy. W tym roku planuje się wykonać przebudowę schodów MGOK, na którą w budżecie przeznaczono 300 tys. zł – łącznie
z otrzymanym dofinansowaniem. Natomiast
w przyszłym roku zostanie zainstalowana
winda, jednocześnie likwidując bariery w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
i seniorów.
Edyta Wasielewska
» dysponowania pełną listą gości i obsługi wraz z kontaktami do udostępnienia
w razie potrzeby organom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej;
» zapewnienia, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczone
były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym;
» stosowania się do ogólnych zasad reżimu
sanitarnego w trakcie trwania epidemii,
tj. częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego itd.;
» dezynfekcji na własny koszt Wiejskiego
Domu Kultury po zakończeniu imprezy.

Kontakt do zarządców WDK:

» – Wiejski Dom Kultury w Dakowach
Suchych – Milena Mikołajczak, tel.
724 106 160,
» – Wiejski Dom Kultury w Dobrej – Jan
Bręk, tel. 511 651 809,
» – Wiejski Dom Kultury w Kalwach – Małgorzata Woźniak, tel. 693 531 881,
» – Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie
– Justyna Żybura, tel. 661 935 560,
» – Wiejski Dom Kultury z Żegowie – Jolanta Kitkowska, tel. 694 965 803.
Zmianie uległa organizacja funkcjonowania obiektów. Regulamin zamieszczony
jest w aktualnościach z dnia 27 maja br. na
stronie www.buk.gmina.pl.
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Dzieciaki nie mogły narzekać na nudę
1 czerwca dzieciaki z naszej gminy nie miały prawa narzekać na nudę. Poluzowanie obostrzeń
związanych z pandemią pozwoliło wyprawić im święto, jakiego w ubiegłym roku na pewno
nie miały. Na przygotowane przez siebie atrakcje zaprosili najmłodszych Miejsko-Gminy
Ośrodek Kultury, Ośrodek ZHP Buk, Kino Wielkopolanin oraz bukowscy wędkarze.
Park Sokoła
W Dzień Dziecka w Parku Sokoła dawno
nie było tak kolorowo, gwarnie i radośnie.
Atrakcje dla najmłodszych przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek
ZHP Buk przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy. Do wyboru były animacje proponowane
przez parę szczudlarzy, nauka puszczania
mega baniek mydlanych, a na deser spektakl plenerowy Teatru Wariate pt. „Eliksir
mądrości”. Z kolei harcerze postawili na gry
i zabawy sprawnościowe, wprowadzali także w tajniki komunikacji radiowej. Publiczność dopisała, co dowodzi, że popołudnie to
przyniosło wszystkim dzieciakom, ale także
całym rodzinom, wiele radości.
Warto wspomnieć, że tak barwnie udekorowany kwiatami park to nie tylko sprawka
organizatorów Dnia Dziecka, ale bukowskich
przedszkolaków z Przedszkola im. Krasnala
Hałabały, Pluszak i Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo. Przy okazji dziękujemy Stolarstwu Nowak za udostępnienie
drewnianych materiałów do przygotowania
dekoracji.

ności artystycznych w kolorowankach.
Starsi natomiast prężnie wędkowali, aby
złowić jak największą rybę. Obowiązywała metoda połowu na spławik, a każda
złowiona sztuka wracała do stawu. Mimo
panującej pandemii i podjęcia decyzji
o zorganizowaniu wspólnego wędkowania na kilka dni przed, nikt nie spodziewał się tak dużego zainteresowania.
Spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie pomocne dłonie naszych zaprzyjaźnionych
ludzi i firm, które zawsze służą wsparciem.

Wielkie podziękowania dla: Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Buku, Miasta i Gmina
Buk, PZW Baszta Buk, Extru Fish, Damiana
Wolniewicza.

Kino Wielkopolanin

Z weekendowej oferty Kina Wielkopolanin, skrojonej specjalnie dla najmłodszych,
skorzystało mnóstwo dzieciaków – wszystkie dostępne miejsca zostały zapełnione.
W repertuarze znalazły się produkcje animowane (Krudowie 2, Co w duszy gra), a także
dziecięce kino o tematyce detektywistycznej.
Do każdego zakupionego biletu Kawiarnia
Stopklatka zaoferowała rabat na desery.
Słodkości czekały także na najmłodszych,
którzy w Dniu Dziecka odwiedzili bukowską
bibliotekę.
Izabela Dachtera-Walędziak
Zuzanna Skibińska

Staw Baszta

Z kolei szkółka wędkarska rozpoczęła świętowanie już 30 maja nad stawem
Baszta w Buku. Najmłodsze pociechy miały możliwość sprawdzenia swoich zdol12
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Spacer z kulturą
Pogoda tylko trochę pokrzyżowała
nam plany. „Spacer z kulturą” w Parku
Sokoła mieliśmy zacząć punktualnie
o godzinie 16 minikoncertem Dariusza
Starosty, który grając na pianinie chciał
zabrać publiczność nie tylko w swój
muzyczny świat, ale także Franka
Sinatry czy Michaela Bublé.

P

adało do 17. Jednak takiej okazji do spotkania się z publicznością i artystami,
jako Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,
nie mogliśmy odpuścić. 29 maja przypadał
bowiem Dzień Działacza Kultury. Była to
także pierwsza okazja do wspólnej zabawy
po ponadrocznej przerwie, do której zmusiła
nas pandemia koronawirusa.
W Parku Sokoła przygotowano dwie
„sceny plenerowe”: na tarasie i schodach oraz
w centralnym punkcie parku. Nasz artystyczny program rozpoczął zespół folklorystyczny
„Złote Kłosy”, po nim na scenie pojawiła się
rozśpiewana młodzież z Ogniska Muzycznego (Magdalena Smól, Adrianna Matelska
oraz Wiktoria Pesz), a następnie kapela podwórkowa Junki z Buku. Następnie znów
zmieniliśmy rytm. Była ta jedna z nielicznych
okazji, aby zobaczyć śpiewający w plenerze
zespół kameralny Amici Canti, oczywiście
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pod dyrekcją Leszka Górki. W finale ambitną piosenką uraczyli nas: Piotr Wojtyniak,
Joanna Szynkaruk i Ewelina Króliczak.
Z okazji Dnia Działacza Kultury w parku
stanęła księga pamiątkowa, w której każdy mógł wpisać życzenia dla pracowników
kultury, ale także po prostu coś miłego, dla
innych. W namiocie przygotowano minigalerię obrazów dzieci i młodzieży z pracowni
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plastycznej, a w parkowych alejkach do robienia pamiątkowych fotografii zachęcały
dwa bajkowe monidła oraz… para niestrudzonych szczudlarzy częstujących cukierkami, którym wcześniej niestraszny był nawet
deszcz. Podczas „Spaceru z kulturą” otwarta
dla publiczności była także strzelnica Klubu
Żołnierzy Rezerwy.
Izabela Dachtera-Walędziak
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Książkowe
nowości:

„Podróżuj
lepiej”,
„Podróżuj
bliżej”

W

ypożyczalnia dla dorosłych
w bukowskiej bibliotece wzbogaciła swój księgozbiór o dwie wspaniałe propozycje dla miłośników wypraw
w nieznane. Anna i Marcin Nowakowie,
autorzy jednego z najrzetelniejszych i najpopularniejszych polskich blogów podróżniczych „Wędrowne Motyle” są autorami
książek „Podróżuj lepiej” i „Podróżuj bliżej”.
Pierwsza z pozycji jest poradnikiem, dzięki któremu nauczymy się m.in., jak zaplanować urlop idealny. To obowiązkowa lektura
dla każdego, kto chce podróżować częściej,
lepiej i taniej oraz idealna propozycja dla tych,
którzy dopiero rozpoczynają swoją wielką
podróżniczą przygodę. Dzięki pasji autorów
dowiemy się, jak „zapolować” na tańsze bilety
i jak prawidłowo rozplanować swój urlop,
aby wycisnąć z niego jak najwięcej.

Anna i Marcin Nowakowie
to nie tylko wyśmienici blogerzy oraz doświadczeni podróżnicy, ale przede wszystkim
ciekawi świata ludzie, którzy
na ponad 250 stronach dzielą
się swoją wiedzą, dając wskazówki, informacje oraz wiele
praktycznych porad. Ta książka
po prostu inspiruje! „Podróżuj
bliżej” to prawdziwa nowość,
propozycja, której przedsprzedaż rozpoczęła się niedawno, bo 11 maja.
Książka zawiera szereg informacji dotyczących podróżowania po Polsce. Prowadzi
czytelnika wiejskimi drogami, wśród szumiących traw przy śpiewie ptaków. Opisane
zostały w niej 193 miejsca, z którymi autorzy
zapoznają nas z niesamowitą czułością i dbałością o szczegóły. Książka jest bogato ilustrowana, możemy podziwiać w niej ręcznie
malowane przez Marcina Nowaka mapy oraz
liczne zdjęcia. Książka powstawała w bardzo
trudnym dla wszystkich czasie pandemii,
kiedy możliwości podróżowania zostały
bardzo ograniczone i jak mówią sami autorzy: „Gdy świat się skurczył… poznaliśmy
go bliżej”. Zachęcamy do czerpania wiedzy
z tych podróżniczych perełek i planowania
wraz z nimi nadchodzących wakacji.
Katarzyna Duda

Powiat
poznański
pełen atrakcji

G

dzie warto się wybrać i co
warto zobaczyć w powiecie
poznańskim? Jakie walory
przyrodnicze i rekreacyjne kryją
się przed turystami? Odpowiedzi
na te i wiele innych pytań odnajdziecie w przewodnikach przygotowanych
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Przewodniki można otrzymać bezpłatnie
w bukowskiej bibliotece i filii w Niepruszewie w godzinach ich otwarcia.
„Przewodnik niedzielnego rowerzysty”
to źródło rzetelnych informacji opisujących
15 tras rowerowych po powiecie poznańskim. Propozycje skierowane są głównie
do rodzin z dziećmi i seniorów, są to trasy
bardzo urokliwe, a jednocześnie niewymagające dużej sprawności fizycznej. Zostały
zaplanowane tak, aby przez większość czasu
turyści poruszali się szlakami rowerowymi,
m.in. Cysterskim Szlakiem Rowerowym czy
Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym oraz
lokalnymi szlakami gminnymi.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Każdy opis wycieczki zawiera trzy
elementy: mapy okolic z zaznaczoną trasą,
tekstowy opis głównych atrakcji, a także
charakterystyczne punkty znajdujące się
na trasie oraz kod QR. Gmina Buk została
w tym przewodniku ujęta w ramach trasy
nr 13 pod nazwą „Ptasie bagna”. Rozpoczyna
się ona w Stęszewie, dalej prowadzi m.in.
przez Krąplewo, rezerwat „Trzcielińskie Bagno”, wieś Mirosławki następnie źródełko
w Żarnowcu, Skrzynki, Otusz i Buk.
Kolejnymi przewodnikami, które czekają
na czytelników są: „Przewodnik niedzielnego tropiciela” oraz „Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów”. Ten pierwszy
prezentuje wybrane ścieżki dydaktyczne
po Wielkopolskim Parku Narodowym oraz
trzech parkach krajobrazowych. „NiedzielK U LT U R A

Muzeum
czynne także
w soboty!

W

miesiącach letnich
Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej będzie
otwarta dodatkowo w wyznaczone soboty. Jest to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie ze strony turystów, zwiedzających nasze miasto śladami questu „Orzeł i Reszka”. Śmiało możemy
powiedzieć, że nasz quest jest zaliczany do jednego
z najbardziej udanych w Wielkopolsce. Niebawem
dzięki staraniom Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu pojawi się możliwość korzystania z niego jako
aplikacji mobilnej.
Izba będzie czynna dodatkowo w godzinach od
10:00 do 13:00, w następujące soboty: 5 i 19 czerwca; 3, 17, 31 lipca; 14 i 28 sierpnia oraz 4 września.
Niezorientowanym przypominamy, że nasze muzeum
mieści się w piwnicach Biblioteki przy placu Stanisława Reszki 29 (wejście na dzwonnej jak do biblioteki).
Obowiązują: nakaz stosowania maseczek, dezynfekcja
rąk oraz limit zwiedzających. Serdecznie zapraszamy!

Red.
nych tropicieli” oczarują
szlaki mające charakter
nie tylko przyrodniczy,
ale również edukacyjny, historyczny i krajoznawczy. Na większość
zaprezentowanych w tym
przewodniku tras można
wybrać się o każdej porze
roku. „Przewodnik niedzielnego tropiciela” zawiera mnóstwo pomysłów na
wyjątkowe spędzenie czasu,
to gratka dla osób, które chcą poznać lepiej
swoją najbliższą okolicę.
Powiat poznański jest bardzo bogaty
w owiane tajemnicami miejsca, o których
z kolei przeczytać można w „Przewodniku
niedzielnego pogromcy duchów”. Opisano
w nim 17 legend, a wśród nich legendę
z gminy Buk, której bohaterem jest pierwszy władca Polan – Mieszko I i pewien żubr.
Wszystkie znajdujące się w przewodniku
opowieści i odnoszące się do nich miejsca
są bardzo ciekawe i warte poznania.
Zachęcamy do zwiedzania powiatu poznańskiego wraz z proponowanymi przewodnikami, które na nowo pozwolą nam
odkryć uroki naszego regionu.
Katarzyna Duda
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Nie marnuj jedzenia – podziel się nim!
Zostało ci jedzenie – podziel się nim z innymi! To idea foodsharingu, ruchu
społecznego, który powstał w Niemczech, upowszechniając się niemal w całej Europie.
W miastach i miasteczkach w ogólnie dostępnych miejscach stawia się lodówki i szafy,
gdzie można zostawić jedzenie, którego sami nie zjemy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, 1 września jadłodzielnia rozpocznie działalność w bukowskim Parku Sokoła.
– W Unii Europejskiej Polska jest na
piątym miejscu, jeśli chodzi o marnowanie
jedzenia. Marnujemy ok. 9 milionów ton
żywności rocznie. Statystyczny Polak wyrzuca ok. 50 kilogramów. Przeliczając to na
liczbę mieszkańców Buku, łatwo obliczyć,
że do przysłowiowego kosza trafia co roku
ok. 300 tysięcy kilogramów przeróżnych
artykułów spożywczych – wylicza Szymon
Krzemiński, pomysłodawca stworzenia
Bukowskiej Jadłodzielni.
Foodsharing to nic innego jak sposób na
niemarnowanie żywności. Polega na umieszczaniu w ogólnodostępnych lodówkach lub
szafach produktów, które zostały nam we
własnej lodówce, spiżarni, na sklepowej
półce czy u zaprzyjaźnionego restauratora,
a są jeszcze zdatne do spożycia. W Polsce
pierwsza jadłodzielnia powstała w Warszawie w 2016 roku, obecnie jest ich już ok. 60.
– Najwięcej jadłodzielni działa w dużych
miastach, co zrozumiałe z racji liczby mieszkańców, sklepów czy restauracji, ale coraz
częściej podobne miejsca uruchamiane są
w mniejszych miejscowościach, a nawet na
wsiach – mówi Marcin Niemczewski, który
od dwóch lat prowadzi Jadłodzielnię-Mosina,
działając także w stowarzyszeniu Foodsharing Polska, które wspiera nowe miejsca na
foodsharingowej mapie kraju. – I działają
tam z powodzeniem. Kolejną jadłodzielnię
uruchamiamy niebawem w Puszczykowie,
a to również nieduży ośrodek. Jestem przekonany, że idea się przyjmie.
Jadłodzielnie mają najczęściej postać
szafek i/lub lodówek, w których każdy
może zostawić jedzenie, jakie ma na zbyciu. I uwaga – każdy też może po to jedzenie
sięgnąć. Nieodpłatnie – na zasadzie dobrej
woli i z chęci ocalenia jedzenia przed zmarnowaniem.
16

– Niemarnowanie jedzenia to podstawowy cel działania jadłodzielni. To ważne, aby
uświadamiać mieszkańcom, że to miejsce
dla każdego, a nie punkt wydawania darmowych posiłków dla najuboższych, choć
i takie osoby, którym nie zawsze starcza do
pierwszego, są mile widziane – dodaje Szymon Krzemiński. – Do jadłodzielni możemy
więc zanieść paczkę kawy, która nam nie
smakuje, słój zupy, której nie jesteśmy w stanie zjeść sami, warzywa i owoce z własnego
ogródka, o ile nie mamy czasu i pomysłu na
przetwory. Niech posłużą komuś innemu!
Najlepiej, aby jadłodzielnia usytuowana
była w miejscu, gdzie jest łatwy dostęp do
prądu, ze względu na pracującą lodówkę. Dobrze też, aby miejsce to było monitorowane
i dostępne dla wszystkich przez 24 godziny
na dobę. Stąd pomysł, aby Bukowska Jadłodzielnia stanęła w Parku Sokoła, w sąsiedztwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Co można zanieść do jadłodzielni? – Najważniejsze to kierować się zasadą, że dajemy
tylko to, co sami byśmy zjedli. Można przynosić w zasadzie wszystko poza świeżym
mięsem i produktami zawierającymi surowe
jajka oraz poza alkoholem – wyjaśnia Szymon Krzemiński. – Produkty są dla wszystkich, którzy chcą się poczęstować i zjedzą
to, co zabiorą, czyli dla tych którym brakuje
na codzienne zakupy żywności, ale także dla
tych, co zapomnieli kanapki do pracy albo
nie mieli czasu przygotować sobie obiadu.
Wszystkie informacje jak korzystać
z jadłodzielni wywieszone są na lodówce
i szafie (regulamin, zasady, ostrzeżenia,
choćby takie, że korzysta się z niej na własną odpowiedzialność). To ważne, bowiem
jadłodzielnia nie jest przedsiębiorstwem
spożywczym ani zakładem zbiorowego
żywienia. Teoretycznie więc znajduje się
SPOŁECZEŃSTWO

poza jurysdykcją Sanepidu, choć Główny
Inspektorat Sanitarny dał jadłodzielniom
w Polsce zielone światło.
– Aby jadłodzielnia „żyła” potrzebne jest
nie tylko zaangażowanie mieszkańców, ale
także grupa wolontariuszy. Ich zadaniem
jest dbanie o jadłodzielnię i porządek wokół niej. Wolontariusze organizują zbiórki
żywności od osób, które chcą się podzielić
żywnością. Odbierają produkty z zaprzyjaźnionych punktów gastronomicznych, sklepików, firm cateringowych i dostarczają do
jadłodzielni – wyjaśnia Marcin Niemczewski.
– Osobne wyzwanie to praca z mieszkańcami,
których trzeba sukcesywnie przekonywać
do korzystania z jadłodzielni po każdej ze
stron. Że to nic wstydliwego. Zauważyłem, że
w oswajaniu mieszkańców pomagają działające tuż obok podzielnie książek. Przychodzimy wówczas nie tylko po kanapkę albo
z kanapką, ale i po książkę – podpowiada
Marcin Niemczewski.
Bukowska Jadłodzielnia zacznie działać
prawdopodobnie 1 września. Równocześnie
powstanie profil na FB. Trafiać tam będą
m.in. informacje o tym, czym danego dnia
można częstować się z lodówki. Profil będzie
także promować osoby i instytucje aktywnie
wspierające inicjatywę.
– Jadłodzielnia to miejsce, które poza
swoim pierwotnym przeznaczeniem może
wychodzić szerzej do ludzi, integrując lokalną społeczność. Śmieję się, że w Mosinie
jesteśmy już małomiejskim ruchem, parafrazując termin „ruch miejski” w odniesieniu
do dużych miast. Działa z nami rzesza 90
wolontariuszy, którzy wspierają działalność
ekologiczną i kulturalną organizowaną pod
szyldem Jadłodzielni-Mosina. Trzymam kciuki za Buk i zawsze służę pomocą – dodaje
Marcin Niemczewski.
Jak podkreśla Szymon Krzemiński,
pierwszym krokiem w kierunku powstania
Bukowskiej Jadłodzielni było przyłączenie
się za przykładem Jadłodzielni-Mosina do
akcji „Zupa Wolności” na Dworcu Letnim
w Poznaniu: – 2 maja osiem rodzin z naszej
gminy przygotowało około 180 kanapek,
a także ciasta oraz owoce dla osób w kryzysie bezdomności. Radość i wzruszenie
osób obdarowanych zainspirowało nas do
ponownego udziału w „Zupie Wolności”. Tym
razem postanowiliśmy jednak poszerzyć
zakres pomocy, zbierając dodatkowo wodę
mineralną i odzież.
Najbliższe przekazanie darów odbędzie
się 20 czerwca. W planach są kolejne akcje.
Jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy chciałby włączyć się do pomocy, zapraszamy do
kontaktu z Szymonem Krzemińskim (nr tel.
695 377 666) oraz Agnieszką Skałecką (nr
tel. 603 782 724).
Izabela Dachtera-Walędziak
l CZERWIEC 2021

Bukowskie mamy już 25 maja
świętowały Dzień Matki

S

towarzyszenie Bukowskie Mamy zorganizowało dla mam bardzo kobiece spotkanie w Sali Miejskiej w Buku. Główną
atrakcją była rozmowa z osobistą stylistką
Moniką Sekułą, która w humorystyczny i pełen pasji sposób opowiadała o stylu, doborze
kolorów, typach sylwetki i twarzy. Każda
mama została zmierzona i otrzymała rady
odnośnie swojego typu. Dobrze dobrana bielizna to podstawa każdej stylizacji, dlatego
indywidualnych konsultacji udzielała także
brafitterka ze sklepu z bielizną „Szafonierka”
w Buku. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć
Pracowni fryzjerskiej Angeliki Sworek, aby
zadbać o mamy aż po czubek głowy. Pani Angelika jak zawsze trafnie dobierała chętnym
cięcia i odcienie, rozdając przy tym idealnie
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dobrane do potrzeb próbki kosmetyków.
Celem spotkania było przypomnienie każdej z uczestniczek o tym, że oprócz bycia
mamą jest się również kobietą i że w Buku
są inne kobiety takie jak my. Mamy miały
czas na chwilę dla siebie i beztroskie rozmowy przy przepysznym poczęstunku od
niezawodnej kawiarni Cafe Reszka. Każda
uczestniczka otrzymała dodatkowo upominki od NaturAnia, Eden Instytut Zdrowia
i Urody Mierzyńska Lidia i MaMaria. Spotkanie współfinansowane było przez Miasto
i Gminę Buk. Kolejna okazja do spotkania
(tym razem całą rodziną) będzie już 20.
czerwca. Bądźcie czujne!
Maria Andraszyk
Foto: Natalia Majewska
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Zajrzyj do nas po seansie

Po prostu pójść na obiad lub deser
28 maja br. nastąpił kolejny etap odmrażania gastronomii po długim lockdownie.
Długo oczekiwany zarówno przez restauratorów, jak i klientów. Restauracje, kawiarnie
w końcu mogą przyjmować gości w środku, a nie tylko w ogródkach. Można już także
organizować imprezy okolicznościowe w lokalu, z obowiązującymi ograniczeniami
sanitarnymi. Nie trzeba robić wesela czy komunii pod chmurką i martwić się o to, że
przyjęcie zepsuje deszcz.
Kawiarnia Cafe Reszka

D

wa tygodnie wcześniej ruszyły ogródki, jednak z powodu kapryśnej pogody
lokale w Buku nie cieszyły się aż takim
zainteresowaniem, jakiego się spodziewano.
Trudno bowiem delektować się obiadem,
siedząc przy stoliku przy temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza, a maj pokazał nam,
że na lato trzeba jeszcze trochę poczekać.
Na ogródki szturmu nie było, ale inaczej
jest już teraz, kiedy posiłek lub deser można
zjeść w środku lokalu. Zainteresowanie jest
duże. Pomimo obowiązujących ograniczeń,
takich jak 50-procentowe obłożenie gości
w lokalu, maseczki oraz dystans.

Wreszcie się stało!
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Nie możemy się doczekać, aż będziemy
gościć Was na miejscu – pisali restauratorzy
na swoich profilach społecznościowych tuż
przed kolejnym etapem odmrażania.
Na FB „Novej Trattorii”: „Czekaliśmy
na ten dzień z utęsknieniem i wreszcie się
stało! Z uśmiechami na ustach otwieramy
wnętrze naszej restauracji! Mamy nadzieję, że będziecie z nami w ten emocjonujący
weekend. NOVAtrattoria come back!”. Na
co klienci chętnie odpowiadali: „Nareszcie.
Super. Widzimy się w niedzielę”.
Ostatni weekend maja był oblegany przez
smakoszy i bez wcześniejszych rezerwacji
nie można było co liczyć na wolny stolik.
W restauracji „Pokusa” 28 maja br. została zorganizowana pierwsza osiemnastka po
długiej przerwie, a kolejne weekendy są już
zarezerwowane na zaległe komunie, oczywiście w obowiązującym reżimie sanitarnym.
l CZERWIEC 2021

Nova Trattoria

Pizzeria Mateo
– Już tradycyjnie prawdziwe oblężenie
było 1 czerwca, w Dzień Dziecka, bo pizza
to – jak wiadomo – danie obowiązkowe dla
wielu milusińskich. A jest u nas w czym
wybierać: proponujemy pizze zarówno te
tradycyjne, dobrze znane (np. margherita,
peperoni, czy primavera), ale też bardziej
oryginalne (chłopska, mafia, rzeźnicka, wiejska) – stwierdza Magdalena Lenarczyk, manager z Restauracji i Pizzerii „Mateo”.
Właściciele lokali mówią, że nigdy nie
widzieli, aby ludzie tak się cieszyli, że mogą
po prostu pójść na obiad, zjeść posiłek przy
stoliku w sali. Jak opowiadali po pierwszym
„otwartym” weekendzie: – Goście są strasznie wytęsknieni i oczekują przebywania
w towarzystwie innych osób.

Na wynos lub z dostawą

Gastronomia ruszyła po niemal siedmiu miesiącach obsługi tylko na wynos lub
z dostawą. Niektórzy właściciele uważają, że
zmieniły się nawyki klientów, którzy nauczyli
się i polubili zamawiać na wynos. Do „Novej
Trattorii” z zamówieniami dzwonią mieszkańcy okolicznych sołectw czy nawet gmin
jak np. z Dopiewa czy Tarnowa Podgórnego.
W restauracji „Pokusa” przyjmowane
były, i zresztą nadal tak będzie, zamówienia zarówno telefonicznie, jaki on-line. –
Nasi klienci nie opuścili nas w pandemii
i chętnie zamawiali posiłki. Największym
powodzeniem cieszyły się tradycyjnie dania
z kuchni polskiej, takie jak kotlet de volaille,
filet z kurczaka z pieczarkami, zraz zawijany, sznycel z jajkiem, łosoś nadziewany
szpinakiem, krem szparagowy z groszkiem
ptysiowym, chłodnik litewski czy rosół z makaronem, ale wprowadzaliśmy też nowości
np. pizzę z pieczoną, szarpaną wieprzowiną,
która przypadła do gustu naszym klientom
– mówi Roman Szmyt, kierownik restauracji
„Pokusa”.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

– Nowe pomysły, które pojawiły się właśnie w czasie lockdownu, pozwoliły nam nie
tylko rozszerzyć ofertę dla naszych stałych
bywalców, ale też zjednać nowych. Dużym
zainteresowaniem cieszy się nasza bogata
oferta ciast (np. sernik z białą czekoladą
i owocami, malinowa chmurka), tart (z kurczakiem i mango w sosie pomarańczowym),
ale też stałe menu: pierogi z farszem (np.
pierogi ruskie z sosem porowym, pierogi
ze szpinakiem, serem fetą i kurczakiem),
naleśniki (ze szpinakiem, serem fetą i sosem
czosnkowym lub z cukinią, serem i sosem
paprykowo-pomidorowym) – mówi Donata
Szymańska, właścicielka kawiarni&naleśnikarni Cafe reSzka.
W Restauracji i Pizzerii „Mateo” też wychodzą z założenia, że klienta przez cały
czas trzeba zaskakiwać czymś nowym i dlatego oprócz tradycyjnej pizzy pojawiają się
nowe propozycje nie tylko dań obiadowych
(tagliatelle z krewetkami, szparagami i szpinakiem), ale też deserów (np. lamponi con
mascarpone: maliny, ser mascarpone, bezy,
bita śmietana) i jak piszą na swoim FB: „Temperatura pieca nigdy u nas nie spada”.
Restauratorzy na pewno nie zrezygnują
z zamówień na wynos lub z dostawą, choć
niektórzy planują menu trochę zmodyfikować. – Na razie rezygnujemy z sushi i to
nie dlatego, że klienci nie są zainteresowani taką kuchnią, ale wracamy do naszego
tradycyjnego menu. Są to pizze (np. prosciutto, funghi), makarony (spaghetti aglio
olio e peperoncino, taglatielle z kurczakiem,
gnocchi z polędwiczką wieprzową), czy też
inne dania obiadowe: polędwica z dorsza
w tempurze lub tradycyjny kotlet schabowy
bez kości – mówi Mikołaj Nowak, właściciel
„Novej Trattorii”.

Z myślą o pracownikach

Dla wielu restauratorów przetrwanie
SPOŁECZEŃSTWO

Restauracja Pokusa
na bardzo trudnym rynku gastronomicznym było niełatwym zadaniem. Niektórzy
myśleli już nawet o zamknięciu lokalu, bo
z różnych powodów nie załapali się na fundusze z Tarczy Antykryzysowej. Z takim
czarnym scenariuszem musiała zmierzyć
się właścicielka kawiarni&naleśnikarni Cafe
reSzka, która w grudniu 2019 roku zadebiutowała, a cztery miesiące później przyszedł
lockdown. Donata Szymańska przyznaje,
że bez finansowego wsparcia męża lokalu
już by nie było. Na całe szczęście udało się
przetrwać najtrudniejszy czas, a teraz jest
już tylko lepiej.
Inne restauracje, kawiarnie też musiały się borykać z niemałymi problemami
finansowymi, ale w żadnym z tych przez
nas „przepytywanych” nie został zwolniony
ani jeden pracownik. W jednym z nich na
własną prośbę wypowiedzenie złożył jeden
pracownik, który i tak już wcześniej planował szukać zatrudnienia w innym miejscu.
Jego etat nie został już reaktywowany, choć
kto wie, może jeszcze będzie taka potrzeba.
„Nova Trattoria” nie tylko nie uszczupliła
swojego składu pracowników, ale nawet zatrudniła nowego kucharza. Tyle zamówień,
że jak się okazało, personelu jest za mało.

Jak Polak został kucharzem?

Z powodu przedłużającej się pandemii
zauważalny jest nowy trend polegający na
tym, że konsumenci częściej i chętnej gotują
sami, w domowym zaciszu, eksperymentując
w kuchni. To nienajlepsza wiadomość dla
gastronomii. Ale badacze rynku tłumaczą
to dużą zdolnością przystosowywania się
Polaków do nowej rzeczywistości. Nie było
wyjścia, więc zaczęli gotować. Ale teraz już
mogą wyjść z domów do lokali, spotkać się
z najbliższymi przy stoliku, delektując się
posiłkiem.
Edyta Wasielewska
19

Piosenka na Dzień
Mamy i Taty

W

Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo 26 maja
to szczególny dzień – łączący świętowanie Dnia Mamy, ale także Taty! W tym
roku ze względu na panująca pandemię święto to miało inny charakter niż zazwyczaj.
Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały
występy artystyczne dla swoich kochanych
rodziców w formie nagrania. Dzieci składały życzenia, śpiewały piosenkę i tańczyły! Wykonały także piękne upominki dla
Mamy i Taty. Przedszkolaki również polecały
w modlitwie porannej i podczas Koronki
do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 swoich
ukochanych Rodziców oraz całe rodziny.
Siostry Miłosierdzia

Łezka w oku
ze szczęścia

O

d 24 maja przez kilka kolejnych dni
dzieci z Przedszkola im. Krasnala
Hałabały świętowały Dzień Mamy,
Taty i całej Rodziny. Nauczycielki z dziećmi
przygotowały z tej okazji wesołe i wzruszające występy taneczne, wokalne i recytatorskie. Wszystkie sale pozmieniały się
w kolorowe sceny, na których prezentowali
się mali artyści. Wszystkie przedszkolaki
bardzo się starały, aby w tej aktorskiej formie podziękować rodzicom za ich miłość,
opiekę i cierpliwość. Dzieci wykonały też
drobne upominki dla kochanych rodziców.
Szkoda, że ze względu na panujące obostrzenia sanitarne rodzice nie mogli na żywo
zobaczyć występów swoich pociech. Aby to
wynagrodzić, nauczycielki nagrywały filmiki,
które później zostały przesłane rodzicom.
Samodzielnie wykonane upominki dzieci
zabrały do domu i tam wręczyły rodzicom.
Wszystkim bardzo podobały się prezenty,
filmiki z nagraniami dały wiele radości, choć
z pewnością niejednej mamie i niejednemu
tacie łezka zakręciła się w oku.
Agata Krasowska
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X Ogólnopolskie Święto Optymizmu

K

olorowe plakaty ozdobiły ogrodzenie
Przedszkola im. Krasnala Hałabały
z okazji X Ogólnopolskiego Święta Optymizmu, które obchodzono 10 maja.
Już z samego rana na dzieci i ich opiekunów czekała niespodzianka w postaci kolorowo udekorowanego wejścia. Każdy, kto
odwiedził nasze przedszkole, mógł spocząć
na optymistycznym krześle i pozytywnie
spojrzeć na świat.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem
tworzyły kolorowe plakaty, które ozdobiły

przedszkolne ogrodzenie. Podczas zajęć
wychowankowie wysłuchali optymistyczną bajkę terapeutyczną i dowiedzieli się, co
znaczy przysłowie „Patrzeć na świat przez
różowe okulary”. Następnie wykonali pracę plastyczną, która polegała na zaprojektowaniu optymistycznych okularów. Cała
społeczność przedszkolna odśpiewała
hymn Przedszkola im. Krasnala Hałabały
„Optymistą być”. Na uwieńczenie dnia dzieci
otrzymały Dyplom Optymisty.
Martyna Zimmer

„Wymiana pocztówkowa”
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały

G

rupa Pszczółki z Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji wymiany pocztówkowej. W czasach komputerów i internetu, sposób komunikowania się w tradycyjny
sposób niestety zanika. Wysyłanie listów
i pocztówek należy do rzadkości, szczególnie
wśród najmłodszego pokolenia.
Grupa Pszczółki rozpoczęła współpracę
z przedszkolami z całej Polski, która polega
właśnie na wymienianiu się pocztówkami
z różnych regionów. Dzieci wysłały już w sumie około 25 pocztówek Buku, do dzieci z różnych zakątków Polski – od Morza Bałtyckiego
aż po Tatry. Przedszkolaki z niecierpliwością
KOSYNIER BUKOWSKI l	

oczekują na kolejne napływające do przedszkola kartki. Dzieci w ten sposób nie tylko
uczą się, jak adresować pocztówki, ale jest to
również świetna forma nauki geografii. Po
każdej otrzymanej widokówce dzieci razem
z panią muszą odszukać dane miasto lub wieś
na mapie Polski, aby następnie posłuchać
kilku ciekawostek o danym regionie. Oprócz
samych korzyści dla dzieci jest to również
świetna forma promocji naszego przedszkola
oraz miasta. Akcja trwa do końca czerwca
– dzieci nadal z utęsknieniem oczekują na
pocztówki, aby poznać nowe zakątki naszego
pięknego kraju.
Iwona Miga
O Ś W I ATA
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Buk otwarty dla młodych
„Cudze chwalicie – swojego nie znacie! Buk otwarty dla młodych WMM” to hasło Dnia
Wspólnoty Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Buku, który obchodzono 29 maja.

Z

gromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo od 1850 r. prowadzi Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej – powstało ono
na prośbę samej Matki Bożej Niepokalanej
Cudownego Medalika podczas objawień św.
Katarzynie Labouré w 1830 r. we Francji.
Stowarzyszenie zrzesza wielu młodych ludzi
z całego świata, którzy pragną być blisko
Boga, Maryi i ubogich.
W Statutach WMM Maryjnej czytamy:
„Zadaniem Stowarzyszenia jest w szczególności pomoc w integralnym rozwoju młodego człowieka przez wezwanie do pracy nad
sobą i kształtowanie postaw obywatelskich”.
Dany cel formacji duchowej i patriotycznej
staraliśmy się zrealizować podczas Dnia
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Wspólnoty WMM 29 maja 2021r. pod hasłem: „Cudze chwalicie – swojego nie znacie!
Buk otwarty dla młodych WMM”.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza
Święta w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Ks. kustosz proboszcz
Andrzej Szczepaniak opowiedział o mającym ponad 600 lat wizerunku Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej oraz przybliżył historię obrazu i jego koronacji zgormadzonym dzieciom i młodzieży z różnych miejscowości, także spoza naszej gminy: m.in.
z Lubasza, Kicina, Lwówka.
Następnie uczestnicy Dani wspólnoty
WMM przeszli na plac Reszki 26, by uczestniczyć w kursie pisania ikon prowadzonym
przez panie: Agnieszkę Matuszewską, Olgę

O Ś W I ATA

Skórzewską i Marię Serek. Młodzież zapoznała się z metodą pisania ikon oraz m.in.
z historią powstania ikony Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej. Panie we wspaniały sposób pokazały piękną metodę modlitwy. Uczestnicy dowiedzieli się, że ikona to
dzieło sztuki zrodzone w modlitwie i oprócz
bogactwa artystycznego posiada znacznie
większe bogactwo duchowe.
W przerwie od pisania ikon uczestnicy
wspólnie śpiewali pieśni religijno-patriotyczne oraz zapoznali się z wystawą „Najpiękniejsze miejsca w Buku”. Podczas pracy
w grupach dzieci i młodzież przedstawiały
swoje wspólnoty z różnych miejscowości.
Uczestnicy warsztatów podczas spotkania
poszerzali swą wiedzę na temat miasta i gminy Buk – przede wszystkim o najciekawsze
miejsca do zwiedzania.
Na zakończenie wspólnie odmówiono
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie rozdano pakiety podarunkowe od
miasta i gminy Buk oraz obrazki z Matką
Bożą Bukowską Literacką. Mamy nadzieję,
że Wincentyńska Młodzież Maryjna z Wielkopolski będzie mile wspominała czas spędzony w Buku.
Siostry Miłosierdzia z Buku
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Minęło 25 lat ...

K

ażdego roku, 17 maja, społeczność
uczniowska oraz wszyscy pracownicy
Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy
w Szewcach obchodzą Dzień Patrona Szkoły.
W tym roku obchody te miały szczególny
charakter ze względu na jubileusz 25-lecia
istnienia szkoły, której patronuje Doktor Lech Siuda. 25 lat temu, w 1996 roku,
Doktor Siuda był obecny na uroczystości
nadania szkole jego imienia, a ówczesnym
dyrektorem placówki była Anna Zawieja.
Doktor zmarł 17 maja 1997 roku,
a dzień jego śmierci obrano Dniem Patrona.

Sukces
Adriana
i Filipa

Ze względu na pandemię tegoroczne obchody święta odbyły się zdalnie, a uczniowie,
którzy byli obecni w budynku szkolnym,
uczcili pamięć Doktora podczas uroczystego apelu. Dyrektor szkoły Mirosława Zwęgrodzka przypomniała uczniom biografię
dr. Lecha Siudy, podkreśliła zalety, które
posiadał i jak wspaniałym był lekarzem.
Najmłodsi uczniowie w hołdzie Patronowi
zaprezentowali piosenkę i „taniec kwiatów”.
Na stronie internetowej szkoły pojawiły się owoce twórczości uczniów, którzy
przygotowując się do tego wzniosłego dnia,
wykonali pod kierunkiem nauczycieli różne
zadania. Były to: prace plastyczne – „Kwiaty
dla Patrona”, „Portret Patrona”, „Scenki z ży-

cia Patrona”, koncerty, filmiki, prezentacje.
„Patron będzie z nami razem, Jego słowa
drogowskazem ...” tak brzmią słowa pieśni
szkoły, które są obietnicą złożoną Doktorowi. Motto Patrona „Trzeba mało wymagać od świata, lecz dużo od siebie” starają
się realizować kolejne pokolenia uczniów.
Wspominają postać Doktora i cechy, które
posiadał: wielki szacunek do drugiego człowieka, umiłowanie sztuki, wrażliwość na
piękno przyrody, ciekawość świata, ofiarność
w służbie potrzebującym. Szkoła w Szewcach jest dumna ze swojego Patrona, który
jest wzorem do naśladowania, człowiekiem
za którym warto podążać, aby realizować
ambitne i wzniosłe cele.
Paulina Tojek

U

czniowie klasy 7a
ze Szkoły Podstawowej w Niepruszewie – Adrian Boiński
i Filip Mielcarek, zostali
finalistami I Wojewódzkiego Konkursu Wychowania
Fizycznego organizowanego przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty. Adrian
i Filip znaleźli się w gronie
500 najlepszych uczniów
wielkopolskich szkół (laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich).
Do części teoretycznej
i praktycznej konkursu
przygotowywał ich pan Rafał Skomra.
Gratulujemy Filipowi, Adrianowi, rodzicom oraz panu Rafałowi Skomrze i życzymy
kolejnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Miejscowość Dobra bierze udział
w konkursie, w którym można wygrać
rodzinne miejsce zabaw, ufundowane
przez NIVEA. O wygranej zdecyduje liczba
internetowych głosów, dlatego zachęcamy do głosowania na Dobrą na stronie
internetowej https://podworko.nivea.
pl/2021/lokalizacja/378-dobra. Im
więcej głosów – tym większa szansa na
wygraną.
Głosowanie potrwa do 15 lipca br.
Każdego dnia z zarejestrowanego konta
można oddać 1 głos.
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Wakacje 2021: czas zajrzeć do kalendarza
Mali i duzi bukowianie, oj będzie się działo. Z racji tego, że wakacje zbliżają się wielkimi
krokami, a pandemia nieco nam odpuściła, gminni organizatorzy letnich wydarzeń
dla dzieci, młodzieży i seniorów liczą na to, że uda się sfinalizować każdy punkt z jakże
atrakcyjnych programów poszczególnych instytucji.

W

organizację letniego wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i seniorów
w naszej gminie tradycyjnie zaangażowali się: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Kino Wielkopolanin i Biblioteka Publiczna
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Warto już
dziś otworzyć kalendarz i zaplanować udział
w wybranych aktywnościach. Jednocześnie
zalecamy także śledzić wytyczne Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz rządu na temat bezpieczeństwa epidemicznego. Każdy
z organizatorów zrobi wszystko, aby uczestnicy zajęć czuli się komfortowo i bezpiecznie.
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, bliższe
informacje: zapisy, miejsce i godziny trwania
zajęć podawane będą dodatkowo na profilach
facebookowych organizatorów.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku

Lipiec
5-9 lipca: warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży. Trwające od poniedziałku do
piątku zajęcia z pewnością pozwolą twórczo
rozwinąć się najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy. Przez pięć dni, codziennie,
uczestnicy warsztatów będą mogli doskonalić swój warsztat i rozwijać artystyczną pasję,
rysując i malując pod okiem doświadczonej
prowadzącej.
12-16 lipca: warsztaty plastyczne dla seniorów pod hasłem szlifowanie ręki. Wszyscy
seniorzy, którzy czują w sobie artystycznie
powołanie, chcieliby skonfrontować swoje
prace z prowadzącą zajęcia Ewą Fiksińską
lub po prostu chcieliby zacząć malować, rysować, wyrażać się w rzeźbie są mile widziani.
Podczas 3-4-godzinnych zajęć przewidziano
przerwę na kawę. Zatem warsztaty będą
także okazją do nadrobienia towarzyskich
zaległości.
19-30 lipca: warsztaty tematyczne dla
dzieci i młodzieży w: Dakowych Suchych,
Niepruszewie, Kalwach, Żegowie, Dobrej
(zajęcia animacyjne dla dzieci młodszych).
Warsztaty z robotyki, plastyczne, kreatywne (m.in. puszczanie baniek mydlanych,
podsatawy szycia), rękodzielnicze (np.
wikliniarskie, podstawy szydełkowania),
teneczno-muzyczno-rytmiczne.
Sierpień
2-6 sierpnia: warsztaty z robotyki dla
dzieci i młodzieży
2-6 sierpnia: warsztaty tematyczne dla
dzieci i młodzieży (warsztaty z robotyki,
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plastyczne, kreatywne (m.in. puszczanie
baniek mydlanych, szycie, rękodzieła np.
wikliniarskie, podstawy szydełkowania),
teneczno-muzyczno-rytmiczne
9-13 sierpnia: warsztaty tematyczne
dla dzieci i młodzieży (warsztaty z robotyki, plastyczne, kreatywne (m.in. puszczanie
baniek mydlanych, szycie, rękodzieła np.
wikliniarskie, podstawy szydełkowania),
teneczno-muzyczno-rytmiczne
9-13 sierpnia: warsztaty wokalne
z Eweliną Rajchel oraz prof. Piotrem Kałużnym, doświadczonymi pedagogami
muzycznymi, ale również znakomitymi artystami, biorącymi udział w wielu projektach
artystycznych
16-18 sierpnia: warsztaty improwizacyjno-sceniczne dla młodzieży z Wojciechem
Kowalczykiem znanym w szczególności z kabaretu Czesuaf, mającym wieloletnie i bogate
doświadczenie sceniczne. Jeśli czujecie, że
scena to Wasz żywioł, chcielibyście spróbować w przyszłości swych sił w kabarecie
lub teatrze, weźcie udział w naszych warsztatach, które odbędą się w Sali Miejskiej.
23-27 sierpnia: warsztaty nauki gry na
ukulele z Przemysławem Śledziem, występującym jako Prof. Śledź.
Zapisy na wszystkie wydarzenia od
21czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, od poniedziałku do piątku, od godz.
8 do 15.30., rezerwacja miejsc pod nr tel.
61 814 01 21. Czas trwania warsztatów:
3-4 godziny każdego dnia.

Biblioteka Publiczna
i Kino Wielkopolanin

5-9 lipca
Letnia Szkoła Kaligrafii w Bibliotece
i Kinie: w programie m.in. opowieść o tajemniczych księgach, czerpanie papieru,
pisanie piórem, malowanie zdobień, tworzenie notesu. Darmowe lody dla każdego
uczestnika na zakończenie każdego dnia.
Miejsce i godziny zajęć: Kawiarnia Stopklatka w Kinie Wielkopolanin, codziennie od
9 do 10.30. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych. Zapisy od 14 czerwca
w kasie Kina Wielkopolanin, tel. 61 814 03
70. Kasa kina czynna w soboty i w niedziele
w godzinach od 15 do 20, w piątki i wtorki
w godzinach od 9 do 20. W środy i czwartki
kasa kina jest zamknięta.
12-15 lipca
Dni Młodego Odkrywcy w Bibliotece
WA K AC J E

i Kinie: w programie m.in. opowieść o dziedzinach nauki zajmujących się historią naszej
planety, odkuwanie „skamieliny” dinozaura
z gipsowego bloku, poszukiwania zabytków
przy pomocy miarki i detektora metalu,
identyfikacja odnalezionych skarbów, spotkanie z prawdziwym piastowskim wojem.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, mające
na celu wyszkolenie bukowskiej drużyny do
walki z najazdem Brzetysława. Darmowe
lody dla każdego uczestnika na zakończenie
każdego dnia. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych. W dniach: 12, 13 i 14
lipca zajęcia będą się odbywać w godzinach
od 9 do 11. 15 lipca z podziałem na dwie
grupy: od 9 do 11 i od 11 do 13. Uczestnicy
otrzymają szczegółowy plan warsztatów na
pierwszym spotkaniu. Zapisy od 14 czerwca
br. w kasie Kina Wielkopolanin, tel. 61 814 03
70. Kasa kina czynna w soboty i w niedziele
w godzinach od 15 do 20, w piątki i wtorki
w godzinach od 9 do 20. W środy i czwartki
kasa kina jest zamknięta.
Każdy wtorek i piątek lipca
Dodatkowe seanse dla dzieci w Kinie
Wielkopolanin godz. 11:00. Bilety w kasie
kina lub na www.bilety24.pl
Każda środa lipca
Wakacyjne czytanie na latającym dywanie Filia Biblioteki Publicznej w Szewcach (budynek szkoły) Zajęcia dla dzieci
klas I-IV szkół podstawowych, w godzinach
od 11 do 12. Słodki upominek dla wszystkich
uczestników.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku

Zajęcia dla dzieci i młodzieży (I-IV klasa
szkoły podstawowej)
2-6 sierpnia – zajęcia odbywać się będą
na stadionie:
2.08 – gry i zabawy ruchowe
3.08 – wyjazd fakultatywny (kręgle)
4.08 – zajęcia z wybranych dyscyplin
sportu
5.08 – wyjazd fakultatywny (Jump Arena)
6.08 – wybrana atrakcja na zakończenie
tygodnia (np. zajęcia z dmuchanymi kulami,
itp.)
9-13 sierpnia – zajęcia na kąpielisku
Niepruszewo (codzienny dojazd zapewnia
OSiR)
9.08 – nauka pływania (połączona z zabawą) z instruktorem
10.08 – wyjazd fakultatywny (ZOO)
11.08 – zajęcia z ratownikami wodnymi,
nauka pływania
12.08 – wyjazd fakultatywny (wybrany
park zabaw/rozrywki dla dzieci)
13.08 – wybrana atrakcja na zakończenie
tygodnia (np. kule wodne)
l CZERWIEC 2021

Pomoc dla organizacji
samorządowych
Poza wymienionymi wyżej instytucjami
Urząd Miasta i Gminy Buk dofinansuje wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży, która
zostanie przygotowana przez organizacje
pozarządowe. W tym roku z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej pojawiło się
niewiele tego typu propozycji. Dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Buk otrzymały:
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Zarząd Oddziału w Buku) na
cykl imprez turystycznych PTTK w mieście
i gminie Buk; dla grupy 30 dzieci i młodzieży
zaplanowano wycieczkę w formie biwaku
w Stanicy Koła STTK PTTK przy ZSP w Jabłonnie
– Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
SKAUT na organizację obozu w Międzywodziu, zaplanowano dla grupy 60 dzieci i młodzieży 15-dniowy obóz nad morzem
– Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo na obóz „Młodzi
wędrownicy z pasją”; zaplanowano obóz
dla 35 dzieci: wycieczka krajoznawcza po
Kaszubach i Pomorzu.

Atrakcje nie tylko
w Buku
Z Agnieszką Skałecką, dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Buku, rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak
Wszyscy cieszymy się, że pandemia
wyraźnie zwolniła, co pozwoliło gminnym
instytucjom działającym w obszarze kultury, włączyć się w organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy. Patrząc na program, bukowski
MGOK po raz pierwszy nie tylko organizuje wakacje w samym Buku, ale także
w należących do gminy miejscowościach.
– To prawda, po raz pierwszy chcemy
wyjść z ofertą poza Buk, do Daków Suchych,
Niepruszewa, Kalw i Żegowa, gdzie działają Wiejskie Domy Kultury, aby tamtejsze
dzieci i młodzież miały ułatwiony dostęp
do naszej oferty w sytuacji, kiedy dowiezienie ich do Buku mogłoby być kłopotliwe
dla opiekunów. Wakacyjny program kulturalny na wsiach zaplanowaliśmy na drugą
połowę lipca, a w samym Buku warsztaty
o podobnej tematyce prowadzić będziemy
w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia.
Nowością w skali gminy będą zajęcia w Dobrej. Wiemy, że mieszka tam wiele dzieci
żłobkowo-przedszkolnych, dlatego w Dobrej zajęcia animacyjne dedykowane będą
właśnie dla kilkulatków.
Grupą, którą szczególnie mocno doKOSYNIER BUKOWSKI l	

tknęła pandemia, są seniorzy. W ofercie
MGOK-u znajdą oni tydzień dla siebie.
– Dokładnie tak. Mamy spore doświadczenie we współpracy z seniorami, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak potrzebny
jest im nie tylko twórczy, kreatywny rozwój,
ale także kontakt z drugim człowiekiem. Dla
seniorów przygotowaliśmy więc tygodniowe
warsztaty plastyczne, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego, podczas
których obowiązkowym punktem programu
będzie przerwa na kawę. Bukowscy seniorzy dotychczas uczęszczali do MGOK-u na
Wczasy Dochodzące, dziś w innej formie
chcielibyśmy ich do nas zaprosić. Przejście
na emeryturę nie musi kojarzyć się z nudą,
czy pilnowaniem wnuków, to również możliwość rozwijania pasji. Wiemy, że w naszej
gminie jest wielu seniorów, którzy malują,
a może znajdą się i tacy, którzy chcieliby
zacząć. Te warsztaty kierujemy do jednych
i drugich. Liczymy, że nasze warsztaty pod
okiem doświadczonej instruktorki pozwolą
im twórczo się rozwinąć.
Ukulele i warsztaty z improwizacji
scenicznej dla młodzieży, to kolejna nowość w tegorocznej letniej ofercie?
– To prawda. Trzydniowe warsztaty
z improwizacji scenicznej pod kierunkiem
mieszkającego w Buku Wojciecha Kowalczyka z kabaretu Czesuaf, ale też działającym
w Fundacji Czerwone Noski – występy clownów w szpitalu. Doświadczenie wyniesione
z zajęć przyda się nie tylko w kontakcie z rówieśnikami, ale również w życiu codziennym – szkole, domu, pracy. Ta propozycja
z pewnością pomoże uczestnikom w rozwoju osobowości, która w młodym wieku jest
szalenie ważna. Po raz pierwszy mieliśmy
wspólnie zorganizować w ubiegłym roku,
wówczas pandemia pokrzyżowała nam
plany. To propozycja mająca zaktywizować
naszą młodzież, zachęcić do wyjścia z domu
i otwarcie się na nowe doświadczenia. Podobnie jak warsztaty nauki gry na ukulele.
To instrument, który w ostatnich latach stał
się bardzo popularny, stosunkowo szybko
można nauczyć się na nim grać proste melodie. Co ważne, podczas warsztatów prowadzący zapewnia instrumenty dla każdego
uczestnika. Można także przyjść z własnym
i doskonalić warsztat pod okiem fachowca.
Hubert Wejmann,
dyrektor Biblioteki
i Kina Wielkopolanin
Biblioteka i Kino
przygotowały ofertę dla
naszych milusińskich na
pierwszy miesiąc wakacji. Już na początku
lipca zaprosimy dzieci potrafiące pisać, na
warsztaty kaligrafii. W ich trakcie, uczestnicy
WA K AC J E

w formie zabawy będą doskonalić sztukę
pisania, ale przede wszystkim wezmą udział
w prawdziwej przygodzie. Jej finałem będzie stworzony od podstaw autorski notes. Młodzi skryptorzy poznają tajniki m.in.
czerpania papieru, wykonywania zdobień
i pięknego pisania piórem, dzięki którym
stworzą jedyną w swoim rodzaju pamiątkę
z wakacji. Te warsztaty, choć będą wymagać
nieco cierpliwości będą prawdziwą przygodą. W kolejnym tygodniu mamy propozycję
dla tych, którzy chcieliby poczuć jak Indiana
Johnes na tropie skarbów. Pobawimy się
w paleontologów odkrywających dinozaury,
archeologów wyciągających spod sterty piachu prawdziwe skarby-niespodzianki oraz
rekonstruktorów historii odtwarzających
wojenne potyczki piastowskich wojów. Na
dokładkę zagramy dodatkowe seanse przedpołudniowe dla najmłodszych widzów, a do
filii w Szewcach kolejny raz zaprosimy na
wakacyjne czytanie na latającym dywanie.
Jarosław Sznycer,
dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Buku
Planując tegoroczną
ofertę dla dzieci i młodzieży musieliśmy wziąć
pod uwagę, że w czasie
wakacji z powodu remontu i nowych inwestycji nie będzie można skorzystać z hali sportowej OSiR. W odpowiedzi na oczekiwania
mieszkańców naszej gminy, aby w większym
zakresie wykorzystać kąpielisko Niepruszewo, w sierpniu przez tydzień zaplanowaliśmy tam zorganizowane zajęcia dla dzieci
i młodzieży. W programie: nauka pływania,
gry i zabawy pod okiem instruktora, także
warsztaty z ratownikami wodnymi. W ramach tego tygodnia zajęć proponujemy też
wyjazd fakultatywny do zoo w Poznaniu
czy do wybranego parku zabaw dla dzieci.
Zapewniamy codzienny dowóz z Buku do
Niepruszewa i z powrotem. Zorganizowane
wyjazdy z Buku do Niepruszewa są nowością
w naszej wakacyjnej ofercie, ale podobnie
jak w roku ubiegłym proponujemy też inne
wyjazdy, które już tradycyjnie wpisały się
w kalendarium naszego ośrodka i cieszą
się niemałą frekwencją. Zaprosimy dzieci
i młodzież najpierw na zajęcia na stadionie
(z wybranych dyscyplin sportowych), a w
kolejnych dniach na wyjazdy fakultatywne
na kręgle do Poznania czy do ratajskiej Jump
Areny, gdzie dzieci w wieku od 7 do 16 lat
będą mogły spróbowania swoich sił na różnorodnych stacjach czy stanowiskach. W jednym i drugim tygodniu sierpniowych wakacji
z OSiR na zakończenie turnusu zapewniamy
wybrane atrakcje, np. z dmuchanymi kulami.
Izabela Dachtera-Walędziak
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Z życiem
biorę się za bary
Z Bartoszem Górczakiem, sportowcem,
Paralekkoatletycznym Mistrzem Polski
w pchnięciu kulą, zdobywcą srebrnego
medalu na Paralekkoatletycznych
Mistrzostwach Europy, mieszkańcem
Szewc, rozmawia Edyta Wasielewska
Jak zostaje się paralekkoatletycznym
mistrzem Polski?
– Na pewno nie z dnia na dzień. Jak na
wszystko, tak i w sporcie na wyniki pracuje się latami. Na zawody zacząłem jeździć
w 2019 r., wtedy pojawiły się pierwsze sukcesy. W ubiegłym roku na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski zdobyłem
medal brązowy, a teraz na Mistrzostwach
Polski – złoty. W styczniu 2020 r. zostałem
powołany do kadry narodowej, to ogromne
wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność.
W mojej kategorii F53 w Polsce, powiem
nieskromnie (śmiech), nie mam sobie równych.
W Europie jest tylko dwóch zawodników lepszych ode mnie: Czech z wynikiem 7,70 i Francuz z 8,75, i to z nimi muszę się zmierzyć. Mój
obecny wynik: 7,66, a 7,80 daje mi już piąte miejsce na świecie i możliwość wyjazdu na igrzyska
paraolimpijskie w Tokio. Na treningach robię
wynik po 7,85, jednak mój trener Zbigniew
Lewkowicz ciągle podnosi poprzeczkę i teraz mnie mobilizuje, abym zrobił 8. Mój drugi
mentor: Lech Stoltman (brązowy medalista
igrzysk paraolimpijskich, dwukrotny wicemistrz świata, brązowy medalista mistrzostw
Europy) tak mi przygotował plan treningowy,
że wyniki mam coraz lepsze. Jestem mu bardzo
wdzięczny za wskazówki i pomoc.
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Ile waży Pana kula?
– Trzy kilogramy, dla porównania: zawodników pełnosprawnych siedem kilogramów.
W telewizji rzadko możemy oglądać
rozgrywki np. paralekkoatletyczne.
Czy Pana zdaniem sport pełnosprawnych zawodników ciągle jest o wiele
bardziej doceniany niż niepełnosprawnych?
– Trudno się nie zgodzić z tym, że rzadko
jesteśmy pokazywani. Ale ja sam o wiele
chętniej oglądam rzut kulą siódemką niż np.
mój kulą trzykilogramową. Rzut siódemką to
jak pocisk z armaty, wręcz wyskakuje z dłoni. Patrzę jak leci, siła jest wygenerowana,
emocje ogromne.
Trenuje Pan w klubie Gorzowskiego
Związku Sportu Niepełnosprawnych
„Start”. Czy bliżej Szewc nie było innego klubu?

SPORT

– W gorzowskim „Starcie” trenują sami
olimpijczycy i rekordziści świata. Jeśli chcę
się rozwijać, to muszę się uczyć od najlepszych. W tym wyborze pomógł mi kolega, też
zawodnik paralekkoatletyczny: Rafał Rocki,
z którym też trenuję. Kiedyś, gratulując mu
kolejnego sukcesu, napisałem w sms, że też
chciałbym się sprawdzić w „Starcie”, a on na
to: przyjeżdżaj i próbuj, podał kontakt do
trenera. Nie trzeba było mi mówić dwa razy.
Pojechałem, porozmawiałem z trenerem; zaproponował mi trzydniowy obóz, na którym
się sprawdziłem i tak zostałem. Początkowo
na obozach, np. w Sieradzu w 2019 r., miałem
wynik 5,57, a dzisiaj – 7,56. W dwa lata udało
mi się poprawić wynik. Nie osiągnąłbym
tego bez ciężkiej pracy. Trenuję codziennie,
w niektóre dni nawet po trzy razy dziennie.
Raz w tygodniu jeżdżę do Gorzowa na zajęcia
z moim trenerem. Do tego dochodzą wyjazdy
na zgrupowania, zawody.
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Czy sport był zawsze obecny w Pana
życiu?
– Jak to w życiu młodego chłopka: dla
zdrowia, dla siebie, na pewno nie zawodowo.
Trochę trenowałem kick-boxing, w 2007 r.
na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w kick-boxingu w Tarczynie zdobyłem
brązowy medal. Jednak dopiero po wypadku
sportem zająłem się zawodowo.
Wypadek spowodował, że w Pana
życiu zmieniło się wszystko…
– Wieczór kawalerski, młodzieńcza brawura i skok do wody. Diagnoza: porażenie
czterokończynowe, jestem unieruchomiony
od pasa w dół. Przez pół roku nie wiedziałem,
co z sobą zrobić, jak żyć. Ale nie poddałem
się. Postawiłem na sport i rozpocząłem
walkę.
Oprócz sportu była też praca zawodowa.
– Podjąłem pracę u pracodawcy, który jak
się długo wydawało, wspierał moje sportowe
działania. Jednak po czterech latach pracy
powiedziano mi: „Bartek, ty się zdecyduj:
chcesz pracować, czy trenować?”. Długo nie
musiałem się zastanawiać. Nie po to trenuję
tyle lat, tyle już poświęciłem, aby teraz z tego
rezygnować. Chcę walczyć z najlepszymi na
świecie, postawić wszystko na jedną kartę.
W Pana kalendarzu widzę gęsto zapisane terminy kolejnych zawodów. Znalazł się Pan też w grupie 78 reprezentantów Polski na Paralekkoatletyczne
Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy,
z dużą szansą na wyjazd na igrzyska
do Tokio. Czy w związku z tak licznymi zawodami odczuwa Pan dużą
presję, stres?
– Stres wpisany jest w rozgrywki sportowe i – jak na mnie – działa bardzo mobilizująco. Zresztą w swoim życiu tyle przeżyłem, i nie mówię tu o sporcie, że zawody
nie są w stanie jakoś specjalnie wytrącić
mnie z równowagi. Każde mistrzostwa to
nie tylko lepszy lub gorszy wynik, to coś
o wiele więcej. Pokazanie, że daję radę, nie
poddaję się.
Czy najbliżsi: rodzina, znajomi cieszą się z Pana sukcesów? Wspierają,
pomagają?
– Pewnie. Rodzice są ze mnie dumni. I pomagają, nawet w treningach. W domu zrobiłem sobie taką małą siłownię z wyciągiem
i czasami mówię kolegom, że trenuję z mamą.
To znaczy, że jak nie mam z kim, bo wiadomo,
są w pracy, mama mi pomaga, żona zresztą
też. Z małżonką znamy się od dziesięciu lat,
wspierała mnie w najtrudniejszych chwilach
mojego życia i rozumie moją sportową pasję.
Mieszkamy u moich rodziców w Szewcach,
doczekaliśmy się dwójki dzieci: trzyletniego
Marcela i półrocznego Borysa.
Spotykamy się w Sali Miejskiej w Buku.
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Podczas naszego spotkania padło
wiele obietnic ze strony przedstawicieli Miasta i Gminy Buk, którzy chcą
wspierać Pana sportowe zmagania. Jest
propozycja trenowania w salach OSiR
w Buku, być może dofinansowanie zakupu nowego wózka, też nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Buk za wybitne
osiągnięcia sportowe. Usłyszeliśmy od
Burmistrza Pawła Adama: „Chcesz czy
nie chcesz, musimy Cię wypromować”
lub mniej oficjalnie „Chłopie, jesteś
wielki, podziwiam Cię”. Już nie jest Pan
anonimowym zawodnikiem z Szewc.
Co Pan na to?
– Cieszę się z medali. Po to trenuję, aby
je zdobywać. Doceniam, że gmina zamierza mnie wspierać w działaniach. Jesteśmy
w dawnej synagodze, dziś Sali Miejskiej,
pięknym miejscu, tu też brałem ślub. Ale
nie to jest najważniejsze. Mój przykład po-

kazuje, że nawet po wypadku można walczyć
o życie. Ani przez chwilę nie zwątpiłem, że
trzeba iść do przodu. Udało się. Realizuję
sportowe marzenia, mam szczęśliwą rodzinę,
wierne grono przyjaciół. Ale myślę też o tych
młodych ludziach, których dopada jakaś
porażka, tragedia i się poddają. Odbierają
sobie życie, zamiast spróbować zmierzyć
się z problemami, nawet tymi największymi.
Niech pani napisze koniecznie, że jeżeli ja
mogłem się podnieść, to inni też. Naprawdę
warto. Bardzo kocham życie…
W księdze pamiątkowej synagogi zacytował Pan słowa Eleonor Roosevelt:
„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Co te
słowa znaczą dla Pana?
– Moje marzenia się spełniają, ale ja o nie
walczę każdego dnia.
Fot. Adrian Stykowski / PZSN Start

ZAPRASZAMY
NA PIKNIK
RODZINNY Z WĘDKĄ
Zapisy telefonicznie
tel. 577 998 393

UDZIA£ W
SZKÓ£CE WÊDKARSKIEJ
JEST BEZP£ATNY

25.06 o godz. 18.00 spotkanie Sala Miejska
26.06 o godz. 10.00 piknik plaża w Niepruszewie

Partnerzy :

Piotr Goroński
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku

PORTAL WÊDKARSKI

1000 WÊDEK

WWW.RATUJRYBY.PL

SPORT
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Inkasując 3 zwycięstwa młodziczki znalazły
się w najlepszej „ósemce” w kraju.
To jednak nie koniec zawodów, kolejnym etapem będzie 1/4 Finałów Mistrzostw
Polski, których gospodarzem będzie zespół
Bukowii. Turniej rozegrany będzie w dniach
4-6.06.2021!!! Zespołami przyjezdnymi
będą: UKS Morski Sianów, MTS Kwidzyn,
MKS Brodnica.
Przed Bukowiankami kolejne starcia,
kolejne kroki, które przybliżają je do walki
o medale.
Katarzyna Wechman

Niepokonane szczypiornistki z Buku!
Walka o tytuł Mistrza Polski trwa!

P

odopieczne trenera Jarosława Sznycera
piszą nam piękną historię…
Po zdobyciu tytułu Mistrza Wielkopolski w rozgrywkach ligowych drużyna
zapewniła sobie awans do rozgrywek centralnych. Pierwszym etapem była 1/16
Mistrzostw Polski, której to właśnie UKS
Bukowia Buk była gospodarzem w dniach
7-9.05.2021roku. Na swoim terenie szczypiornistki podejmowały zespoły UKS Lider
Sławno, UKS Spartakus Handball Team Zielona Góra, Junak InwestBud Włocławek. Po

trzech dniach rywalizacji z kompletem punktów dziewczęta zameldowały się w kolejnej
fazie rozgrywek. Na 1/8 Finałów Pucharu
ZPRP zespół udał się w dniach 21-23.05.2021
do oddalonego o 550 km Tarnowa. Po ciężkim pierwszym spotkaniu z UKS Zielonką,
kolejne dwa przyniosły wiele radości, bo
Bukowianki z każdą kolejną minutą spędzoną na boisku, prezentowały się coraz lepiej,
co przyczyniło się do pewnych zwycięstw
nad TS Pogoń 1922 w Żorach i gospodyniami turnieju MKS Pałac Młodzieży Tarnów.

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar
Ziemi Świdnickiej należał do Bukowii!

W

dniach 21-23.05.2021 Bukowianki
brały udział w turnieju organizowanym przez Akademię Piłki Ręcznej
Świdnica.
W zawodach brało udział 10 zespołów
z całego kraju. Nasz klub reprezentowały
dziewczynki rocznika 2008 i 2009.
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Każda drużyna rozegrała po 6 spotkań.
Podopieczne trenera Dariusza Pańczaka w ostatnim spotkaniu podejmowały
sąsiadów zza miedzy: UKS Pantery Dopiewo. Stawka meczu była bardzo wysoka, bo
najwyższy stopień podium. Do ostatnich
minut trwała walka na parkiecie o każdy
SPORT

jego centymetr. Pokonując „Pantery” jedną
bramką, nasze szczypiornistki zajęły I miejsce w zawodach.
Młodsze Bukowianki, grały rocznikiem
młodszym, dla nich wynik w tym turnieju to sprawa drugorzędna, one miały na
celu ogrywać się z innymi, zbierać cenne
doświadczenia, szkolić swoje umiejętności
i uczyć się od najlepszych… i wierzymy, że
ten turniej przyniesie efekty w przyszłości
kiedy to dziewczynki będą rywalizowały ze
swoimi rówieśniczkami i tam będą mogły
walczyć o najwyższe trofea. Turniej w Świdnicy zakończyły na 8 miejscu.
Jak w każdych zawodach organizatorzy
mają przewidziane nagrody indywidualne,
tym razem było podobnie… W ręce naszych
zawodniczek trafiło wiele wyróżnień:
» MVP rocznik 2008 > Amelia Zimna
» Strzelec Turnieju rocznika 2009 > Zofia
Winiarska (54 celne trafienia)
» 7 Turnieju rocznik 2008 > Emilia Targosz
» 7 Turnieju rocznik 2009 > Urszula Wielgosz, Nadia Matysiak
» Wyróżnienie w zespole 2008 > Paulina
Kozak
» Wyróżnienie w zespole 2009 > Gabriela
Kozłowska
Katarzyna Wechman
l CZERWIEC 2021

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
10 porad spisowych dla seniorów
1.

Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2.

Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt
spisowy.

3.

Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu
czytaj pytania i odpowiedzi.

4.

Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na
kolejną stronę formularza.

5.

Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6.

Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same.
Poinformuj je o tym.

7.

Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8.

Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9.

Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym)
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie
zadzwonić w tej sprawie.

Spis trwa do 30 września!

KOSYNIER BUKOWSKI l	
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„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Księdzu Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi,
Pani Doktor Barbarze Astriab, Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Delegacjom, Zakładowi Pogrzebowemu Osińscy
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu naszej mamy, babci, prababci i praprababci
ś.p. Marianny Kubiak. „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę,
ofiarowaną eucharystię i zamówione intencje mszalne.
Pogrążona w żałobie rodzina

PODZIĘKOWANIE
Rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom,
ks. Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniak, ks. Piotrowi
Świerczyńskiemu, panu kościelnemu, panu organiście, firmie
pogrzebowej „Osiński” oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu
naszej mamy, teściowej, babci i prababci

V Śp. Moniki Jęch

Serdeczne podziękowania składają
Córki z rodzinami

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ w wymiarze pełen etat
Miejsce pracy: Buk / Dobieżyn
Oferujemy:
» zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
» stabilne warunki zatrudnienia,
» niezbędne narzędzia do pracy,
» zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego dla
celów służbowych.
Zakres obowiązków:
» obsługa czytelnika w filiach bibliotecznych,
» inwentaryzowanie książek,
» gromadzenia, opracowywanie i selekcji zbiorów,
» zakupy książek,
» promocja działalności instytucji,
» pomoc w organizacji imprez kulturalnych.
Oczekiwania:
» wykształcenie wyższe,
» znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
» komunikatywność, umiejętność budowania pozytywnych
relacji,
» posiadanie własnego samochodu oraz prawa jazdy,
» obsługa komputera w tym pakietu MS Office,
» samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
w wykonywaniu powierzonych zadań,
» mile widziana znajomość języka angielskiego.
JEŚLI LUBISZ CZYTAĆ KSIĄŻKI
TO SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!!!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego na adres: dyrektor@bibliotekabuk.pl lub osobiście
w siedzibie Biblioteki w Buku do 9.07.2021 r.

Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121, e-mail:
kosynierbukowski@mgokbuk.pl
(z dopiskiem reklama)
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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

31

SIERPIEN

LIPIEC

2-6 SIERPNIA

5-9 LIPCA

- WARSZTATY Z ROBOTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

- WARSZTATY TEMATYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- LETNIA SZKOŁA KALIGRAFII W BIBLIOTECE I KINIE

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I KINO WIELKOPOLANIN

G
- GRY
I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA STADIONIE ORAZ WYJAZDY FAKULTATYWNE

12-16 LIPCA
LIPC

ORGANIZATOR: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKU

- WARSZTATY PLASTYCZNE DLA SENIORÓW POD HASŁEM SZLIFOWANIE RĘKI

9-13 SIERPNIA

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
- DNI MŁODEGO ODKRYWCY W BIBLIOTECE I KINIE

- WARSZTATY TEMATYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I KINO WIELKOPOLANIN

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
- WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

19-30 LIPCA

RAJCHE ORAZ PROF. PIOTREM KAŁUŻNYM
Z EWELINĄ RAJCHEL

- WARSZTATY TEMATYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W:

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

KA
DAKOWYCH SUCHYCH, NIEPRUSZEWIE, KALWACH,
ŻEGOWIE, DOBREJ

- ZAJĘCIA NA KĄPIELISKU NIEPRUSZEWO

(ZAJĘCIA ANIMACYJNE DLA DZIECI MŁODSZYCH)

ORGANIZATOR: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ORGANIZATOR: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
KAŻDA ŚRODA LIPCA: WAKACYJNE CZYTANIE NA LATAJĄCYM DYWANIE
FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZEWCACH (BUDYNEK SZKOŁY), GODZ. 11:00-12:00

16-18 SIERPNIA

- WARSZTATY IMPROWIZACYJNO-SCENICZNE DLA MŁODZIEŻY
Z WOJCIECHEM KOWALCZYKIEM ZNANYM Z KABARETU CZESUAF
ORGANIZ
ORGANIZATOR:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

KAŻDY WTOREK I PIĄTEK LIPCA, GODZ. 11:00. DODATKOWE SEANSE DLA DZIECI
W KINIE WIELKOPOLANIN. BILETY W KASIE KINA LUB NA WWW.BILETY24.PL

23-27 SIERPNIA

- WARSZTATY NAUKI GRY NA UKULELE Z PRZEMYSŁAWEM ŚLEDZIEM,
WYSTĘPUJĄCYM JAKO PROF. ŚLEDŹ
ORGANIZATOR: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

SZCZEGÓŁY I INFORMACJE

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ZAPISY OD 21 CZERWCA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, 8:00-15:30
REZERWACJA MIEJSC POD NR TEL. 61 814 01 21 ORAZ E-MAILOWO: MGOK@MGOKBUK.PL
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I KINO WIELKOPOLANIN
ZAPISY OD 14 CZERWCA W KASIE KINA WIELKOPOLANIN, TEL. 61 814 03 70.
KAS KINA CZYNNA W SOBOTY I W NIEDZIELE 15:00-20:00, W PIĄTKI, WTORKI 9:00-20:00. W ŚRODY I CZWARTKI KASA KINA JEST ZAMKNIĘTA
KASA
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ZAPISY OD 15 CZERWCA W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7:00-15:00,
OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE LUB MAILOWO, POD NR TEL. 61 814 91 40, 782 98 66 15 ORAZ OSIRBUK@POST.PL

