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Z obrad sesji
W dniu 22 czerwca br. odbyła się XXX absolutoryjna  
sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
• Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie 

prawomocności obrad.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11 maja 2021 r.
• Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
• Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk między sesjami.
• Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 

rok 2020.
• Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk.
• Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego:

– przedstawienie sprawozdania;
– przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
– odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy 

Buk o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Buk za 2020 
rok wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta       
i Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok;

 – odczytanie Uchwały Nr SO-20/0954/212/2021 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk 
za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki 
i objaśnieniami;

– odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowejw Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

Program Nawiedzenia 
Matki Bożej w kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w Buku 
1-2 sierpnia 2021 r.
Niedziela 1 sierpnia
11:15	 Nabożeństwo	oczekiwania	

na	pl.	St.	Reszki	(przed	Ki-
nem)

11:30	 Przyjazd	Obrazu	M.	Bożej	
-	dzwony	-	fanfary	-	hejnał	
Jasnogórski	(orkiestra)

11:40	 Wyrusza	 procesja	 do	
Sanktuarium.	-	orkiestra	
i	śpiew	pieśni	na	przemian	
-	obraz	niosą	przedstawi-
ciele	parafii.	Trasa	przej-
ścia	z	Obrazem:	pl.	Reszki,	
Poznańska,	 Dworcowa,	
Mury,

11:55	 wejście	do	kościoła:	-	usta-
wienie	Obrazu	na	pode-
ście.	Powitanie.	Po	każdym	
powitaniu	śpiew:	Ave,	Ave,	
Ave	Maryja...	Msza	św.	Czuwanie	Mo-
dlitewne.

15:00	 Koronka	do	Miłosierdzia	Bożego
15:30	 Wyjazd	Obrazu	do	Szewc	-	ul.	Mury,	

Dworcowa,	 Kolejowa,	 Przejazd,	
Bukowska,	Powst.	Wlkp.	

16:00	 Zatrzymanie	Obrazu	w	Dobieżynie	
-	przy	pałacu.	Przejazd	do	Szewc	ul.	
Powst.	Wlkp.	Podgórna	,	Bukowska	
w	Szewcach

16: 20	 powitanie	w	Szewcach.	Msza	św.	
17:30	 pożegnanie	w	Szewcach	 -	powrót	

ul.	Bukowską,	Michalin,	Zakładowa,	
Grodziska,	Kościelna	do	Fary	

18:00	 Wprowadzenie	 do	 Sanktuarium	 -	
strażacy	z	Szewc

18:30	 Msza	św.	w	Farze	
19:30	 Czuwanie	-	Różaniec,	Tajemnice	Ra-

dosne
21:00	 Apel	Jasnogórski	-	O.	Paulin
22:00	 Czuwanie	Młodzieży	(	Zespół)
24:00	 Msza	św.	Powołaniowa:	kapłani	po-

chodzący	z	parafii,	którzy	posługiwa-
li	w	naszej	parafii,	siostry	zakonne	
pochodzące	z	parafii	i	te,	które	tutaj	
posługiwały.

2:00	 czuwanie	Modlitewne	os.	700-lecia,	
ul.	Dobieżyńska,	ul.	Sokoła,	ul.	Mic-
kiewicza,	ul.	Wojtczaka

3:00	 os.	Przyjaźni,	ul.	Dworcowa,	ul.	Przy-
kop,	ul.	Wróblewskiego,	ul.	Kościusz-
ki,	ul.	Powst.	Wlkp.

4:00	 Os.	Kwiatowe,	ul.	św.	Rocha,	ul.	Wiel-
kowiejska,	ul.	Słoneczna,	ul.	Smugi.

5:00	 os.	przy	Biedronce,	ul.	Czarnieckie-
go.	ul.	Grodziska,	ul.	Chylińskiego,	ul.	
Niepodległości,	

6:00	 Godzinki	do	N.M.Panny	-	ul	Lipowa,	ul.	
Bukowa,	ul.	Akacjowa,	ul.	Topolowa

7:00	 Msza	św.	z	nauką
8:00	 Różaniec	 -	Tajemnice	Światła	 -	pl.	

Przemysława,	pl.	Reszki,	ul.	Mury
9:00	 Różaniec	-	Tajemnice	Bolesne	-	Wil-

kowo,	Zalesie
10:00	 Msza	św.	dla	chorych	i	starszych
12:00	 Msza	św.	dla	matek	z	małymi	dziećmi	

i	matek	w	stanie	błogosławionym.
13:00	 Różaniec	-	Tajemnice	chwalebne.
14:00	 Mieszkańcy	Wiktorowa	i	Pawłówka
15:00	 Koronka	do	Miłosierdzia	Bożego
15:30	 Msza	św.	pożegnania.	Słowo	podzię-

kowania.	Akt	Oddania	Parafii.

Kochani!!!
43 lata	temu	wielu	z	nas	prze-

żywało	piękne	chwile	nawie-
dzenia	parafii	przez	Maryję	

w	kopii	Jasnogórskiego	Obrazu.	Teraz	dla	
nas	wszystkich	nadeszła	kolejna	szansa	
spotkania	z	Maryją	w	tym	szczególnym	
wizerunku,	tak	mocno	zapisanym	w	hi-
storii	naszego	narodu,	ale	i	z	pewnością,	
w	sercu	każdego	z	nas.	

Któż	nie	 spotkał	 tego	wizerunku	
w	swoim	życiu.	Kiedyś	w	każdym	domu	
ten	obraz	umieszczony	był	na	ekspono-
wanym	miejscu.	

Dwie	 parafie	 naszej	 bukowskiej	
gminy	będą	w	najbliższym	czasie	–	po	
długim	oczekiwaniu	–	przeżywały	radość	
nawiedzenia	Maryi	w	tej	szczególnej	
ikonie:

Buk: 1 i 2 sierpnia
Niepruszewo: 7 i 8 sierpnia.

Pragnieniem	 Maryi	 jest,	 abyśmy	
trwali	w	wierze.	Ona	jest	dla	nas	wzo-
rem	zawierzenia	Słowu	Boga.	Ona	jako	
Matka	całego	Kościoła,	ale	i	Matka	każdej	
i	każdego	z	nas,	wspiera	nas	swoją	modli-
twą.	Teraz	jest	godna	chwila,	aby	wyrazić	
naszą	wdzięczność	za	opiekę	nad	nami.	
Aby	prosić	o	wytrwałość	w	zawierzeniu	
Jezusowi.	Aby	dar	wiary	przekazany	nam	
przez	rodziców	nie	zaginął.	Abyśmy	z	Nią	
razem	trwając	na	modlitwie	odbudowali	
się	w	świadomości,	że	jesteśmy	Dziećmi	
Bożymi,	a	także	Jej	dziećmi.	Maryja	zapra-
sza	nas	do	wspólnej	modlitwy.	A	mamy	
ogrom	spraw,	które	nas	niepokoją,	które	
dzielą,	które	bolą.	
Przynieśmy	to	wszystko	przed	Jej	ob-
licze.

Zapraszamy wszystkich Was do 
wyjścia w tych dniach na spotkanie 

z Maryją. Ona będzie z nami 
w naszej modlitwie. Przyjdźcie, 

stwórzmy potęgę modlitwy.
proboszczowie: 

ks. Andrzej Szczepaniak 
ks. Roman Janecki
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Burmistrz Paweł Adam  
zapowiada nowy plan rozwoju!
Na wtorkowej sesji radni Miasta i Gminy Buk udzielili burmistrzowi Pawłowi Adamowi wotum 
zaufania oraz absolutorium. Jednak zanim do tego doszło przyjęto Sprawozdanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz zapoznano się z Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2020.

W trakcie	wtorkowej	sesji	wielokrot-nie	pojawiały	się	słowa	wdzięczno-
ści,	zarówno	ze	strony	burmistrza	

Pawła	Adama,	jak	i	radnych,	że	po	tylu	mie-
siącach	sesji	zdalnych,	w	końcu	można	wró-
cić	do	spotkań	w	Sali	Miejskiej.	Jak	mówiono,	
nic	nie	zastąpi	bezpośredniego	kontaktu,	
rozmowy	czy	dyskusji.

Przed	rozpoczęciem	obrad	Przewodni-
czący	Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	Piotr	Goroń-
ski	poprosił	radnych,	aby	minutą	ciszy	złożyć	
hołd	zmarłemu	przed	kilkoma	miesiącami	
Benedyktowi	Łubińskiemu,	znanemu	dobrze	
społeczności	bukowskiej.

Sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej

W	pierwszej	części	sesji	burmistrz	Pa-

weł	Adam	w	dużym	skrócie	przedstawił	
sprawozdanie	ze	swojej	działalności	mię-
dzysesyjnej.	Tematów	do	omówienia	było	
sporo,	ale	na	dłużej	zatrzymał	się	tylko	przy	
kilku	z	nich.	Jednym	z	nich	był	Narodowy	
Program	Szczepień,	który	z	powodzeniem	
jest	u	nas	realizowany.	Na	dzień	21	czerwca	
br.	z	informacji	ze	strony	pacjent	gov.pl	wy-
nika,	że	30%	mieszkańców	miasta	i	gminy	
Buk	jest	zaszczepionych	dwoma	dawkami.	
Burmistrz	zaznaczył,	że	szczepienia	w	Szkole	
Branżowej	w	Buku	przebiegają	sprawnie	
głównie	dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	
przede	wszystkim	pracowników	OPS,	ale	
też	ochotniczym	służbom	pożarnym,	które	
na	szczepienia	nieodpłatnie	dowożą	ludzi	
starszych,	niepełnosprawnych.	Wspomniał	
też	o	środkach	finansowych,	które	rząd	prze-
znacza	na	promocję	szczepień	i	dodał,	że	

takie	działanie	będą	też	realizowane	w	na-
szej	gminie.	

Innym	tematem,	który	niesłabnąco	bu-
dzi	zainteresowanie	zarówno	radnych,	jak	
i	mieszkańców	są	prace	archeologiczne	na	
rynku	w	Buku.	Burmistrz	Paweł	Adam	za-
pewniał	radnych,	że	już	wkrótce	będzie	ich	
namawiał,	żeby	w	przyszłorocznym	budżecie	
uwzględnić	środki	na	rozpoczęcie	dokumen-
tacji	konkursowo-projektowej	odnośnie	re-
witalizacji	rynku.	–	Dziś	jesteśmy	w	zupełnie	
innej	sytuacji	niż	na	początku	tej	kadencji.	
Teraz	odpowiedzialnie	za	nasze	dziedzictwo	
historyczno-kulturowe	możemy	przystąpić	
do	rewitalizacji	rynku.	Może	wybiegając	tro-
chę	w	przyszłość,	będę	namawiał,	abyśmy	
wspólnie	wypracowali	projekt,	a	nie	tak	jak	
było	wcześniej	z	koncepcjami	rynku.	Mam	
na	myśli	te	odtwórcze	wizualizacje,	które	
skupiały	się	na	niczym	innym	jak	tylko	na	
różnych	wariantach	ulokowania	fontanny.	
Nam	wszystkim	powinno	już	dziś	zależeć	
na	projekcie	twórczym,	czyli	takim,	które-
go	realizacja	przywróci	naszemu	rynkowi	
podstawowe	znaczenie	i	rolę,	jaką	powinien	
spełniać	w	każdym	mieście	taki	centralny	
punkt,	czyli	przyjazna	przestrzeń,	która	tętni	
życiem	i	jest	miejscem	spotkań	i	integracji	
mieszkańców	–	mówił	gospodarz	gminy.	

Mówiąc	 o	 rynku,	 trzeba	wspomnieć	
o	budowie	parkingu	buforowego	przy	ul.	
Wielkowiejskiej.	–	Ta	decyzja	była	słuszna	
i	odpowiedzialna.	Odpowiedzialność	polega-
ła	na	tym,	że	zanim	zostanie	wprowadzona	
strefa	ograniczonego	parkowania,	wskazali-
śmy	mieszkańcom	alternatywne	miejsce	do	
parkowania.	Co	więcej,	jak	to	bywa	podczas	
każdej	inwestycji,	a	w	przypadku	tak	spo-
dziewanie	dużej,	może	nawet	największej	
gminnej	inwestycji,	a	na	pewno	najbardziej	
wyczekiwanej	przez	mieszkańców	rewita-
lizacji	miejskiej	przestrzeni,	musimy	pa-
miętać	jeszcze	przed	ich	rozpoczęciem,	jak	
załagodzić	uciążliwości	i	niedogodności	dla	
mieszkańców.	Wykorzystaliśmy	okazję	i	po-
zyskaliśmy	środki	zewnętrzne,	a	następnie	
podjęliśmy	skuteczne	działanie,	które	już	

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miastai Gminy Buk 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

– przedstawienie opinii komisji rady.
• Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy 

Buk za 2020 rok.
• Dyskusja nad sprawozdaniami.
• Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
• Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Buk.
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
• Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Buk z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 
• Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Kalwach przy al. Lipowej.

• Utworzenie Miejskiego Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz 
nadanie mu statutu.

• Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla publicznych 
przedszkoli nie będących przedszkolami specjalnymi pro-
wadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej 
wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych.

• Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie 
Buk na rok szkolny 2021/2022.

• Nadanie nazwy ulica Słoneczna w miejscowości Wygoda.

• Nadanie nazw ulicom w Otuszu.
• Nadanie nazwy ulica Nad Wierzbami w miejscowości 

Niepruszewo.
• Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy 

Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2021 rok.

• Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gmi-
ny Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2021-2031.

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



4  A K T U A L N O Ś C I   LIPIEC 2021

w	bliskiej	przyszłości	będzie	działaniem	za-
pobiegawczym	i	minimalizującym	spodzie-
wane	negatywne	skutki	prac	budowlanych	
na	rynku	–	stwierdził	burmistrz	Paweł	Adam.	

Inne	ważne	dla	gminy	zagadnienia,	o	któ-
rych	z	braku	czasu	w	napiętym	programie	se-
sji	wspomniano	tylko	sygnalnie:	doposażenie	
szkół	w	pomoce	dydaktyczne	i	elektroniczne,	
dalsza	rozbudowa	monitoringu	w	gminie,	
działania	 związane	 z	 przystąpieniem	do	
Związku	Międzygminnego	Centrum	Zago-
spodarowani	Odpadami	„SELEKT”,	kolejne	
inwestycje	w	OSiR,	uruchomienie	Gminnego	
Punktu	Informacyjnego	Czyste	Powietrze.	
Podjęto	też	temat	budowy	bezobsługowej	
wieży	telefonii	komórkowej	w	Buku	przy	
ul.	Przemysłowej	(obok	Netto).	Gospodarz	
gminy	zadeklarował,	że	jego	decyzja	w	tej	
sprawie,	tj.	lokalizacji	65-metrowej	wieży	
była	odmowna	i	pomimo	licznych	odwołań	
ze	strony	inwestora	telefonii	(m.in.	do	Wo-
jewódzkiego	Sądu	Administracyjnego)	nie	
zostanie	zmieniona.	Wspomniano	też,	że	w	tej	
sprawie	pomogło	uchwalenie	przez	radnych	
dla	tego	terenu	planu	miejscowego,	gdzie	
wprowadzono	odpowiednie	ograniczenia	
wysokości	obiektów	wieżowych	i	budowli.	

W	sprawozdaniu	wyszczególnione	też	
zostały	kolejne	dofinasowania	dla	inwestycji	
w	naszej	gminy.	W	ostatnim	czasu	udało	się	
pozyskać	fundusze	z	różnych	źródeł	dofi-
nansowania.	W	ramach	programu	„Kulisy	
Kultury”	otrzymaliśmy	94.000	zł	na	prze-
budowę	schodów	wejściowych	do	MGOK-u.	
Dodatkową	kwotę:	113.500	zł	dostaliśmy	na	
drogę	transportu	rolnego	–	ulica	Ogrodowa	
w	Dobieżynie	(łącznie	przyznano	224.125	
zł).	Na	budowę	drogi	Otusz	Huby	pozyska-
liśmy	600.000	zł.

Raport o stanie Miasta i Gminy 
Buk za rok 2020

W	kolejnej	części	posiedzenia	burmistrz	
Paweł	Adam	przedstawił	Raport	o	stanie	
Miasta	i	Gminy	Buk	za	rok	2020.	Dokument	
ten	obejmuje	podsumowanie	działalności	
burmistrza	i	jednostek	gminy,	a	w	szczegól-
ności	realizacji	polityki	gospodarczej,	spo-
łecznej,	oświatowej,	kulturalnej	i	sportowej	
gminy.	Choć,	jak	zaznaczył	gospodarz	gminy,	
raport	ten	stanowi	też	pretekst	do	deba-
ty	nad	stanem	gminy.	Radni	odpowiednio	
wcześniej	mieli	okazję	zapoznać	się	z	tym	
materiałem,	który	chwalono	za	komplekso-
wość,	przejrzystość,	ciekawą	szatę	graficzną.	
Przy	tej	okazji	burmistrz	podziękował	pani	
sekretarz	Aleksandrze	Wawrzyniak	za	jego	
przygotowanie	i	opracowanie.

Na	mocy	zarządzenia,	które	burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Paweł	Adam	wydał	8	czerw-
ca	br.	mieszkańcy	mieli	możliwość	udziału	
w	debacie	nad	raportem	o	stanie	gminy.	

Burmistrz	Paweł	Adam	przedstawił	ogól-
ne	wnioski	wynikające	z	raportu.	Dochody	
naszej	gminy	w	2020	r.	zostały	wykonane	
w	94,9%,	natomiast	wydatki	w	90,8%.	Na	
inwestycje	udało	się	uzyskać	dodatkowe	
środki	finansowe	w	wysokości	prawie	15	
mln	zł.	

Gospodarz	gminy	wyraził	 też	niedo-
syt	związany	z	imprezami	skierowanymi	
do	mieszkańców.	Jego	zdaniem	jest	ich	za	
mało,	choć	jednocześnie	tłumaczył	to	do-
tychczasowymi	ograniczeniami	epidemio-
logicznymi.	Zadeklarował,	że	wracamy	do	
normalności	i	na	pewno	ta	oferta	będzie	
coraz	 bogatsza,	 bardziej	 urozmaicona.	
Podsumowując	stwierdził	jednak,	że	naj-
ważniejsze	nie	są	słupki,	 inwestycje,	ale	
wspólne	działania	z	mieszkańcami.	Dzię-
kował	swoim	pracownikom,	że	w	czasie	
pandemii	w	tak	sprawny	i	szybki	sposób	
udało	się	wprowadzić	zmiany	organizacyj-
ne	w	funkcjonowania	urzędu.	Także	podzię-
kował	mieszkańcom,	że	z	dużą	wyrozumia-
łością	przyjęli	zaistniałą	sytuacją.	

Po	prezentacji	raportu	odbyła	się	dysku-
sja	nad	przedstawionym	materiałem.	Radny	
Mirosław	Adamczak	wyraził	słowa	uznania	
dla	burmistrza	Pawła	Adama,	pogratulował	
mu	umiejętności	pozyskiwania	środków	ze-
wnętrznych	na	lokalne	inwestycje.	Radny	
Wojciech	Dudkiewicz	zauważył,	że	dodatko-
wych	środków	nasza	gmina	ma	coraz	więcej,	
ale	ceny	(materiałów,	usług,	itp.)	idą	w	górę	
w	zastraszającym	tempie	i	trzeba	zdawać	
sobie	sprawę,	że	tak	samo	będę	rosły	koszty	
naszych	inwestycji.	Radny	Tomasz	Plewa	
chwalił	raport,	ale	apelował	o	utrzymanie	
jego	spoistości.	Ponadto	wyraził	zadowolenie	
z	realizacji	budżetu	na	wysokim	poziomie	
i	osiągnięć	gminy,	ale	najważniejsze	jego	
zdaniem	jest	zachowanie	naszych	miesz-
kańców	w	odpowiednim	zdrowiu,	do	czego	
musi	przyczynić	się	inwestowanie	w	kierun-
ku	czystego	powietrza.	Na	istotną	kwestię	
zwrócił	uwagę	radny	Mirosław	Adamczak,	
a	mianowicie	gminne	obligacje.	Każda	gmina	
je	zaciąga,	też	i	nasza,	bo	jest	to	najtańszy	

sposób	dofinasowania	do	inwestycji.	Bur-
mistrz	Paweł	Adam	przypomniał,	że	kiedy	
rozpoczynał	swoją	kadencję,	gmina	była	
zadłużona	na	17	mln	zł.	Tylko	ubiegając	
się	o	kolejne	środki	zewnętrzne,	z	różnych	
źródeł	dofinansowania	można	starać	się	
zmniejszyć	ten	dług.	–	Biorę	pełną	odpo-
wiedzialność	za	cały	budżet	naszej	gminy	
–	mówił	burmistrz	Paweł	Adam.

Na	absolutoryjnej	sesji	w	gronie	zapro-
szonych	gości	był	wicestarosta	poznański	
Tomasz	Łubiński,	który	w	swoim	wystą-
pieniu	skoncentrował	się	na	postrzeganiu	
gminy	z	perspektywy	powiatu	poznańskiego.	
Podjął	kilka	aspektów	w	tym	ujęciu:	ochro-
ny	środowiska,	planów	zagospodarowania	
przestrzennego,	sytuacji	mniejszych	i	więk-
szych	firm	w	gminach.

Czas na głosowania
Zanim	doszło	do	głosowania	nad	udzie-

leniem	absolutorium	dla	burmistrza	Pawła	
Adama	poprzedziło	je	sprawozdanie	Burmi-
strza	z	wykonania	budżetu	Miasta	i	Gminy	za	
2020	rok	wraz	z	informacją	o	stanie	mienia	
komunalnego.	Radni	mieli	też	okazję	zapo-
znać	się	z	opiniami	Regionalnej	Izby	Obra-
chunkowej	w	Poznaniu,	Komisji	Rewizyjnej	
Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	oraz	komisji	rady.

Skarbnik	Miasta	i	Gminy	Buk	Aleksan-
dra	Szajek	w	dużym	skrócie	przedstawi-
ła	 najważniejsze	 dane	 ze	 sprawozdania	
z	wykonania	budżetu	za	2020	rok.	Przed	
posiedzeniem	sesji	radni	otrzymali	dokładne	
zestawienia	i	komentarze.

Przyszedł	czas	na	głosowanie	nad	udzie-
leniem	wotum	zaufania	i	absolutorium	dla	
burmistrza	Pawła	Adama	z	tytułu	wykonania	
budżetu.	Dwunastu	radnych	opowiedziało	
się	za	udzieleniem	absolutorium	burmistrzo-
wi,	przy	1	głosie	wstrzymującym	i	2	radnych	
nieobecnych.	Wotum	zaufania	burmistrzowi	
udzieliło	11	radnych,	2	było	przeciw,	a	2	
nieobecnych.	

Podziękowania
Gospodarz	gminy	dziękując	radnym	za	

poparcie,	podkreślił,	że	jest	to	wyraz	uznania	
dla	pracy	nie	tylko	jego,	współpracowników,	
pracowników	urzędu,	ale	również	wszyst-
kich	osób	realizujących	zadania	stawiane	
przed	gminnym	samorządem.	W	pierwszej	
kolejności	słowa	podziękowania	skierował	
do	swoich	najbliższych	współpracowników.	
Do	pani	skarbnik	Aleksandry	Szajek,	która	
jak	wspominał	ze	wzruszeniem,	już	na	po-
czątku	pracy	obdarzyła	go	ogromnym	kredy-
tem	zaufania.	Do	pani	sekretarz	Aleksandry	
Wawrzyniak,	która	wspiera	i	wraz	z	nim	
realizuje	bieżące	działania.	Do	wszystkich	
pracowników,	radnych,	sołtysów,	bo	bez	
ich	zaangażowania	trudno	by	było	mówić	
o	sukcesach	gminy.	Burmistrz	zaznaczył,	
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Ostatnia komisja przed wakacjami:
stawy, Jezioro Niepruszewskie, lekkoatletyka

Retencja wody w gminie Buk, ochrona wód Jeziora Niepruszewskiego i terenów 
przyległych, problem zakłócania przestrzeni wypoczynkowej, plany rekultywacji 
stawów wiejskich i oczek wodnych oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze 
środków pomocowych na tego typu zadania zdominowały pierwszą część wspólnego 
posiedzenia, jeszcze w formie zdalnej, komisji Rady Miasta i Gminy Buk (Budżetu 
i Oświaty, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych). W dalszej kolejności 
przedstawiono i omówiono plany rozwoju oraz system zachęt dla uprawiania 
lekkoatletyki w ramach możliwości stadionu miejskiego.

Wspólne	posiedzenie	Komisji	Budżetu	
i	Oświaty	oraz	Komisji	Rolnictwa,	
Ochrony	Środowiska	i	Spraw	So-

cjalnych	Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	odbyło	
się	15	czerwca	2021	roku.	Radni	jeszcze	
przed	posiedzeniem	komisji	otrzymali	kom-
pleksowe	informacje	na	temat	naturalnych	
zbiorników	retencyjnych	w	naszej	gminie,	
do	tego	różnorodny	materiał	zdjęciowy	i	fil-
mowy.	Podczas	wtorkowych	obrad	zapro-
ponowano,	aby	prezentacje	te	udostępnić	
również	sołtysom	–	z	pewnością	okażą	się	
one	przydatne	w	ich	pracy.	

Szczególnie zadbać o stawy
Radny	Tomasz	Plewa,	przewodniczący	

Komisji	Budżetu	i	Oświaty,	zwrócił	uwagę	na	

możliwości	uzyskania	dofinansowania	z	pro-
gramów,	w	ramach	których	w	tym	temacie	
można	się	starać	o	środki	pomocowe	np.	
„Adaptacja	do	zmian	klimatu	oraz	ogranicze-
nia	skutków	zagrożeń”.	„Moja	Woda”,	„Złap	
deszcz”.	O	fundusze	mogą	zabiegać	zarówno	
jednostki	samorządu	terytorialnego,	jak	też	
przedsiębiorcy	czy	sami	mieszkańcy.	I	to	
właśnie	z	myślą	o	tych	ostatnich	odbiorcach	
radny	Tomasz	Plewa	zaapelował,	aby	roz-
propagować	informacje	o	tych	programach.	
Będzie	to	też	jeden	z	wielu	obszarów	działa-
nia,	którym	zajmie	się	już	nowo	powołany	
pełnomocnik	ds.	ochrony	środowiska.	

W	trakcie	dyskusji	radni	zastanawiali	
się,	które	stawy	w	naszej	gminie	wymagają	
interwencji	w	pierwszej	kolejności.	Jak	mó-

wił	burmistrz	Paweł	Adam:	–	Żeby	podjąć	
jakiekolwiek	działania,	na	przykład	w	zakre-
sie	pozyskiwania	środków	zewnętrznych,	
musimy	określić	priorytetowe	potrzeby,	
tzn.	które	z	omawianych	stawów	wiejskich	
w	pierwszej	kolejności	powinny	zostać	zre-
kultywowane.	Czy	bardziej	należy	się	skupić	
na	stawach	występujących	w	sąsiedztwie	
terenów	zurbanizowanych,	a	może	na	tych	
śródpolnych.	Państwo	wiedzą	najlepiej,	które	
zbiorniki	retencyjne	służą	mieszkańcom	na	
co	dzień,	a	które	są	już	zapomniane.	Stawy	
mają	być	miejscem	spotkań,	wędkowania,	
a	nie	opuszczonymi	terenami,	którymi	nikt	
się	nie	interesuje.	Kiedy	ta	kwestia	zostanie	
rozstrzygnięta,	wówczas	będziemy	mogli	
przygotować	niezbędną	dokumentację.

Radni	dość	zgodnie	doszli	do	ustaleń,	
którymi	zbiornikami	retencyjnymi	trzeba	
się	zająć	w	pierwszej	kolejności.	Są	to	stawy	
w:	Kalwach	(przy	al.	Lipowej),	Dobieżynie	
(przy	ul.	Bukowskiej),	Szewcach	(przy	ul.	
Bukowskiej	i	przy	ul.	Mylnej)	oraz	Dobrej	
(Sznyfin).

Pojawił	się	też	pomysł,	aby	przy	stawach	
instalować	ministopnie	–	zapory	wodne,	któ-
re	pozwoliłyby	zatrzymać	wodę	w	rowach	
wodnych.	Bo	co	do	tego,	że	wodę	trzeba	
zatrzymywać,	nikt	nie	miał	najmniejszych	
wątpliwości.	

że	nikt	nie	jest	idealny	i	jemu	też	zdarzają	
się	błędy.	Jednak	jakiekolwiek	podejmuje	
decyzje	i	działania,	kieruje	się	dobrem	gminy.

W	ramach	symbolicznego	podziękowa-
nia	panie:	skarbnik	i	sekretarz	otrzymały	od	
burmistrza	Pawła	Adama	bukiety	kwiatów.	
Podobny	bukiet	dostał	też	nasz	gospodarz	
gminy,	któremu	w	imieniu	radnych	słowa	
uznania	za	dotychczasowe	działania	prze-
kazał	przewodniczący	Rady	Miasta	i	Gminy	
Piotr	Goroński.

–	Burmistrz	Paweł	Adam	w	sprawach	
służbowych	potrafi	do	mnie	zadzwonić	za-
równo	o	godzinie	23,	bo	jeszcze	pracuje,	jak	
i	5	rano,	bo	już	pracuje	–	tak	spuentował	
duże	zaangażowanie	burmistrza	w	pracę	na	
rzecz	gminy	przewodniczący	Rady	Miasta	
i	Gminy	Piotr	Goroński.

Rozpatrzenie projektów uchwał
W	kolejnej	części	sesji	zajęto	się	pro-

jektami	uchwał.	Po	wstępnej	dyskusji	rad-
nych,	do	ponownego	rozpatrzenia	w	ramach	
prac	komisji	rady	został	skierowany	projekt	
uchwały	dotyczący	przyjęcia	projektu	Regu-
laminu	dostarczania	wody	i	odprowadzania	
ścieków	i	przekazania	go	do	zaopiniowania	
organowi	regulacyjnemu.

Zaś	pozytywnie	rozpatrzono	i	podjęto	
pozostałe	projekty	uchwał:

–	przystąpienie	do	sporządzenia	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	prze-

strzennego	terenu	położonego	w	Kalwach	
przy	al.	Lipowej;

–	utworzenie	Miejskiego	Żłobka	„Buko-
wianka”	w	Buku	oraz	nadanie	mu	statutu;

–	ustalenie	średniej	ceny	jednostki	pa-
liwa	w	Mieście	i	Gminie	Buk	na	rok	szkolny	
2021/2022;

–	wyrażenie	zgody	na	udzielenie	dotacji	
dla	publicznych	przedszkoli	nie	będących	
przedszkolami	specjalnymi	prowadzonych	
przez	osoby	prawne	nie	będące	jednostka-
mi	samorządu	terytorialnego	oraz	osoby	
fizyczne	w	wyższej	wysokości	niż	określona	
w	ustawie	o	finansowaniu	zadań	oświato-
wych;

–	nadanie	nazwy	ulica	Słoneczna	w	miej-
scowości	Wygoda;

–	nadanie	nazw	ulicom	w	Otuszu;
–	nadanie	nazwy	ulica	Nad	Wierzbami	

w	miejscowości	Niepruszewo;
–	zmiana	Uchwały	Nr	XXV/220/2020	

Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	z	dnia	29	grudnia	
2020	r.	w	sprawie	budżetu	Miasta	i	Gminy	
Buk	na	2021	rok;

–	zmiana	uchwały	Nr	XXV/219/2020	
Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	z	dnia	29	grudnia	
2020	r.	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	
Prognozy	Finansowej	Miasta	i	Gminy	Buk	
na	lata	2021-2031;

–	 w	 sprawie	 zmiany	 Uchwały	 nr	
X/74/2019	z	dnia	27	sierpnia	2019	roku	
w	sprawie	udzielenia	Powiatowi	Poznań-

skiemu	pomocy	finansowej	w	formie	dotacji	
celowej;	

–	w	sprawie	przyjęcia	przedsięwzięcia	
polegającego	na	budowie	sali	gimnastycznej	
z	zapleczem	socjalnym	w	Dobieżynie	oraz	
upoważnienia	burmistrza	Miasta	i	Gminy	
Buk	do	złożenia	wniosku	aplikującego	do	
Programu	priorytetowego	NFOŚiGW	pt.	
„Budownictwo	energooszczędne.	Część	2)	
PUSZCZYK	–	Niskoemisyjne	budynki	uży-
teczności	publicznej”.

Sprawy bieżące
W	punkcie	sesji	„Interpelacje	i	zapytania”	

ze	strony	radnych	pojawiły	się	zapytania	do-
tyczące	bieżących	spraw.	Na	zadane	pytania	
odpowiadał	burmistrz	i	jego	współpracow-
nicy.	Mówiono	m.in.	problemach	z	wodą	(nie	
tylko	z	dostępem	do	niej,	ale	też	jakością),	
toaletach	i	parkingu	na	kąpielisku	w	Nie-
pruszewie.

Z	okazji	zakończenia	roku	szkolnego	go-
spodarz	gminy	podziękował	dyrektorom	
placówek	oświatowych,	nauczycielom,	ro-
dzicom	i	uczniom	za	wkład	włożony	w	na-
uczanie.	Pomimo	wielu	niedogodności	udało	
się	ten	rok	szkolny	zakończyć	z	sukcesami.

I	już	na	sam	koniec,	po	prawie	pięciogo-
dzinnym	posiedzeniu	sesyjnym,	burmistrz	
Paweł	Adam	życzył	wszystkim	udanych	
i	bezpiecznych	wakacji	i	urlopów.	
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Jezioro Niepruszewskie 
w hałasie i w ciszy 

Ochrona	wód	Jeziora	Niepruszewskie-
go	i	terenów	przyległych	oraz	problem	za-
kłócania	przestrzeni	wypoczynkowej	były	
kolejnymi	 zagadnieniami	 podjętymi	 na	
posiedzeniu	komisji	w	części	tzw.	wodnej.	
Mówiono	o	jakości	wody	w	jeziorze	i	czynni-
kach,	jakie	na	nią	wpływają.	Radna	Elżbieta	
Batura,	przewodnicząca	Komisji	Rolnictwa,	
Ochrony	Środowiska	i	Spraw	Socjalnych,	
przedstawiła	ten	temat	w	szerszym	kon-
tekście.	Zarówno	pod	kątem	intensywnego	
nawożenia	na	okolicznych	polach,	co	jest	
przyczyną	wytwarzania	azotanów	i	fosfo-
ranów	zanieczyszczających	jezioro,	jak	też	
dużego	nasłonecznienia	i	płytkości	jeziora,	
w	rezultacie	może	dojść	do	–	jak	w	roku	
ubiegłym	–	zakwitu	sinic;	w	rezultacie	czego	
jezioro	trzeba	było	zamknąć	na	kilka	dni.	
Stan	biologiczny	Jeziora	Niepruszewskie-
go	na	pewno	podnoszą	kosne	łąki	i	dobrze	
wykształcona	strefa	szuwarowa,	które	czę-
ściowo	zatrzymują	zanieczyszczenia.	

Radny	Tomasz	Plewa	stwierdził,	że	oma-
wiając	ten	temat,	należy	wziąć	pod	uwagę	
zagospodarowanie	terenów	przyległych	do	
jeziora.	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	przy-
gotował	informację,	że	większość	budynków	
położonych	na	terenach	mieszkaniowych	
zlokalizowanych	nad	Jeziorem	Niepruszew-
skim	została	włączona	do	sieci	kanalizacji	
sanitarnej.	Jednak	te	informacje	powinny	być	
bardziej	szczegółowe,	muszą	zawierać	dane,	
ile	budynków	zostało	objętych	ankietami	
przeprowadzonymi	przez	Zakład	Gospodar-
ki	Komunalnej	i	co	z	tych	badań	wynika	dla	
stanu	jakości	wody	w	Jeziorze	Niepruszew-
skim.	Informacje	bardziej	szczegółowe	mają	
zostać	przygotowane	w	najbliższym	czasie.

Dyrektor	OSiR,	Jarosław	Sznycer,	podjął	
kwestię	zakłócenia	przestrzeni	wypoczyn-
kowej	nad	Jeziorem	Niepruszewskim.	Tłu-
maczył,	że	na	mocy	uchwały	Rady	Powiatu	
Poznańskiego	dopuszczalne	jest	używanie	
łodzi	z	silnikami	motorowymi	i	skuterów	
wodnych,	oczywiście	w	ograniczonym	za-
kresie	dotyczącym	dni	i	godzin,	w	których	
można	pływać.	–	Jednak	wychodząc	naprze-
ciw	oczekiwaniom	klientów,	którzy	są	zain-
teresowani	slipowaniem	skuterów	wodnych,	
trzeba	stworzyć	warunki	korzystania	z	tej	
formy	wypoczynku.	Zapotrzebowanie	na	
atrakcje	nad	jeziorem	jest	coraz	większe,	
a	tego	typu	działania	i	tak	są	związane	z	hała-
sem.	Musimy	znaleźć	kompromis	pomiędzy	
tymi,	którzy	wolą	ciszę	i	spokój,	a	właści-
cielami	motorówek	–	mówił	dyrektor	OSiR	
Jarosław	Sznycer.	

Radni	wyszli	z	inicjatywą,	aby	dokładnie	
przyjrzeć	się	temu	problemowi	(np.	w	jakich	
dniach	i	godzinach	skuterów	wodnych	jest	

najwięcej)	podczas	tegorocznych	miesięcy	
letnich	i	do	tematu	wrócić	po	wakacjach.	
Aby	wiedzieć	jaka	jest	skala	tego	zjawiska	
i	zastanowić	się,	co	można	z	tym	zrobić.	

Lekkoatletyka dla każdego
Zanim	radny	Tomasz	Plewa	przeszedł	

do	kolejnego	punktu	programu,	skorzystał	
z	obecności	na	komisji	Jarosława	Sznycera	
(nie	tylko	dyrektora	OSiR,	ale	też	trenera	UKS	
Bukowia)	i	pogratulował	drużynie	szczypior-
nistek	z	Buku,	które	w	ubiegły	weekend	na	
zawodach	w	Świebodzicach	zdobyły	tytuł	
Mistrza	Polski	podczas	Finału	Pucharu	ZPRP	
Młodziczek.

Jeszcze	 przed	 posiedzeniem	 komisji	
radni	otrzymali	plany	rozwoju	i	system	za-
chęt	dla	uprawiania	dyscyplin	LA,	w	ramach	
możliwości	stadionu	miejskiego.	Zadaniem	
radnych	było	we	własnym	zakresie	udać	
się	na	wizytację	bazy	lekkoatletycznej	na	
stadionie	w	Buku.

Zgodnie	stwierdzono,	że	stadion	lek-
koatletyczny	 ma	 dobrą	 infrastrukturę	
i	sprzęt	do	uprawnia	dyscyplin	LA.	Też	jest	
prawidłowo	zarządzany	i	propozycje	OSiR,	
aby	zapewnić	mieszkańcom	gminy	jak	naj-
większy	dostęp	do	obiektów	sportowych,	
zintensyfikować	współpracę	z	nauczycie-
lami	wychowania	fizycznego	czy	klubami	
sportowymi,	zapewnić	cykliczność	zawodów	
lekkoatletycznych,	też	zapraszać	na	spotka-
nia	znanych	zawodników	lekkoatletycznych,	
są	jak	najbardziej	słuszne.	Dyrektor	OSiR,	
Jarosław	Sznycer,	mówił	też	o	konieczności	
dokonania	niezbędnych	inwestycji	na	sta-
dionie:	budowie	nowego	oświetlenia	i	za-
pewnieniu	sztucznego	oświetlenia,	zakupie	
systemu	do	elektronicznego	pomiaru	czasu.	

Radna	Elżbieta	Batura	zaproponowała,	
aby	zastanowić	się	na	skumulowaniem	go-
dzin	wychowania	fizycznego	w	szkołach.	By	
czas	spędzony	na	stadionie	nie	ograniczał	
się	jedynie	do	45	minut	lekcyjnych,	w	ra-
mach	których	trzeba	jeszcze	dojść	do	niego	
i	wrócić	do	szkoły.	Kumulując	godziny	wy-
chowania	fizycznego	w	szkołach,	można	by	
dać	uczniom	realną	szansę	na	uprawiania	
dyscyplin	lekkoatletycznych.	

Przy	okazji	tego	tematu	pojawiło	się	za-
pytanie,	na	ile	przy	promocji	lekkoatletyki	
w	naszej	gminie	możemy	liczyć	na	Bartosza	
Górczaka,	zdobywcę	m.in.	srebrnego	meda-
lu	na	Paralekkoatletycznych	Mistrzostwach	
Europy,	który	jest	mieszkańcem	Szewc.	Dy-
rektor	OSiR	Jarosław	Sznycer	odpowiedział,	
że	na	razie	panu	Bartoszowi	zostały	przed-
stawione	propozycje	m.in.	trenowania	na	
obiektach	OSiR.	Czekamy	na	odpowiedź,	
a	nie	zapominajmy,	że	w	ostatnim	czasie	
zawodnik	intensywnie	uczestniczył	w	za-
wodach	 sportowych	 i	 zdobywał	 kolejne	
medale.

Projekty uchwał 

W	dalszej	kolejności	posiedzenia	radni	
zaopiniowali	przedstawione	im	projekty	
uchwał.	 Na	 dłużej	 zatrzymano	 się	 przy	
projekcie	 uchwały	 dotyczącej	 zmiany	
w	budżecie	Miasta	i	Gminy	Buk	na	2021	
rok.	Dopytywano	się	m.in.	o	zwiększenie	
wydatków	na	remont	budynku	Wiejskiego	
Domu	Kultury	w	Dobieżynie.

Burmistrz	Paweł	Adam	wyjaśniał,	że	
WDK	w	Dobieżynie	wymagał	dużych	na-
kładów	finansowych.	Tłumaczył	to	potrzebą	
kompleksowej	modernizacji	budynku.	Na-
leżało	zmodernizować	m.in.	pomieszczenia	
przy	toaletach	na	parterze,	podłogi	w	ciągu	
komunikacyjnym	pomiędzy	salą	główna	
a	schodami,	też	schody	w	budynku.	Trze-
ba	było	wymienić	wszystkie	grzejniki	CO	
w	sali	głównej	na	parterze	budynku.	Przy-
gotowań	wymagała	też	sala,	która	zostanie	
przekazana	na	potrzeby	filii	biblioteki.	Też	
nie	można	zapominać,	że	budynek	jest	dość	
duży	i	stąd	takie	wysokie	koszty	tej	moder-
nizacji.	–	Dzięki	poniesionym	nakładom,	ta	
inwestycja	powinna	służyć	nam	latami.	WDK	
w	Dobieżynie	cieszy	się	też	ogromnym	za-
interesowaniem	organizatorów	różnego	ro-
dzaju	uroczystości	i	nie	możemy	ich	zawieść.	
Mam	nadzieję,	że	Państwo	też	podzielacie	
pogląd,	że	każdą	inwestycję	należy	moder-
nizować	kompleksowo,	aby	za	chwilę	nie	
wracać	do	niej,	bo	jest	konieczność	prze-
prowadzenia	kolejnych	remontów	–	mówił	
burmistrz	Paweł	Adam.	

Skarbnik	Miasta	i	Gminy	Buk,	Aleksandra	
Szajek,	przedstawiła	najistotniejsze	zmiany	
uchwały	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	
Prognozy	Finansowej	Miasta	i	Gminy	Buk	na	
lata	2021-2031,	a	szczegółowe	opracowanie	
w	tym	zakresie	radni	otrzymali	jeszcze	przed	
posiedzeniem	komisji.	

Sprawy bieżące
W	ostatnim	 już	punkcie	posiedzenia	

komisji,	w	„sprawach	bieżących”	zostały	
podjęte	kwestie	m.in.	możliwości	obniżenia	
kosztów	korzystania	ze	sprzętu	OSiR	przez	
młodzież	w	czasie	wakacji,	uszkodzonych	
studzienek	zgłaszane	przez	mieszkańców	
Buku,	potrzeby	przesunięcia	niektórych	
przystanków	 autobusowych	 w	 gminie,	
placów	zabaw	i	dofinansowania	do	nich.	

Przewodniczący	 Komisji	 Budżetu	
i	Oświaty,	Tomasz	Plewa,	wnioskował	do	
radnych,	 aby	w	 bieżących	 sprawach	 in-
terwencyjnych	zgłaszać	swoje	zapytania	
do	urzędu	na	adres:	interwencja@urzad.
gmina.pl.	

Na	tym,	po	ponad	trzygodzinnych	obra-
dach,	posiedzenie	komisji	zakończono.	22	
czerwca	br.	odbyła	się	absolutoryjna	sesja	
Rady	Miasta	i	Gminy	Buk.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 - 8, art. 33 ust. 2, art. 

34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY BUK
działając na wniosek Spółki Kersia Polska Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Niepruszewie, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk, 
który został złożony w dniu 10 lutego 2020 r., uzupełniony 
pismem w dniu 24 lutego 2020 r., w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla plano-
wanego przedsięwzięcia polegającego na:
„Produkcji środków biobójczych na terenie zakładu Kersia 
Polska Sp. z o.o. w Niepruszewie” (przy ul. Kasztanowej 
4), na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 297/104 (obręb Niepruszewo) gmina 
Buk, powiat poznański, 

podaje do publicznej wiadomości informację o:

1. Ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 
środowisko;

2. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowa-
nego przedsięwzięcia. 

3. Przedmiocie decyzji, która ma być wydana w spra-
wie określenia środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 
„Produkcji środków biobójczych na terenie zakła-
du Kersia Polska Sp. z o.o. w Niepruszewie” (przy 
ul. Kasztanowej 4), na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 297/104 (obręb 
Niepruszewo) gmina Buk, powiat poznański. 

4. Organie właściwym do wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Buk (z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 
64-320 Buk);

5. Organami właściwymi do wydania opinii są: 
a)  Marszałek Województwa Wielkopolskiego (al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań) oraz, 
b)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań); 
6. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: 

a)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Poznaniu (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 
79, 60-529 Poznań) oraz, 

b) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (ul. Chlebowa 
4/8, 61-003 Poznań),

7. Możliwościach zapoznania się z niezbędną doku-
mentacją sprawy (z zamierzenie inwestycyjnym 
Wnioskodawcy – ze złożonym wnioskiem wraz 
z jego uzupełnieniem oraz wymaganymi załącz-
nikami w tym z raportem o oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środowisko) a także z otrzymanymi 
opiniami oraz uzgodnieniami od ww. organów. 
Z ww. dokumentami można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 
64-320 Buk, pok. nr 21) w podanym niżej terminie 
w godzinach urzędowania. Ponadto można zasię-
gnąć informacji telefonicznej pod nr tel. 618884442, 
lub e-mail: konrad.wozniak@buk.gmina.pl.

8. Jednocześnie informuję o możliwości składania 
uwag i wniosków w przedmiocie sprawy w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Buku [ul. Ratuszowa 1, 
64-320 Buk, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)] 
w terminie 30 dni, to jest od dnia 1 lipca 2021 r. do 
dnia 30 lipca 2021 r. (włącznie). Zgodnie z art. 34 
wymienionej na wstępie ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej;
b) ustnie do protokołu;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez konieczności opatrywania ich kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym na adres: buk@
buk.gmina.pl lub konrad.wozniak@buk.gmina.
pl. 

9. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z siedzi-
bą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk). Złożone wnioski 
i uwagi winny być opatrzone nazwiskiem, imieniem 
oraz adresem Wnioskodawcy. 

Z poważaniem, Paweł Adam
 Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Kolejne inwestycje i inicjatywy 
na obiektach OSiR

W tym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie obchodził jubileusz 25-lecia swojego 
powstania. Z tej okazji mieszkańcy naszej gminy mogą się spodziewać wielu atrakcji. 
Jednak zanim do tego dojdzie, zakończono przygotowania do sezonu letniego 
i realizowane są kolejne inwestycje.

OSiR jest	w	trakcie	modernizacji	i	re-
montów,	nie	tylko	w	obiektach	

na	terenie	Buku.	Prace	kontynuowane	są	na	

Stadionie	Miejskim.	Rozpoczęła	się	w	końcu	
duża	inwestycja	w	budynku	hali	sportowej.	
Dzieje	się	również	w	Niepruszewie:	przy	ką-

pielisku	i	na	stadionie. Ostatnio	na	przykład	
zostały	zamontowane	nowe	lampy	w	pobliżu	
wiaty	biesiadnej	(wzdłuż	placu	zabaw)	na	
kąpielisku	w	Niepruszewie.	

W hali sportowej 
Do	tej	pory	w	budynku	hali	sportowej	

w	Buku	wymieniono	wszystkie	drzwi	sta-
nowiące	wyjścia	ewakuacyjne	oraz	drzwi	
magazynowe	–	łącznie	8	par.	Dzięki	ich	insta-
lacji	hala	sportowa	stała	się	jeszcze	bardziej	
bezpiecznym	miejscem	z	uwagi	na	nowo-
cześniejsze	przeciwpożarowe	rozwiązania	
oraz	antypaniczne	klamki.	Montaż	drzwi	
zapewnił	także	odpowiednią	funkcjonal-
ność	całego	obiektu	–	skorygowano	kierunki	
wchodzenia	i	wychodzenia	z	poszczególnych	
pomieszczeń.	

OSiR	przeprowadza	obecnie	remonty	
w	budynku	hali	sportowej	w	ramach	progra-
mu	„Szatnia	na	Medal”.	Prace	modernizacyj-
ne	ruszyły	po	zakończeniu	roku	szkolnego.	
Mają	one	potrwać	do	października	br.

–	Zakończona	zostanie	kompleksowa	mo-
dernizacja	pomieszczeń	znajdujących	się	na	
parterze	hali	sportowej.	Na	remont	czekają	
teraz	trzy	pomieszczenia	tworzące	zaplecze	
sanitarne	oraz	cały	układ	komunikacyjny	–	
dojście	do	pomieszczeń	sanitarnych.	Dzięki	
tak	dużej	inwestycji	wejście	do	obiektu	zyska	
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bardziej	reprezentacyjny	charakter	niż	obec-
nie,	a	zaplecze	sanitarne	spełni	wymagania	
XXI	wieku	–	mówi	Jarosław	Sznycer,	dyrektor	
Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji.

Pierwszy	zwieńczony	sukcesem	projekt	
modernizacyjny	 gmina	 zrealizowała	 już	
w	2019	roku.	Gmina	otrzymała	wówczas	
dofinansowanie	w	wysokości	100.000	zł	na	
realizację	projektu	„Remont	pomieszczeń	
sanitarnych	w	budynku	hali	OSiR	w	Buku”	
w	ramach	programu	„Szatnia	na	Medal”	
przyznawane	przez	Zarząd	Województwa	
Wielkopolskiego.	

Obecnie	gmina	już	trzeci	rok	z	rzędu	jest	
beneficjentem	„Szatni	na	Medal”.	Z	tego		pro-
jektu	w	2019	r.	wykonano	kompleksowy	
remont	czterech	szatni	wraz	z	zapleczem	
sanitarnym.	Z	kolei	w	2020	r.,	dzięki	temu	
programowi,	odnowiono	toalety	dla	zawod-
ników	wraz	z	magazynem	umiejscowionym	
w	centrum	obiektu.	Łącznie,	w	ramach	trzech	
naborów	w	konkursie	„Szatnia	na	Medal”,	
gmina	pozyskała	blisko	250.000	zł.	Wyre-
montowane	dzięki	temu	przestrzenie	już	
dziś	podnoszą	jakość	nie	tylko	samej	bazy	
materialnej	ośrodka,	ale	także	poprawiają	
warunki	organizacji	wydarzeń	sportowych,	
kulturalnych,	w	tym	imprez	masowych	odby-
wających	się	na	terenie	obiektu.	Można	więc	
powiedzieć,	że	od	2019	r.	urząd	skutecznie	
aplikuje,	a	ośrodek	z	powodzeniem	korzysta	
ze	środków	zewnętrznych	przeznaczanych	
na	modernizację	zaplecza	obiektów	sporto-
wych,	ale	to	nie	koniec	inwestycji	w	ramach	
programu	„Szatni	na	Medal”.	

Na Stadionie Miejskim 
OSiR	jest	w	trakcie	wymiany	800	sie-

dzisk	na	Stadionie	Miejskim	w	Buku.	Połowę	
z	nich	zmieniono	już	w	roku	ubiegłym,	teraz	
przyszła	kolej	na	następne.	Nie	jest	to	tylko	
zwykła	wymiana	starych	siedzisk	na	nowe.	
Trybuny	stadionu,	na	którym	na	co	dzień	
gra	V-ligowa	MKS	Patria	Buk	są	dodatkowo	
wzbogacane	o	napis	PATRIA.	Jest	to	miły	
prezent	na	obchody	100-lecia	powstania	
klubu,	które	przypadają	w	2022	roku.	

Na	Stadionie	Miejskim	zakończono	też	
kompleksowy	remont	sali	klubowej	w	budyn-
ku	socjalno-szatniowym.	Sala	użytkowana	jest	
na	co	dzień	przez	zawodników	i	trenerów	MKS	
Patria	Buk.	Prace	remontowe	i	inwestycyjne	
rozpoczęły	się	w	marcu	br.	i	polegały	na	wy-
mianie	centralnego	ogrzewania,	malowaniu,	
montażu	grzejników	i	podwieszanego	sufitu	
oraz	dokupieniu	niezbędnego	wyposażenia	
mebli	tj.	stołów	i	krzeseł.	Pozostałe	elementy	
adaptacyjne	wykonał	już	klub	Patria.	Obecnie	
w	sali	klubowej	do	dyspozycji	wszystkich	
korzystających	jest	aneks	kuchenny	z	odno-
wioną	drewnianą	ladą.	Są	stoły	i	krzesła	na	
30	osób,	telewizor	oraz	miejsce	na	zabytkowe	
puchary	oraz	sztandar	klubu.

Kąpielisko w Niepruszewie

W	tym	roku	na	terenie	kąpieliska	w	Nie-
pruszewie	prowadzonych	jest	wiele	inwesty-
cji	i	remontów.	Wycięto	trzcinę,	która	unie-
możliwiała	cumowanie	większej	ilości	łodzi	
na	OSiR-owskiej	marinie	oraz	szpeciła	teren	
wokół	jeziora.	Zajęto	się	też	uformowaniem	
brzegu	wraz	z	wysypaniem	nowej	warstwy	
piasku.	Dzięki	tym	działaniom	przystań	zy-
skała	przestrzeń	do	cumowania	jednostek	
pływających	oraz	zwiększył	 się	komfort	
wypływania	z	mariny,	szczególnie	ważny	
w	okresie	wakacyjnym	przy	korzystaniu	
z	rowerów,	skuterów	wodnych,	kajaków.

Na	plaży	w	Niepruszewie	zajęto	się	też	
przyłączami	prądowymi	do	wiaty	biesiad-
nej	i	oświetleniem	terenu.	Zainstalowano	
też	system	monitoringu:	przystani	wodnej,	
plaży,	wiaty	biesiadnej	oraz	placu	zabaw.

OSiR	chcąc	zadbać	o	najmłodszych	ko-
rzystających	z	plaży	w	Niepruszewie,	planuje	
doposażyć	plac	zabaw.	W	ubiegłym	roku	
wymieniono	tylko	część	urządzeń,	tych	naj-
bardziej	zużytych,	a	teraz	–	czas	na	pozostałe.	

Stadion w Niepruszewie
Na	stadionie	w	Niepruszewie	wymienio-

no	całe	oświetlenie,	też	płyty	boiska.	Rów-
nież	pojawiły	się	tam	dwa	nowe	kontenery	
socjalne,	które	pełnią	funkcję	socjalno-ma-
gazynową,	a	korzysta	z	nich	Niepruszewski	
Klub	Sportowy.	Każdy	kontener	będzie	mieć	
wymiary	prawie	30	m²	i	składać	się	będzie	
z	pięciu	pomieszczeń,	wśród	których	znaj-
dzie	się	pomieszczenie	biurowe,	magazyno-
we,	salka	konferencyjna	i	toaleta.	Dlatego	
niezbędne	będą	przyłączenia	kanalizacyjne	
i	energetyczne.

W	najbliższych	planach	jest	budowa	ze-
stawu	sprawnościowego	–	Street	Workout	
przeznaczonego	do	ćwiczeń	plenerowych,	
głównie	na	drążkach	i	poręczach.	Budowa	
Street	Workoutu	jest	możliwa	dzięki	dofinan-
sowaniu	z	Urzędu	Marszałkowskiego	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego	–	z	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich,	za	pośrednic-
twem	LGD	„Źródło”.	Dotacja	wyniosła	36.000	
zł,	a	łączny	koszt	inwestycji	–	57.907	zł.

Wakacje z OSiR
Sezon	wakacyjny	rozpoczął	się	w	naszej	

gminie	już	w	połowie	czerwca,	przynajmniej	
nieoficjalnie.	Nad	Jeziorem	Niepruszewskim	
odbył	się	festyn	inaugurujący	w	Wielkopol-
sce	 akcję	 informacyjno-edukacyjną	 pod	
hasłem	„Kręci	mnie	bezpieczeństwo…	nad	
wodą”,	którą	corocznie	organizuje	Komenda	
Wojewódzka	Policji	w	Poznaniu.	Przedsta-
wiciele	policji	oraz	licznie	zaproszeni	goście	
bacznie	przyglądali	się	Jezioru	Niepruszew-
skiemu,	czy	odpowiednio	zostało	przygo-
towane	do	sezonu	wakacyjnego.	Jego	stan	
oceniono	bardzo	dobrze	i	właśnie	z	tych	
powodu	jest	to	miejsce,	gdzie	chętnie	wy-
poczywają	mieszkańcy	z	całej	Wielkopolski.

Na	czas	wakacji	nasza	gmina	przygoto-
wała	bogatą	ofertę	spędzenia	czasu	wolnego	
dla	dzieci	i	młodzieży,	także	w	obiektach	
OSiR.

–	Planując	wakacyjny	program	zajęć	mu-
sieliśmy	wziąć	pod	uwagę,	że	w	tym	czasie,	
z	powodu	remontu	i	nowych	inwestycji,	nie	
będzie	można	skorzystać	z	hali	sportowej.	
Też	w	odpowiedzi	na	oczekiwania	mieszkań-
ców,	aby	w	większym	zakresie	wykorzystać	
Jezioro	Niepruszewskie,	w	sierpniu	przez	
tydzień	właśnie	tam	przygotowujemy	zor-
ganizowane	zajęcia	dla	dzieci	i	młodzieży.	
Atrakcji	na	pewno	nie	zabraknie	–	mówi	
Jarosław	Sznycer,	dyrektor	OSiR.

	Najpierw	w	pierwszym	tygodniu	sierp-
nia	 (2-6	 sierpnia)	 OSiR	 zaprasza	 dzieci	
i	młodzież	na	zajęcia	na	Stadionie	Miejskim	
w	Buku.	Czekają	gry	i	zabawy	ruchowe,	zaję-
cia	z	wybranych	dyscyplin	sportu,	wyjazdy	
fakultatywne	na	kręgle	do	Poznania	czy	do	
ratajskiej	Jump	Areny	oraz	wybrane	atrakcje	
na	zakończenie	tygodnia	(np.	zajęcia	z	dmu-
chanymi	kulami).

Kolejny	tydzień	(9-13	sierpnia)	to	zajęcia	
na	kąpielisku	w	Niepruszewie:	nauka	pływa-
nia,	gry	i	zabawy	pod	okiem	instruktora,	lek-
cje	z	ratownikami	wodnymi.	Zaplanowano	
też	wyjazd	fakultatywny	do	Zoo	w	Poznaniu	
i	do	wybranego	parku	zabaw	dla	dzieci,	też	
niespodzianka	na	zakończenie	tygodnia	(np.	
kule	wodne).	Organizatorzy	zapewniają	co-
dzienny	dowóz	z	Buku	do	Niepruszewa	i	z	
powrotem.	Zorganizowane	wyjazdy	z	Buku	
nad	Jezioro	Niepruszewskie	są	nowością	
w	wakacyjnej	ofercie	OSiR.

Edyta Wasielewska
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Nowe miejsca parkingowe w Buku
Zakończono budowę parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej. W Buku do tej pory 
brakowało miejsc postojowych. Problem ten dotyczy wielu miast i większość z nich 
decyduje się na wprowadzenie opłat, ale Buk nie idzie ich śladem.

Obecnie	trwają	prace	archeologicz-
ne	na	rynku,	a	po	ich	zakończeniu	
rozpocznie	 się	 jego	 rewitalizacja,	

o	czym	na	sesjach	Rady	Miasta	i	Gminy	Buk	
wielokrotnie	informował	burmistrz	Paweł	
Adam.	–	Ta	inwestycja	wymaga	zapewnie-
nia	alternatywnych	miejsc	parkingowych.	
Tym	bardziej,	że	już	wkrótce	planowane	
jest	przygotowanie	niezbędnej	dokumen-
tacji	 umożliwiającej	 rewitalizację	 rynku	
i	przeprowadzenie	konsultacji	społecznych	
w	tym	zakresie.	Trudno	sobie	wyobrazić	
prowadzenie	intensywnych	prac	moder-
nizacyjnych	na	płycie	bukowskiego	rynku,	
bez	zapewnienia	mieszkańcom,	szczególnie	
okolicznych	sołectw	oraz	lokalnym	usłu-
godawcom,	handlowcom,	przedsiębiorcom	
dostępnych	miejsc	parkingowych.	Właśnie	
w	tym	celu	budowa	parkingu	przy	ul.	Wielko-
wiejskiej	(za	budynkiem	Sali	Miejskiej)	była	

niezbędna	–	mówił	burmistrz	Paweł	Adam.
Inwestycja	 związana	 z	 parkingiem	

buforowym	objęła	budowę	parkingu	z	60	
miejscami	postojowymi	(w	tym	3	miejsca	
dla	autobusów	i	3	miejsca	dla	osób	niepełno-
sprawnych),	drogi	manewrowej,	chodnika,	
kanalizacji	deszczowej	oraz	przebudowę	
sieci	telekomunikacyjnej	i	istniejącego	zjaz-
du	na	drogę	wojewódzką	nr	306.	Zagospo-
darowanie	terenów	zieleni	było	istotnym	
elementem	prac	inwestycyjnych	i	aż	2/3	
działki	udało	się	przeznaczyć	na	ten	cel.	Do	
nasadzenia	wykorzystano	odmiany	drzew	
liściastych,	które	są	odporne	na	warunki	
miejsca	oraz	mają	małe	wymagania	co	do	
stanowiska	i	gleby.	Są	to	m.in.	klony,	lipy,	
jarząb	pospolity.	Też	z	uwagi	na	zapewnienie	
ładu	przestrzennego,	tradycyjne	ogrodzenie	
zastąpiono	szpalerem	tui,	które	stworzą	na-
turalny	parkan.	Aby	zachować	zabytkowy	

charakter	tego	miejsca,	inwestycja	została	
wzbogacona	o	lampy	stylizowane	na	wzór	
dawnej	synagogi.

Przy	Sali	Miejskiej,	przez	całą	dobę	po-
cząwszy	od	dnia	16	czerwca	br.	otwarte	jest	
przejście	łączące	parking	z	rynkiem.	W	godz.	
od	5:00	do	22:00	czynna	jest	toaleta	tuż	obok	
przejścia,	przy	Sali	Miejskiej.	Obiekt	w	całości	
jest	monitorowany,	podobnie	jak	większość	
instytucji	użytku	publicznego	oraz	newral-
gicznych	skrzyżowań	w	Buku.

Nowy	parking	buforowy	nie	tylko	za-
pewnia	miejsca	postojowe	i	zdecydowanie	
odciąży	rynek	od	zatłoczenia,	ale	też	powi-
nien	stać	się	atrakcyjnym	miejscem	na	mapie	
zieleni	naszej	gminy.	Na	to	zadanie	gminie	
udało	 się	pozyskać	 środki	 z	Rządowego	
Funduszu	Inwestycji	Lokalnych.	Ostateczny	
koszt	inwestycji	wyniósł	1.066.998,66	zł.

Zachęcamy	i	prosimy	wszystkich	zain-
teresowanych	mieszkańców	do	korzystania	
z	parkingu.	W	naszym	wspólnym	interesie	
jest,	aby	odciążyć	zatłoczony	autami	rynek	
i	sprawić,	by	był	bardziej	przyjazny	dla	ru-
chu	pieszego.

Edyta Wasielewska
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Rozbudowa zakładu DSM w Niepruszewie 
15.06 br. odbyła się wirtualna uroczystość otwarcia nowo rozbudowanego zakładu 
produkcji premiksów o nazwie Buk2 w Niepruszewie. Inwestorem jest globalna firma 
Royal DSM, działająca w sektorze żywienia, zdrowia i zrównoważonego rozwoju, która 
już na dobre zadomowiła się w naszej gminie.  

Royal	DSM	jest	obecne	w	Polsce	już	od	20	
lat.	W	fabryce	w	Niepruszewie	produko-
wane	są	mieszanki	witaminowe	i	mine-

ralne	na	potrzeby	przemysłu	spożywczego.	
W	2018	roku	koncern	otworzył	tam	nową	
fabrykę	zajmującą	się	w	pełni	żywieniem	
matek	i	niemowląt.	

Spacer on-line po fabryce
Uroczystość	była	tym	razem	inna	niż	ta,	

którą	pamiętamy	sprzed	trzech	lat.	Inaugu-
racja	odbyła	się	wirtualnie.	Dzięki	spacerowi	
on-line	mogliśmy	zobaczyć,	jak	będzie	wy-
glądać	produkcja	w	rozbudowanej	fabryce.	
Między	innymi	zaprezentowano	możliwości	
mieszania	wstępnego	przy	wykorzystaniu	
zaawansowanej	technologii	i	zastosowaniu	
nowoczesnych	receptur.

W	ceremonii	udział	wzięli	przedstawicie-
le	kadry	zarządzającej	DSM	oraz	przedsta-
wiciele	władz	lokalnych,	którzy	wirtualnie	
przecinali	symboliczną	wstęgę.	W	tym	gronie	
znaleźli	się	m.in.	Dimitri	de	Vreeze,	Współdy-
rektor	Generalny	DSM;		Anton	Vleeshouwers,	
Dyrektor	Projektu	Buk2	;	Tomasz	Sikora,	Dy-
rektor	ds.	operacyjnych	EMEA;		Małgorzata	
Matysiak,	dyrektor	zakładu	Buk2	w	Niepru-
szewie; Jan	Grabkowski,	Starosta	Powiatu	
Poznańskiego.

–	Przez	wirtualne	otwarcie	firma	chciała	
podziękować	wszystkim	członkom	zespo-

łu	projektu,	partnerom	kontraktowym,	ale	
przede	wszystkim	lokalnym	władzom	za	
wsparcie	i	okazaną	pomoc,	za	zaangażowanie	
i	profesjonalizm	w	realizacji	inwestycji,	które	
sprawiły,	że	ten	projekt	zakończył	się	wielkim	
sukcesem	–	powiedziała	Małgorzata	Maty-
siak,	dyrektor	Zakładu	Buk2	w	Niepruszewie.

Jak	mówił	Jan	Grabkowski,	Starosta	Po-
wiatu	Poznańskiego:	–	W	obecnej	sytuacji	
każda	działalność	gospodarcza	jest	dla	roz-
woju	regionu	bardzo	istotna.		Zwiększenie	
produkcji	przekłada	się	na	wzrost	zatrud-
nienia	oraz	podniesienie	standardu	życia	
mieszkańców.	Już	teraz	DSM	należy	do	grona	
największych	pracodawców,	a	w	szeregach	
przedsiębiorstwa	znajdują	się	operatorzy,	
magazynierzy,	a	także	wysokiej	klasy	spe-
cjaliści	do	spraw	żywienia.		

Rozbudowa	zakładu	w	Niepruszewie	to	
wydarzenie	ważne	dla	całej	lokalnej	spo-
łeczności.	–	Dziewięć	lat	temu	ówczesny	
Fortitech	 rozpoczynał	produkcję	w	Nie-
pruszewie	zatrudniając	zaledwie	20	pra-
cowników.	W	ciągu	kolejnego	roku	było	ich	
już	50.	Dziś	ta	fabryka	działająca	pod	marką	
DSM	zatrudnia	200	osób	i	otwiera	nową	
linię	produkcyjną.	To	najlepszy	dowód	na	to,	
że	gmina	Buk	ciągle	jest	dobrym	miejscem	
do	inwestowania	i	gospodarczej	ekspansji	
–	stwierdził	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Buk	
Paweł	Adam.	

Zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie

Zmodernizowana	fabryka	to	kompleks	
produkcyjno-magazynowy	z	częścią	tech-
niczną	i	socjalno-biurową,	rozbudowane	
też	zostało	laboratorium.	Przestrzeń	pro-
dukcyjna	składa	się	z	dwóch	części:	cztero-
kondygnacyjnej	wieży	i	dwukondygnacyjnej	
z	zapleczem	socjalnym.	W	zakres	instalacji	
produkcyjnej	wchodzą	cztery	linie	wyposa-
żone	w	cztery	linie	pakowania,	zarówno	dla	
worków	do	25	kg,	jak	też	dużych	worków	do	
1000	kg.	Wybudowany	został	też	dodatkowy	
magazyn	zapewniający	odpowiednią	ilość	
miejsc	paletowych	na	wyroby	gotowe	oraz	
surowce	do	przechowywania	produktów	
w	odpowiednich	warunkach.		

Dzięki	czterem	nowym	liniom	do	pro-
dukcji	premiksów,	Buk2	może	zaspokoić	ro-
snące	zapotrzebowanie	na	dostawy,	szcze-
gólnie	dla	konsumentów	wymagających	
szczególnej	opieki,	takich	jak	niemowlęta	
i	małe	dzieci,	ale	też	pacjenci	szpitalni	czy	
seniorzy.	Unowocześniony	zakład	w	Niepru-
szewie	umożliwi	firmie	DSM	zwiększenie	
zdolności	produkcyjnych	i	wydajności	przy	
jednoczesnym	zachowaniu	najwyższych	
wymagań	bezpieczeństwa	i	niezawodności.

Zgodnie ze standardami
Nowa	fabryka	spełnia	wysokie	standardy	

jakości	i	higieny.	Rozbudowy	zakład	zapew-
nia	najwyższe	wytyczne	ekologiczne	produk-
cji.	I	tak	w	zakładzie	DSM	wdrożono	zauto-
matyzowany	system	zarządzania	budynkiem	
mający	na	celu	minimalizację	zużycia	energii,	
wprowadzono	także	system	odzysku	ciepła.	
Kolejnym	aspektem	środowiskowym,	o	który	
zadbano,	jest	redukcja	do	minimum	zużycia	
wody,	co	również	zmniejsza	ilość	ścieków	
przemysłowych.	Odpady	poprodukcyjne	
powstają	w	minimalnych	ilościach	dzięki	
odpowiedniemu	zaprojektowaniu	instalacji	
produkcyjnej,	w	tym	blenderów.

Powierzchnia	użytkowa	rozbudowanej	
fabryki	wynosi	ponad	11000	m²	i	ponad	
7000	m²	dodatkowej	kubatury.	Budynek	
został	wyposażony	w	odnowione	instalacje	
wodne,	kanalizacyjne,	gazowe,	tryskaczowe,	
wentylacje	mechaniczne	HVAC,	chłodzenia,	
sprężonego	powietrza	i	klimatyzacji,	elek-
tryczną,	teletechniczną,	odgromową	i	BMS.	

Rozbudowana	fabryka	jest	zarządzana	
przez	pracowników	posiadających	duże	do-
świadczenie	w	produkcji	w	tym	sektorze.	
Zakład	Produkcyjny	DSM	w	Niepruszewie	
zatrudnia	obecnie	około	200	pracowników.	
W	związku	z	rozbudową	fabryki	zatrudni	
kolejne	dziesiątki	osób.	Inwestycja	ta	ozna-
cza	także	zlecenia	dla	wielu	kontraktorów	
i	podwykonawców,	co	przyczynia	się	do	
rozwoju	lokalnej	gospodarki.
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Program „Dobry Start” 
(300+) na nowych 
zasadach
Co	się	zmienia?

Składanie	
wniosków	odby-
wa	się	tylko	w	formie	elektronicznej,	a	ob-
sługą	w	pełni	zautomatyzowanego	procesu	
zajmuje	się	Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych.	
Dla	rodziców,	którzy	do	tej	pory	składali	
wnioski	o	świadczenie	poprzez	bankowość	
elektroniczną	(najpopularniejsza	forma),	
PUE	ZUS	oraz	system	Empatia	zmiana	jest	
niewidoczna,	ponieważ	z	ich	perspektywy	
składanie	wniosków	odbywa	się	dokładnie	
w	takim	samym	trybie.

Wszyscy	rodzice	od	1	lipca	mogą,	tak	jak	
w	ubiegłych	latach,	składać	wnioski	online:	

 » przez	 Portal	 informacyjno-usługo-
wy	Emp@tia

 » przez	bankowość	elektroniczną
 » przez	portal	PUE	ZUS.

Wnioski	należy	składać	do	30	listopada.
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-
-dobry-start-na-nowych-zasadach

Rusza kolejna edycja konkursu „Najpiękniejszy ogród, 
najpiękniejszy taras/balkon w gminie Buk 2021”

Masz	ukwiecony	balkon,	piękny	taras,	
ogródek	z	wyjątkowymi	roślinami?	
Pochwal	się	nim	i	zdobądź	atrakcyj-

ne	nagrody!
Zgłoszenia	przyjmowane	są	do	9	sierp-

nia	br.
Warunkiem	uczestnictwa	jest	dostar-

czenie	drogą	elektroniczną	(promocja@
buk.gmina.pl)	lub	poprzez	Biuro	Podawcze	
w	Urzędzie:	–	wypełnionego	formularza	

zgłoszeniowego	–	może	 to	być	 skan	 lub	
zdjęcie	dokumentu	(do	pobrania	ze	strony	
www.buk.gmina.pl,	aktualności	z	dnia	12	
lipca),	–	minimum	3,	a	maksymalnie	5	zdjęć	
ogrodu,	tarasu	lub	balkonu	(w	formie	cyfro-
wej:	na	pendrive,	płycie	lub	poprzez	e-mail	
promocja@buk.gmina.pl).

Wyniki	zostaną	opublikowane	w	drugiej	
połowie	sierpnia	na	stronie	oraz	profilu	spo-
łecznościowym	Miasta	i	Gminy	Buk.

Buk coraz bardziej zielony
Dzięki zamianie działek gmina zyskała grunt przy ul. Kolejowej na realizację nowej 
inwestycji. Szykuje się w Buku nowy rekreacyjny teren zielony, który znacząco poprawi 
estetykę i przestrzeń w tej części miasta.

30 czerwca	 został podpisany	 akt	notarialny	w	 sprawie	 zamiany	
nieruchomości.	 Gmina	 nabyła	

działki	położone	w	Buku	przy	ul.	Kolejowej	
(o	łącznej	powierzchni	0,6941	ha,	o	war-
tości	557.000	zł),	a	zbyła	działkę	położoną	
w	Buku	przy	ul.	Zakładowej	(o	pow.	0,5512	
ha,	o	wartości	553.709	zł).	Właściciel	działek	
zbywających	zrzekł	się	dopłaty	na	rzecz	
gminy	w	wysokości	4.037	zł.

Zamiana	ta	ma	na	celu	utworzenie	tere-
nów	zielonych	tak	ważnych	dla	mieszkańców	
naszej	gminy,	o	które	sukcesywnie	zabie-
gamy.	Pozyskany	przez	gminę	teren,	tuż	za	

wieżą	wodociągową,	zostanie	w	końcu	upo-
rządkowany,	zniknie	też	szpecący	płot,	na	
który	wielokrotnie	skarżyli	się	mieszkańcy	
gminy.	Już	wkrótce	pojawią	się	nowe	nasa-
dzenia	drzew	i	zostanie	utworzony	zielony	
teren	rekreacyjny	–	park.	Poprzez	przeję-
cie	tych	działek	udało	się	też	zabezpieczyć	
bardzo	ważne	ujęcie	wody	mające	istotne	
znaczenie	dla	całej	gminy.

–	Pomysł	przejęcia	przez	gminę	tych	
gruntów	pojawił	się	w	trakcie	długotrwałych	
negocjacji	z	dotychczasowym	właścicielem,	
który	miał	w	planach	wybudować	kolej-
ny	market	lub	inny	obiekt	o	charakterze	

przemysłowym	np.	myjnię	samochodową	
–	wspomina	burmistrz	Paweł	Adam.	–	Na	
takie	przedsięwzięcie	nie	było	zgody,	z	uwagi	
na	bardzo	newralgiczne	położenie,	tuż	przy	
przejściu	kolejowym.	Uznałem,	że	mogliby-
śmy	w	tym	miejscu	utworzyć	teren	z	nowym	
nasadzeniem	drzew	oraz	zabezpieczyć	stra-
tegiczne	ujęcie	wody,	o	które	od	wielu	lat	
zabiegał	Zakład	Gospodarki	Komunalnej.

Propozycja	zamiany	działek	i	utworze-
nia	rekreacyjnego	terenu	zielonego	została	
przedstawiona	przez	burmistrza	podczas	
sesji	Rady	Miasta	i	Gminy	w	dn.	30.03.br.	Rad-
ni	–	12	głosami	za	–	przyjęli	projekt	uchwały	
w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zamianę	nie-
ruchomości.	Inicjatywę	przyjęli	z	aprobatą	
i	stwierdzili,	że	ta	zamiana	gruntów	jest	jak	
najbardziej	korzystna,	tym	bardziej	że	przy	
działkach	przy	ul.	Kolejowej	zlokalizowane	
są	bardzo	ważne	źródła	i	ujęcia	wody.	Stąd	
ta	zamiana	działek	dla	naszej	gminy	ma	
znaczenie	wręcz	strategiczne.

Edyta Wasielewska
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Punkt konsultacyjny  
programu „Czyste Powietrze” już działa 

Od 14 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Buk został uruchomiony Punkt 
konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Pracownicy punktu udzielą pełnego 
wsparcia w procesie aplikowania o środki z programu oraz zajmą się obsługą złożonego 
wniosku.

Celem	programu	„Czyste	Powietrze”	
jest	poprawa	jakości	powietrza	oraz	
zmniejszenie	emisji	gazów	cieplar-

nianych	poprzez	wymianę	źródeł	ciepła	
i	poprawę	efektywności	energetycznej	bu-
dynków	mieszkalnych	jednorodzinnych.	Jest	
on	skierowany		do	osób	fizycznych,	będą-
cych	właścicielami	lub	współwłaścicielami	
budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	
lub	wydzielonego	w	takim	budynku	loka-
lu	mieszkalnego,	z	wyodrębnioną	księgą	
wieczystą.	

Aplikowanie	o	środki	jest	możliwe	dla	
osób,	których	roczny	dochód	nie	przekracza	
100	000	zł.	Dodatkowo	mieszkańcy,	dla	któ-
rych	przeciętny	średni	miesięczny	dochód	

na	osobę	w	gospodarstwie	wieloosobowym	
nie	przekracza	1564	zł	lub	w	gospodarstwie	
jednoosobowym	2189	zł	mogą	skorzystać	
z	podwyższonego	poziomu	dofinansowania.

Ze	środków	programu	można	wymienić	
stare	i	nieefektywne	źródło	ciepła	na	paliwo	
stałe	na	nowoczesne	źródła	ciepła	spełnia-
jące	najwyższe	normy	oraz	przeprowadzić	
termomodernizację	budynku.	Maksymalna	
kwota	wsparcia	dla	poziomu	podstawowego	
może	wynieść		30	000	zł,	a	dla	podwyższo-
nego	37	000	zł.

W	ramach	Programu	można	dofinanso-
wać	zakup	i	montaż	jednego	źródła	ciepła	do	
celów	ogrzewania	lub	ogrzewania	i	ciepłej	
wody	użytkowej.	W	przypadku	gdy	budy-

nek/lokal	mieszkalny	jest	podłączony	do	
sieci	dystrybucji	gazu	nie	można	uzyskać	
dofinansowania	na	zakup	i	montaż	kotła	
na	paliwo	stałe	w	tym	budynku.	

Na	przedsięwzięcia	realizowane	w	bu-
dynkach,	na	budowę	których	po	31.12.2013	r.	
został	złożony	wniosek	o	pozwolenie	na	
budowę	lub	zostało	dokonane	zgłoszenie	
budowy,	nie	udziela	się	dofinansowania	na	
ocieplenie	przegród	budowlanych,	wykona-
nie	stolarki	okiennej	i	drzwiowej.
Punkt	jest	czynny	w	poniedziałki	od	godziny	
15.00	do	17.00,	wtorek-czwartek	od	13.00	
do	15.00	oraz	w	piątek	od	12.00	do	14.00.	

Obowiązkowa ewidencja 
źródeł ciepła  
i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca 
budynków będzie miał obowiązek złożenia deklaracji 
do centralnej ewidencji budynków (CEEB) dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację	będzie	można	złożyć	drogą	elektroniczną	
na	stronie:	zone.gunb.gov.pl	lub	w	wersji	papierowej	
w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Buku,	ul.	Ratuszowa	1,	

64-320	Buk	(formularz	dostępny	pod	adresem:	fttps://zone.
gunb.gov.pl	(dokumenty-do-pobrania)	lub	w	holu	Urzędu	
Miasta	i	Gminy	w	Buku.

Na	wysłanie	deklaracji	właściciele	będą	mieli	12	miesię-
cy	w	przypadku	budynków	już	istniejących.	W	przypadku	
nowo	powstałych	obiektów	będzie	to	termin	14	dni	od	
uruchomienia	nowego	źródła	ciepła	lub	spalania	paliw.

W	systemie	Centralnej	Ewidencji	Emisyjności	Budynków	
będą	gromadzone	dane	o	budynkach,	w	zakresie	eksplo-
atowanych	w	nich	lub	na	ich	potrzeby:	źródeł	ciepła,	w	tym	
zasilania	z	sieci	ciepłowniczej,	źródeł	energii	elektrycznej	
oraz	źródeł	spalania	paliw,	w	rozumieniu	art.	157	a	ust.	1	
pkt.	7	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	–	Prawo	ochro-
ny	środowiska	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	1219	
z	późn.	zm.)	o	nominalnej	mocy	cieplnej	mniejszej	niż	1	
MW,	niewymagającego	pozwolenia,	o	których	mowa	w	art.	
181	ust.	1	pkt.	1	i	2	albo	zgłoszenia,	o	którym	mowa	w	art.	
152	ust.	1	tej	ustawy.	

Decydującym	kryterium	wpisu	budynku	do	systemu	
w	przypadku	kopciuchów	pozostaje	bowiem	moc	cieplna	
źródła	spalania	paliw	nie	większa	niż	1	MW.	Kryterium	wpisu	
budynku	do	systemu	pozostaje	moc	źródła,	niezależnie	od	
formy	prawnej	użytkowania	budynku,	tj.	czy	przez	osobę	

W jakim celu te informacje są zbierane?
 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na
podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem

stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które

przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa,
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą

się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy
nieprzekraczającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór
deklaracji w formie papierowej?

 
https://zone.gunb.gov.pl/dokume
nty-do-pobrania/

 
 Ile mam czasu na złożenie

deklaracji?
 

Deklarację, która dotyczy źródła
ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni. 

 
 Czy złożenie deklaracji jest

obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma
obowiązek złożyć deklarację.

 
 

Kto składa deklarację?
 

Właściciel/zarządca budynku,
który jest zasilany przez źródło
ciepła lub spalania paliw do 1 MW,
np. piec, miejska sieć
ciepłownicza, pompa ciepła etc. 

 
 

Jak można złożyć deklarację?
 

Deklarację można złożyć
elektronicznie lub wersji papierowej,
osobiście w urzędzie właściwym dla
umiejscowienia budynku lub wysłać
listem.

 
 

Jak złożyć deklarację przez internet?
 

Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na
stronie głównej ->złóż deklarację<-
wypełnij ją i wyślij.  

 
 

Czego potrzebuję, żeby złożyć
deklarację przez internet?

 
profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego

 
 

www.zone.gunb.gov.pl
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fizyczną,	czy	przez	przedsiębiorcę.	Centralną	Ewidencją	Emisyjności	
Budynków	zostaną	więc	objęte	również	takie	budynki	jak	małe	
lokalne	ciepłownie	czy	małe	zakłady	produkcyjne,	pod	warunkiem,	
że	nominalna	moc	cieplna	wykorzystywanego	źródła	spalania	paliw	
nie	przekracza	1	MW.

Więcej	infonnacji	na	stronie	Głównego	Urzędu	Nadzoru	Bu-

downictwa:	https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Dodatkowych	informacji	można	zasięgnąć	w	siedzibie	Urzędu	
Miasta	i	Gminy	w	Buku	(ul.	Ratuszowa	1,	64-320	Buk,	pok.	nr	21)	
lub	telefonicznie	pod	numerem	61	888	44	42,	e-mail:	konrad.woz-
niak@buk.gmina.pl.

Otwórz się na pomoc – wsparcie 
psychologa i psychiatry 
dla mieszkańców gminy

Miasto	i	Gmina	Buk	oferuje	dla	swoich	mieszkańców	trwających	
w	kryzysie	wsparcie	psychologa	i	psychiatry.	Celem	jest	zwró-
cenie	szczególnej	uwagi	na	rozwój	społeczny	u	dzieci,	który	

jest	ściśle	związany	z	rozwojem	emocjonalnym.	Fundamentalna	bli-
skość	rodziców	(opiekunów)	gwarantuje	dziecku	biologiczną	potrze-
bę	bezpieczeństwa,	nie	bez	znaczenia	pozostaje	najbliższe	otoczenie. 
Relacje	społeczne,	rówieśnicy	odgrywają	istotną	rolę	w	życiu	młodego	
człowieka	–	są	źródłem	wsparcia,	zrozumienia	i	dobrego	samopoczucia. 
Ograniczenie	kontaktów	i	izolacja	epidemiologiczna	wpływają	ne-
gatywnie	na	samopoczucie	psychofizyczne	dzieci	i	młodzieży	–	co	
może	przyczyniać	się	do	rozwoju	chorób,	w	tym	stanów	przygnę-
bienia	i	zaburzeń	depresyjnych.

Na	terenie	Miasta	i	Gminy	Buk	w	ramach	pomocy	osobom	uwi-
kłanym	w	przemoc	domową	działa	Zespół	Interdyscyplinarny	ds.	
Przeciwdziałania	Przemocy.

Jeśli	potrzebujesz	pomocy	lub	informacji	w	tym	obszarze,	zgłoś	
się	do	Ośrodka	Pomocy	Społecznej,	ul	Ratuszowa	1	lub	zadzwoń	
pod	nr	61	894	02	22.

Problem	przemocy	w	rodzinie	można	zgłosić	również	w	Komi-
sariacie	Policji	w	Buku	ul.	Wegnera	14,	tel.	47	771	30	00.	

Telefon	Alarmowy	112.
Szczegółowe	informacje	na	temat	programu	można	uzyskać	

w	Ośrodku	Pomocy	społecznej	pod	nr	61	894	02	28.	
Materiały	związane	z	programem	dostępne	są	na	stronie:	https://
gloswielkopolski.pl/miasto-i-gmina-buk-otworz-sie-na-pomoc/re

Gminny  
raport szczepień  
przeciw COVID-19

Ministerstwo	 Zdrowia	 na	 stro-
nie	www.gov.pl/web/szczepi-
mysie	uruchomiło	nową	zakład-

kę	„Szczepienia	w	gminach”,	w	której	
prezentowane	 są	 dane	 statystyczne	
szczepień	w	odniesieniu	do	województw,	
powiatów	i	gmin.	Według	stanu	na	dzień	18	czerwca	2021	r.	5964	
mieszkańców	miasta	i	gminy	Buk	zaszczepionych	zostało	przynaj-
mniej	jedną	dawką.	Pełnymi	dawkami	szczepionki	zaszczepionych	
zostało	3666	pacjentów,	co	stanowi	28,9	proc.	mieszkańców.	Wy-
nik	osiągnięty	przez	naszą	gminę	na	tle	statystyki	gmin	powiatu	
poznańskiego	jest	wynikiem	na	średnim	poziomie.

W	ostatnich	dniach	obserwujemy	spadek	liczby	zakażeń	korona-
wirusem,	co	pozwala	spojrzeć	z	optymizmem	na	okres	wakacyjny.	
Sukcesywnie	luzowane	obostrzenia	sanitarne	są	wymownym	dowo-
dem	obecnej	sytuacji	pandemicznej.	Jednocześnie	należy	pamiętać,	
że	specjaliści	prognozują	jesienią	kolejną	falę	zakażeń.	Łagodny	jej	
przebieg	zapewnią	między	innymi	masowe	szczepienia	przeciwko	
COVID-19.		Apelujemy	do	wszystkich	mieszkańców,	którzy	jeszcze	
nie	zdecydowali	się	na	dokonanie	rejestracji	na	szczepienia,	o	jak	
najliczniejszy	udział	w	Narodowym	Programie	Szczepień	przeciwko	
COVID-19.

Osoby	zainteresowane	szczepieniami	przeciwko	COVID-19	mogą	
rejestrować	się	na	szczepienia	poprzez:

» telefon	na	całodobową	 i	bezpłatną	
infolinię	–	989,
» elektroniczną	rejestrację	(e-Rejestra-
cja)	na	stronie	internetowej-	adres:	pa-
cjent.gov.pl,
» poprzez	SMS	na	numer	694	908	556	
lub	880	333	333	o	treści:	SzczepimySie,
» kontakt	 telefoniczny	 z	 wybranym	
punktem	szczepień	(wykaz	punktów	
dostępny	jest	na	stronie	internetowej	
pod	adresem:	https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/rejestracja).

Szczegółowe	informacje	na	temat	
Narodowego	Programu	Szczepień	przeciwko	COVID-19	oraz	spo-
sobach	rejestracji	na	szczepienia	są	dostępne	na	stronie	https://
www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Raport	szczepień:	https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
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Jezioro Niepruszewskie  
bezpieczne nie tylko od święta

Jak zawsze przed wakacjami Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oficjalnie 
rozpoczęła sezon letni nad wodą i już tradycyjnie wybrali na to miejsce jezioro 
w Niepruszewie. Dopisała pogoda, a bogaty program imprezy i wspaniała atmosfera 
sprawiły, że wakacje, na prawie tydzień przed ich rozpoczęciem… już się zaczęły. 
Dlatego tak liczny był udział dzieci ze szkół podstawowych z miasta i gminy Buk nad 
Jeziorem Niepruszewskim.

Bogaty program 
Główne	atrakcje	i	bogaty	program	przy-

gotowali	policjanci	z	Komendy	Wojewódzkiej	
i	Miejskiej	w	Poznaniu.	Nad	jeziorem	w	efek-
towny	sposób	przeleciał	nowy	policyjny	śmi-
głowiec	Bell	407.	Po	lądowaniu	uczniowie	
mogli	obejrzeć	go	z	bliska,	podobnie	 jak	
policyjne	motocykle,	radiowozy	czy	sprzęt	
wykorzystywany	przez	policyjnych	kontrter-
rorystów.	Funkcjonariusze	z	Komisariatu	
Wodnego	Policji	w	Poznaniu	zaprezentowali	
pokazy	ratowania	ludzi	w	wodzie.	Swoimi	
umiejętnościami	pochwalili	się	też	policjanci	
pododdziału	konnego	i	przewodnicy	z	psami	
policyjnymi.

Swój	 sprzęt	 zaprezentowali	 strażacy	
z	Poznania	i	z	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
z	Niepruszewa	oraz	Szewc.	Przygotowano	
również	pokazy	akcji	oraz	udzielania	pierw-
szej	pomocy	przedmedycznej.	Wszystko	po	
to,	by	tłumaczyć	uczniom,	jak	bezpiecznie	
spędzać	czas	nad	wodą	i	podczas	wakacji.	
Mundurowi	skupili	się	też	na	zagrożeniach	

związanych	z	nadużywaniem	alkoholu	i	za-
żywaniem	narkotyków,	szczególnie	dopa-
laczy,	które	leżą	u	podstaw	wielu	tragedii	
nad	wodą.

Zapobiegając tragediom nad wodą
Jak	mówił	Andrzej	Borowiak,	rzecznik	

prasowy	Komendy	Wojewódzkiej	Policji	
w	Poznaniu:	–	Chociaż	w	regionie	–	zgod-
nie	z	policyjnymi	statystykami	–	wiedza,	jak	
zachować	się	nad	wodą,	jest	coraz	większa,	
wciąż	dochodzi	do	tragedii.	Tylko	w	ubie-
głym	roku	na	wszystkich	akwenach	w	Wiel-
kopolsce	utonęło	15	osób,	a	w	tym	roku	już	
5	osób.	To	mniej	niż	w	poprzednich	latach,	
ale	i	tak	ciągle	za	dużo.

Zdaniem	st.	sierż.	Jakuba	Stachowskiego	
z	Komisariatu	Wodnego	Policji	w	Poznaniu,	
nad	Jeziorem	Niepruszewskim	można	bez-
piecznie	wypoczywać.	Właśnie	dzięki	takim	
służbom	w	poprzednich	latach	udało	się	
zapobiec	tragediom	nad	wodą.	Wodniacy	
sprawdzają	stan	trzeźwości	sterników,	ich	

uprawnienia,	a	także	czuwają	nad	właści-
wym	stosowaniem	się	do	przepisów	i	wy-
posażeniem	łodzi	w	sprzęt	ratunkowy.

Jednak	trudno	mówić	o	bezpieczeństwie	
nad	Jeziorem	Niepruszewskim,	nie	wspo-
minając	 o	 systematycznych	 działaniach	
i	inwestycjach,	które	przez	cały	rok	są	prze-
prowadzane	przez	gminę	Buk	i	zarządcę	
terenu	–	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Buku.

Korzystając	z	okazji,	że	w	tym	miejscu	
spotkały	się	służby	zapewniające	bezpie-
czeństwo	też	w	naszej	gminie,	burmistrz	
Paweł	Adam	poinformował	o	przekazaniu	
na	 ich	 potrzeby	 dodatkowych	 funduszy	
z	budżetu	miasta	i	gminy	Buk.	I	tak	dotację	
o	wartości	40.000	zł	otrzymał	Komisariat	
Policji	w	Buku	na	zakup	towarów	i	usług,	
przeprowadzenie	drobnych	remontów	bu-
dynku	oraz	zagospodarowanie	terenu	ze-
wnętrznego	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą.	
Druga	dotacja	o	wartości	20.000	zł	trafiła	do	
Komendy	Wojewódzkiej	Policji	w	Poznaniu	
na	zakup	specjalistycznego	sprzętu	tech-
nicznego	oraz	ratunkowego	dla	Komisariatu	
Wodnego	Policji	w	Poznaniu.

Nie	zapominając	o	innych	służbach,	które	
na	co	dzień	ratują	życie	ludzkie,	burmistrz	
przekazał	Wojewódzkiej	Stacji	Pogotowia	
Ratunkowego	w	Poznaniu	preparaty	do	
dezynfekcji	 rąk	 i	 powierzchni	 o	 łącznej	
wartości	3500	zł.

Zaproszeni goście
Całej	imprezie	przyglądali	się	zapro-

szeni	goście,	m.in.	wojewoda	wielkopolski	
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Michał	Zieliński,	Członek	Zarządu	Powia-
tu	w	Poznaniu	Piotr	Zalewski,	Komendant	
Wojewódzki	Policji	w	Poznaniu	nadinsp.	
Piotr	Mąka,	 p.o.	wójta	 Gminy	Dopiewo	
Zbyszko	Górny,	Wielkopolski	Komendant	
Wojewódzki	Państwowej	Straży	Pożarnej	
w	Poznaniu,	nadbryg.	Dariusz	Matczak,	
komendant	Miejski	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	Poznaniu	st.	bryg.	 Jacek	Mi-
chalak,	Komendant	Wydziału	Żandarmerii	
Wojskowej	w	Poznaniu	ppłk	Piotr	Sztrom,	
Dyrektor	Wojewódzkiej	Stacji	Pogotowia	
Ratunkowego	w	Poznaniu	Marcin	Zieliński,	

przedstawiciel	Wielkopolskiego	Wodnego	
Ochotniczego	Pogotowia	Ratunkowego	An-
drzej	Szymański.

Wojewoda	Wielkopolski	Michał	Zie-
liński	zaapelował	do	przebywających	nad	
wodą	o	rozwagę	i	unikanie	ryzykownych	
zachowań.	–	Zwracam	się	szczególnie	do	do-
rosłych,	aby	pamiętali	o	dawaniu	dzieciom	
i	wnukom	dobrego	przykładu	i	troszczyli	
się	także	o	własne	bezpieczeństwo.

Natomiast	 Burmistrz	 Paweł	 Adam,	
dziękując	wszystkim	przybyłym	gościom	
i	funkcjonariuszom	służb	dbających	o	nasze	

bezpieczeństwo,	wyraził	nadzieję,	że	akcja	
informacyjno-edukacyjna	pod	hasłem	„Krę-
ci	mnie	bezpieczeństwo…	nad	wodą”	nie	jest	
ostatnim	tego	typu	przedsięwzięciem,	a	o	
wyborze	kąpieliska	w	Niepruszewie	jako	
miejsca	inauguracji	sezonu	letniego	nad	
wodą,	będzie	nadal	decydowała	przyjazna	
infrastruktura,	a	przede	wszystkim	dobry	
klimat	i	dotychczasowa	dobra	współpraca	
z	Komendą	Wojewódzką	Policji,	Komisaria-
tem	Wodnym	oraz	gminą	Buk.

Edyta Wasielewska

Ratownik to stan umysłu i styl życia

Mówi się, że ratownik to stan umysłu i w pewnym sensie styl życia. Lecz stoją 
też za tym lata szkoleń, cierpliwość, odporność psychiczna, odwaga, doświad-
czenie i nieustanne zdobywanie wiedzy. Tylko ciągły trening jest gwarantem 

niesienia wysokiej jakości pomocy. A w sezonie letnim okazji do sprawdzenia swoich 
umiejętności niestety nie brakuje. Alkohol, brawura i bezmyślność kąpiących się 
– to czynniki, przez które ratownicy najczęściej wzywani są do niesienia pomocy. 
Przecenianie umiejętności pływania plażowiczów również przyczynia się do nieza-
mierzonej śmierci. Coroczne statystyki są porażające – w 2020 roku odnotowano 
prawie 500 przypadków utonięcia. Sezon kąpielowy to ręce pełne roboty. Mimo 
dużej odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą ratowanie, pasjonatów wciąż jest wie-
lu. Jak wejść w ten świat? Opowiedzą ratownicy, którzy czuwają nad plażowiczami 
w Niepruszewie.

Romuald Jezierski:	Podstawą	jest	zro-
bienie	kursu	ratownika	wodnego.	Ja	jestem	
z	tzw.	starej	szkoły,	więc	najpierw	robiłem	

młodszego	ratownika.	Po	roku,	po	zdobyciu	
doświadczenia	w	pracy	na	basenie,	mogłem	
dopiero	zdobyć	uprawienia	ratownika	wod-

nego	(red.	WOPR	Zielona	Góra).	Przydatne	są	
w	pracy	również	patenty,	w	moim	przypadku	
jest	to	sternik	jachtowy	i	motorowodny.	Do	
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akcji	ratunkowych	wymagane	jest	też	zrobie-
nie	kursu	kwalifikowanej	pierwszej	pomocy.	
Dochodzi	też	nieustanne	dbanie	o	kondycję,	
bo	w	momencie	ratowania	każda	sekunda	
podczas	dopłynięcia	jest	istotna.	Dlaczego	
wybrałem	 taką	 ścieżkę	w	życiu?	Przede	
wszystkim	to	bardzo	fajna	praca,	można	
dorobić	sobie	już	na	studiach.	Kończyłem	
kierunek	nauczycielski	na	AWF	i	zawsze	
wiedziałem,	że	chcę	obcować	z	wodą.	To	
moja	pasja.	Do	tego	żeglowanie,	coroczne	
wyprawy	na	Mazury	i	motorówki.	Wszystko	
kręci	się	u	mnie	wokół	wody.	

Nikodem Woźniczka: Jestem	ratowni-
kiem	od	7	lat,	należę	do	WOPR	Wielkopolska.	
A	zaczęło	się	od	tego,	że	w	jednostce	OSP,	do	
której	należę,	zakupiono	sprzęt	pływający.	
A	że	lubiłem	bardzo	pływać	zarówno	mo-
torówką,	jak	i	wpław,	postanowiłem	pójść	
w	kierunku	ratownictwa	wodnego.	

Romuald: OSP	i	WOPR	w	jakimś	stopniu	
zazębiają	się	–	misją	obu	służb	jest	niesienie	
pomocy.	W	tej	dziedzinie	pasją	jest	ciągłe	
podnoszenie	umiejętności.	Co	3	lata	mamy	
spotkania	z	medykami,	lekarzami,	ratow-
nikami,	którzy	szkolą	nas	z	nowych	metod	
ratownictwa.	Pierwsza	pomoc	bardzo	mocno	
ewoluuje.	Pasją	warto	się	dzielić.	Mam	okazję	
przekazywać	tę	wiedzę	w	szkole	jako	nauczy-
ciel	edukacji	dla	bezpieczeństwa.	Nieocenio-
ne	jest	uczyć	najmłodszych,	jak	pomagać,	
ponieważ	to	właśnie	dzieci	są	najczęściej	
beneficjentami	pierwszej	pomocy.	Im	więcej	
osób	będzie	świadomie	niosło	ratunek,	tym	
mniejsze	będą	tragiczne	statystki.	Społeczeń-
stwo	mamy	niestety	bardzo	ułomne	w	tej	
kwestii,	a	do	tego	słabo	pływające.	Dlatego	
cieszy,	że	coraz	więcej	osób	chce	kształcić	
się	w	tym	kierunku.	

Skoro mowa o wypadkach – jakie 
spotykane są najczęściej na wodzie?
Romuald:	Niezależnie	od	tego,	jakiego	

rodzaju	jest	to	zdarzenie,	najczęstszą	jego	
przyczyną	jest	alkohol.	Ten	z	kolei	daje	po-
czucie	pseudonieśmiertelności	i	prowokuje	
do	skoków	do	wody.	W	efekcie	mamy	podto-
pienia,	urazy	kręgosłupa,	odcinka	szyjnego.	
Przecenienie	swoich	możliwości	daje	się	we	
znaki,	gdy	po	wyskoczeniu	z	roweru	wod-
nego	człowiek	nie	jest	w	stanie	dopłynąć	
do	brzegu.	Alkohol	zbiera	żniwo	nie	tylko	
wśród	pływających	wpław,	ale	i	żeglujących.	
Mazury	są	tego	przykrym	dowodem.	Woda	
jest	żywiołem,	jednak	społeczeństwo	ma	
przed	nim	wciąż	mały	respekt.	Nieumiejęt-
ne	obsługiwanie	sprzętu	pływającego	może	
doprowadzić	do	śmierci	–	przykładem	może	
być	grupa	pływająca	po	mazurskich	kanałach,	
która	zahaczyła	niezłożonym	masztem	o	li-
nię	średniego	napięcia.	Po	alkoholu	zdrowy	
rozsądek	się	wyłącza.	Na	kąpieliskach	można	
by	uniknąć	nawet	90	proc.	wypadków,	gdyby	

brawura	i	procenty	nie	szły	ze	sobą	w	parze.	
Nikodem: W	ubiegłym	roku	na	kąpieli-

sku	w	Niepruszewie	na	szczęście	nie	doszło	
do	tragicznych	zdarzeń.	Najczęściej	udzie-
laliśmy	pomocy	doraźnej.	Jednak	przypad-
ków	brawury	wciąż	jest	bardzo	dużo.	Skoki	
do	wody	są	nagminne.	Tablice	informujące	
o	zakazie	nic	nie	dają.	Przed	skokiem	deli-
kwenta	powstrzymać	nie	jesteśmy	w	stanie,	
ale	reagować	musimy	zawsze.	Regulamin 
kąpieliska najczęściej, niestety, stanowi 
jedynie element architektoniczny, mało 
kto go czyta. A stosowanie się do zasad 
zdecydowanie zwiększa nasze bezpie-
czeństwo. Do najważniejszych należy 
wymienić zakaz wchodzenia do wody po 
spożyciu alkoholu. Nie należy tego robić 
również bezpośrednio po opalaniu i po 
dużym wysiłku fizycznym – może to grozić 
szokiem termicznym. Pierwszy kontakt 
z wodą powinien polegać na schłodzeniu 
ud, okolic serca, karku i twarzy. Wejście 
do wody może odbywać się tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych. Nie skaczmy 
do wody, jeśli nie znamy jej głębokości 
i stanu dna (lub gdy obowiązuje bez-
względny zakaz). Czerwona flaga lub brak 
jakiejkolwiek oznaczają na kąpieliskach 
strzeżonych zakaz wchodzenia do wody. 
Rodzice powinni zawsze czuwać nad ką-
piącym się dzieckiem.

Nikodem:	 brak	 nieustającej	 obser-
wacji	dziecka	przez	opiekuna	zdarza	się	
bardzo	często.	Wystarczy	chwila	nieuwagi,	
by	maluch	znalazł	się	w	wodzie.	 Jezioro	
Niepruszewskie	nie	ma	w	zasadzie	żadnej	
przejrzystości,	nie	widać,	co	dzieje	się	pod	
powierzchnią.	Dlatego	nie	da	się	szybko	
stwierdzić,	czy	zaginiona	osoba	po	prostu	się	
oddaliła,	czy	znalazła	się	pod	wodą.	Dziecko	
przed	wejściem	do	jeziora	powinno	zawsze	
powiadomić	o	tym	fakcie	opiekuna.

Romuald:	Dzieci,	choć	również	i	dorośli,	
toną	po	cichu	–	nie	krzyczą	i	nie	wymachują	
rękoma.	Po	zachłyśnięciu	wodą	nie	wydają	
już	z	siebie	dźwięku.	Jeśli	rodzic	zauważa,	
że	podopiecznemu	grozi	niebezpieczeństwo	
i	czuje	się	na	siłach,	by	udzielić	pomocy,	po-

winien	niezwłocznie	zareagować.	Równo-
legle	dobrze	jest	też	powiadomić	ratowni-
ków,	bo	często	umiejętności	własne	bywają	
przecenione	i	z	jednego	tonącego	robi	się	
już	dwóch.	Osoba	topiąca	się	jest	w	stresie	
i	strachu,	zrobi	wszystko,	by	utrzymać	się	na	
powierzchni	wody,	nawet	podtapiając	przy-
padkiem	osobę	ratującą.	Nie	mając	wiedzy,	
jak	taką	osobę	uchwycić,	powinno	się	podać	
jej	bojkę	lub	inny	przedmiot,	przy	pomocy	
którego	można	wyciągnąć	ją	z	wody.

Którą cześć kąpieliska nadzorują 
ratownicy?
Nikodem: Teren	podlegający	naszemu	

nadzorowi	wytyczają	pomosty	oraz	poma-
rańczowe	bojki	znajdujące	się	za	nim	(obszar	
dla	umiejących	pływać).	Wewnątrz	kąpie-
liska	wyznaczona	jest	także	czerwonymi	
bojkami	strefa	do	głębokości	około	metra.	
Z	racji	funkcjonowania	wypożyczalni,	wy-
dzielony	 jest	 także	obszar	bezpiecznego	
wypłynięcia	sprzętem	wodnym.	Jeśli	wy-
padek	zdarzy	się	w	dalszej	części	jeziora,	
to	oczywiście	pomocy	nie	odmówimy.	Nie	
powinno	przepływać	się	pod	pomostem,	
w	razie	wypadku	ratownik	tego	nie	zauważy.	
Bezpieczny	sposób	przemieszczenia	się	po-
między	strefami	to	przejście	przez	drabinki	
pomostu.	Ostrzeżenia	o	potencjalnym	zagro-
żeniu	kierowane	w	stronę	kąpiących	się	nie	
działają.	Ludzie	mają	ułańską	fantazję.	Często	
nie	szanują	ratowników,	obrażają	wręcz	i	nie	
wykonują	ich	poleceń.	Respekt	pojawia	się	
dopiero,	gdy	uratuje	się	człowiekowi	życie.	
Polak	mądry	po	szkodzie,	a	przed	szkodą	zna	
się	na	wszystkim.	Doświadczony	ratownik	
jest	w	stanie	wyłonić	wśród	kąpiących	się	
niestandardowe	zachowania.	Trzeba	jednak	
sporo	czasu	posiedzieć	nad	wodą,	żeby	wi-
dzieć	to,	czego	nie	widza	inni.	

Romuald: Kąpielisko	niepruszewskie	
nie	jest	na	szczęście	duże.	A	do	tego	bardzo	
dobrze	wyposażone.	Dwóch	ratowników	jest	
w	stanie	objąć	wzrokiem	cały	obszar.	Ape-
lujemy	o	jak	najrozsądniejsze	korzystanie	
z	kąpieliska.	Dobrze	byłoby	zakończyć	ten	
sezon	bez	wypadków.	

Pamiętajmy, że zagrożenia życia poja-
wiają się nie tylko bezpośrednio podczas 
kąpieli w jeziorze. Szczególnie u dzieci 
wystąpić mogą tzw. utonięcia wtórne. Są 
to komplikacje wywołane dostaniem się 
płynów do płuc, doprowadzając w efekcie 
do ich obrzęku. Może do tego dojść nawet 
po kilkudziesięciu godzinach od zachły-
śnięcia się wodą. Jakie objawy powinny 
zaniepokoić? To ból w klatce piersiowej, 
ospałość, poczucie znacznego zmęczenia, 
duszność, wystąpienie nagłego silnego 
kaszlu. Woda to żywioł, nie czekajmy 
z reakcją do ostatniej chwili.

Zuzanna Skibińska
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Mazurski klimat na powitanie lata
Prawdziwie mazurski klimat zapanował na plaży w Niepruszewie. Czujemy się jak 
w Mrągowie, jak w Giżycku dało się słyszeć podczas „Pikniku rodzinnego na powitania 
lata”, w sobotę, 26 czerwca. I nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. Piękne 
jezioro, plaża, ryby, motorówki i minifestiwal muzyki szantowej. Czego chcieć więcej? 

Zabawa	nad	Jeziorem	Niepruszewskim	
rozpoczęła	się	już	w	sobotni	ranek	za-
wodami	i	atrakcjami	dla	wędkującej	

młodzieży,	które	w	ramach	rodzinnego	pik-
niku	wędkarskiego	zorganizowała	Bukowska	
Młodzieżowa	Szkółka	Wędkarska.	O	godzinie	
13	rozpoczął	się	blok	atrakcji	dla	dzieci.	Nie	
zabrakło	animacji	i	plenerowych	teatrów	
(Wariate	oraz	Nikoli).	 Jednocześnie	pod	
kierunkiem	pań	z	Domu	Dziennego	Pobytu	
„Pogodna	Jesień”	trwały	warsztaty	z	wypla-
tania	wianków,	które	można	było	przekazać	
na	konkurs	na	najpiękniejszy	wianek.	W	tym	

wyzwaniu	bezkonkurencyjne	okazały	się	
panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Niepru-
szewie.	Zgodnie	ze	świętojańską	tradycją	po	
zmierzchu	wianki	puszczone	zostały	na	taflę	
jeziora.	Piknikowej	tradycji	dopełniło	tak-
że	ognisko	z	kiełbaskami,	które	pod	okiem	
strażaków	z	OSP	Niepruszewo	można	było	
własnoręcznie	upiec.

Przez	ponad	trzy	godziny	wieczór	umi-
lała	nam	muzyka	szantowa	w	wykonaniu	
takich	zespołów	jak	Żeglarze	Portowi,	Grupa	
Na	Swoim	i	The	Pioruners.	Piknik	zakończyła	
dyskoteka	prowadzona	przez	finalistę	Mi-

strzostw	Polski	DJ-ów.		
Przygotowanie	takiego	wydarzenia	nie	

byłoby	możliwe	bez	zaangażowania	gmin-
nych	instytucji	i	organizacji:	Miejsko-Gmin-
nego	Ośrodka	Kultury,	Sołectwa	Nieprusze-
wo	i	Urzędu	Miasta	i	Gminy	Buk,	Bukowskiej	
Młodzieżowej	Szkółki	Wędkarskiej,	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	Niepruszewo,	Domu	

Dziennego	Pobytu	„Pogodna	Jesień”,	Ośrodka	
Sportu	i	Rekreacji,	OSP	Niepruszewo.	Po-
dziękowania	kierujemy	także	do	sponso-
rów:	Fabryka	Okien	i	Drzwi	Davex,	Henryki	
Grzymskiej,	Oficyna	Wydawnicza	G&P	Po-
znań,	Francesco	Marmi	–	Mariusz	Wrzyszcz,	
Mar-Car	Marek	Posieczek,	KOPTOM	Tomasz	
Żybura,	Marcina	Stablewskiego,	Krzysztof	
Grzymski	–	Tawerna	Wodnik,	Kar-Mar	Klau-
diusz	Kłak,	Adama	Łuczkowskiego,	Chłodni-
ce	–	Tomasz	Nowak,	Beapol	–	Karol	Buszczak,	
Kwiaciarnia	Maja	–	Mirosława	Marciniak.						

Izabela Dachtera-Walędziak
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Nauka  
pięknego pisania
– Popracuj nad kształtem litery.
– Pióro zanurz głębiej w atramencie. 
– Nie przejmuj się tym, że nie od razu ci 
wychodzi.
– Żeby dobrze pisać, trzeba dobrze sie-
dzieć.

To	tylko	niektóre	z	poleceń,	a	właściwie	
podpowiedzi	Olgi	Paszkowskiej,	któ-
re	można	było	usłyszeć	podczas	zajęć	

z	kaligrafii.	W	kinie	„Wielkopolanin”	w	Buku,	
na	początku	lipca	odbyła	się	tygodniowa	
Letnia	Szkoła	Kaligrafii.	Podczas	zajęć	dzieci	
miały	okazję	poznać	sekrety	tworzenia	sta-
rych	książek.	W	programie:	m.in.	czerpanie	
papieru,	poznanie	tajników	iluminacji,	czyli	
średniowiecznych	kolorowanek.	

Zajęcia	prowadziła	Olga	Paszkowska,	
która	zajmuje	się	kaligrafią	od	15	lat,	jest	
absolwentką	Szkoły	Kaligrafii	i	Iluminacji	
Barbary	Bodziony	w	Krakowie,	a	na	co	dzień	
pracuje	w	Bibliotece	Raczyńskich	w	Pozna-
niu.	Tego	typu	warsztaty	i	prezentacje	pro-
wadzi	w	Muzeum	Narodowym	w	Poznaniu,	
na	festynach	rycerskich	i	innych	imprezach	
plenerowych.

Spotkanie ze stalówką 
i kałamarzem

Podczas	zajęć	z	kaligrafii	dzieci	siedzia-
ły	przy	stolikach.	Z	dużym	zaciekawieniem	
i	z	też	z	niemałą	cierpliwością	uczyły	się	
alfabetu,	który	kiedyś	był	używany	–	w	śre-
dniowieczu.	Uczyły	to	powiedziane	trochę	
na	wyrost,	ale	pisały	literki;	jedne	sprawiały	
więcej	problemów,	inne	mniej.	–	Najtrudniej-
sza	jest	litera	A,	ale	nie	zniechęcajcie	się.	Za	
którymś	razem	na	pewno	się	uda	–	mówiła	
Olga	Paszkowska.		

Następnie	mieli	za	zadanie	napisać	swoje	
imię	zgodnie	z	alfabetem,	jaki	obowiązywał	
w	średniowieczu.	Dalej,	ku	niemałemu	ich	
zaskoczeniu,	dostały	liście,	no	nie	takie	przed	
chwilą	zerwane	z	drzewa,	ale	odpowiednio	
przygotowane,	na	których	też	mogły	napisać	
swoje	imię.	Liście	z	imionami	–	wspaniała	
pamiątka,	którą	podobnie	jak	wcześniejsze	

zapiski	mogły	wziąć	ze	sobą	do	domu.
Zajęcia,	jak	widać,	spodobały	się	dzie-

ciom.	Pokazują	mi	ręce	ubrudzone	atramen-
tem,	ale	nie	narzekają,	humory	dopisują.	
Jedni	upodobali	sobie	czerpanie	papieru	i	z	
wypiekami	na	twarzy	o	tym	opowiadają.	Inni	
chwalili	sobie	pisanie	piórem,	widać	kała-
marz	i	stalówka	nie	są	im	już	zupełnie	obce.	
Przez	tydzień	byli	czeladnikami	u	skryby.	Ja,	
tak	jak	i	oni,	też	nie	wiedziałam,	że	skryba	
to	osoba	zajmująca	się	zawodowo	odręcz-
nym	przepisywaniem	ksiąg	lub	dokumentów	
w	średniowieczu.

Na	moje	pytanie,	czy	chcieliby,	aby	takie	
zajęcia	z	kaligrafii	były	w	szkole,	nie	bar-
dzo	wiedzą,	co	odpowiedzieć.	Ze	zdziwienia	
otwierają	usta,	kiedy	im	mówię,	że	kiedyś	
takie	zajęcia	były	obowiązkowe.	Do	lat	60.	XX	
w.	kaligrafii	trzeba	było	uczyć	się	w	szkole.	
Były	postrzegana	jako	nudne,	przestarzałe	
zajęcie	albo	mało	ciekawa	wprawka	dla	uczą-
cych	się	pisać	uczniów	szkoły	podstawowej.	
Powrót	do	kaligrafii,	w	czasach,	kiedy	pisze-
my	głównie	na	klawiaturach	komputerów	
albo	smartfonów,	byłby	dla	nich	niemałą	
rewolucją.	

Letnia	Szkoła	Kaligrafii	w	Buku	przy-
pomina	trochę	taki	powrót	do	przeszłości,	
nawet	do	czasów	przedwojennych.	Prze-
nosimy	 się	 do	 dawnej	 sali	wypełnionej	
szumem	papieru.	Spotkanie	ze	stalówką	
i	kałamarzem.	Skrobanie	piór	i	spokojny	
głos	nauczyciela,	gotowego	na	wszelkie	py-
tania	młodych	pasjonatów	sztuki	pięknego	
pisania.	Nauczyciel,	czyli	pani	Olga,	tłuma-
czy,	że	dzięki	takim	zajęciom	chce	pokazać	
dzieciom	nie	tylko,	że	można	ładnie	pisać.	
To	też,	ale	przede	wszystkim,	że	samemu	
mogą	zrobić	coś	ciekawego,	niepowtarzal-
nego.	I	oczywiście	na	chwilę	przenieść	się	
do	średniowiecza.

Kaligrafia to sztuka
Wydawać	by	się	mogło,	że	dziś	sztuka	pi-

sania	ręcznego	zupełnie	zanika.	Na	co	dzień	
piszemy	mało	starannie.	Robimy	tak	jednak	
dlatego,	że	piszemy	szybko.	Długopis	nam	
na	to	pozwala,	pióro	już	nie.	Nauka	pięknego	
pisania	wymaga	wytrwałości	i	zaangażowa-
nia,	a	zarazem	potrafi	dać	wiele	satysfakcji.	

A	jednak	miłośników	pióra	i	stalówki	
przybywa.	Kaligrafia	to	właśnie	sztuka	sta-
rannego	i	estetycznego	pisania,	tak	w	dużym	
skrócie.	–	To	odtworzenie	starych	pism	zwią-
zanych	np.	z	kaligrafią	średniowieczną,	ale	
nie	tylko.	Też	tworzenie	nowych	liter	oraz	
swoich	stylów	w	ramach	kaligrafii	współcze-
snej.	Zaś	kaligrafia	średniowieczna	opierała	
się	na	zachowanych	rękopisach	z	różnymi	
wzorami	pism.	W	ten	sposób	można	uczyć	
się	alfabetów,	które	kiedyś	były	stosowane	
–	mówi	Olga	Paszkowska.	

Czy	kaligrafia	jest	sztuką?	Sztuką	piękne-
go	pisania,	to	na	pewno.	Raczej	sztuką	użyt-
kową,	rękodziełem.	Kaligrafia	uczy	jednak	
nie	tylko	ładnego	pisania.	Też	cierpliwości,	
staranności	i	pokory.	Niemało	wysiłku	po-
trzeba,	aby	napisać	coś	w	średniowiecznym	
stylu.

Kaligrafia	to	także	medytacja.	Można	tak	
powiedzieć.	Siedzisz,	piszesz	i…	myśli	mu-
szą	zwolnić,	codzienność	z	jej	problemami	
trzeba	odłożyć	na	później.	W	zagonionym	
świecie	to	wręcz	recepta	na	lepsze	samo-
poczucie	psychiczne.	Skupienie	w	ruchu,	
spokój	w	działaniu,	a	radość	w	tworzeniu.	
–	Nawet	wieczne	pióro	trochę	spowalnia	
w	pisaniu.	Kiedy	natomiast	piszemy	stalówką	
na	obsadce	i	co	parę	liter	musimy	zanurzać	
pióro	w	atramencie,	a	kreski	musimy	stawiać	
wolniej,	to	wyciszenie	samo	przychodzi	–	
mówi	Olga	Paszkowska.

Po	chwili	dodaje:	–	I	jeszcze	jedno.	Proszę	
koniecznie	napisać,	że	kaligrafia	nie	wyma-
ga	zbyt	dużych	nakładów	finansowych.	By	
zacząć,	nie	trzeba	wiele.	Wystarczy	blok,	
stalówka,	atrament.

Ale	jest	też	druga	strona	medalu	–	kali-
grafia	nie	jest	łatwa.	Wymaga	cierpliwości	
i	wytrwałości.	Nie	można	się	poddawać	po	
pierwszych	nieudanych	próbach.	Na	pozna-
nie	tajników	kaligrafii	potrzeba	długich	go-
dzin	ćwiczeń.	Jak	z	każdą	pasją,	też	i	tutaj	
jedni	oddają	się	jej	całkowicie	i	z	ogromną	
przyjemnością,	poświęcając	jej	długie	go-
dziny	i	nie	żałując	czasu	ani	wysiłku.	Ale	nie	
każdy	jest	w	stanie	znaleźć	dla	takiej	sztuki	
takie	pokłady	cierpliwości.	

Edyta Wasielewska
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Piknik 
dla seniorów

Z inicjatywy	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	i	Domu	Dziennego	Pobytu	„Pogodna	
Jesień”	w	Buku	w	środę,	17	czerwca,	

późnym	popołudniem	odbył	się	piknik	dla	
seniorów.	Jego	uczestnicy	zostali	zaproszeni	
do	Żarnowca,	gdzie	mieli	okazję	spotkać	się	
po	dłuższym	okresie,	kiedy	to	na	przeszko-
dzie	w	kontaktach	stanęły	im	ograniczenia	
związane	z	COVID-em.	Przyjechało	około	70	
seniorów	z	Domu	Dziennego	Pobytu	„Po-
godna	Jesień”,	Gminnego	Centrum	Pomocy	
Środowiskowej	 PROMESSA	 z	 Grodziska	
Wielkopolskiego	i	Domu	Dziennego	Pobytu	
dla	Seniorów	z	Opalenicy.

Uczestnicy	spotkania	dobrze	się	bawili	
przy	akompaniamencie	Piotra	Gorońskie-
go,	przewodniczącego	Rady	Miasta	i	Gminy	
Buk,	który	jest	znany	nie	tylko	z	działalności	
samorządowej,	ale	też	ze	swoich	muzycz-

nych	talentów	(gra	na	różnych	instrumen-
tach	muzycznych,	jest	członkiem	Zespołu	
Kameralnego	„Amici	Canti”).	Było	więc	nie	
tylko	coś	dla	ducha,	ale	też	ciała	–	catering	
zapewniony	przez	organizatorów.	I	obowiąz-

kowy	spacerek	–	do	pobliskiego	źródełka.	
Seniorom	został	zaproponowany	też	prze-
jazd	dorożkami,	co	jest	niemałą	atrakcją	dla	
każdego,	niezależnie	od	wieku.

Zaproszonym	 gościom	 towarzyszyli	
przedstawiciele	urzędu	na	czele	z	burmi-
strzem	Miasta	i	Gminy	Buk	Pawłem	Adamem,	
dyrektorem	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Buku	Agnieszką	Skałecką	oraz	
dyrektorem	bukowskiej	Biblioteki	i	Kina	
Hubertem	Wejmannem.

Zdążyliśmy	już	przyzwyczaić	się	do	tego,	
że	nawet	na	imprezach	plenerowych	muszą	
być	zabezpieczone	środki	do	dezynfekcji.	
Tradycyjnie	już	dostarczył	je	sponsor	DDP	
„Pogodna	Jesień”	–	Aleksandra	Dobrzyńska	
(Prontech).

Park Sokoła 
WzMOCni swoje 
otoczenie!

Jeszcze	tego	lata	w	Parku	Sokoła	przy	Miej-
sko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	staną	kwit-
nące	stacje	dokujące	dla	rowerów	oraz	nie	

mniej	kolorowe	miejsca	segregacji	odpadów.	
Inwestycja	w	małą	architekturę	parkową	jest	możliwa	dzięki	dofinansowaniu,	
które	MGOK	otrzymał	od	Polskich	Sieci	Energetycznych	(PSE)	w	ramach	
programu	grantowego	„WzMOCnij	swoje	otoczenie”.

PSE	przyznały	na	ten	cel	grant	w	wysokości	19	660	zł,	nagradzając	
tym	samym	projekt	o	nazwie	„Ekoadaptacja	Parku	Sokoła	–	rozwój	infra-
struktury	obiektu”.	Doceniono	fakt,	że	stacje	dla	rowerów	oraz	miejsca	
segregacji	odpadów	wzbogacą	przestrzeń	parkową,	łącząc	użyteczność	
i	ekologię	z	parkową	estetyką.	Należycie	konserwowane	przez	kolejna	lata	
będą		służyć	mieszkańcom	Buku	oraz	turystom.

Z	grantu	sfinansowane	zostaną	dwie	stacje	dokujące	dla	12	rowerów	oraz	
dwa	punkty	segregacji	odpadów,	które	zostały	zaprojektowane	wspólnie	ze	
Studiem	Prokopienko.		Elementy	architektury	parkowej	będą	cieszyć	oko	
jako	kwietniki,	wtapiając	się	w	otoczenie.	Całoroczne	konstrukcje	mobilne	
wykonane	z	drewna	i	stali	mogą	zostać	zaaranżowane	stosownie	do	pory	roku.

Izabela Dachtera-Walędziak
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Impro na tremę 

„Na	scenie	potrafi	wcielić	się	w	wie-
le	ról,	ale	najlepiej	wychodzą	mu	
role	dresów	i	podejrzanych	typ-

ków.	Widocznie	prawda	wychodzi	na	jaw”	
–	czytamy	o	Wojtku	Kowalczyku	na	stronie	
kabaretu	Czesuaf,	którego	jest	współzało-
życielem.	Wojciech	od	dwóch	lat mieszka	
w	Buku,	a	już	w	sierpniu	dla	bukowskiej	
młodzieży	w	 Sali	Miejskiej	 poprowadzi	
warsztaty	z	improwizacji	scenicznej.	

Wojciech	Kowalczyk	z	wykształcenia	jest	
politologiem.	Jeszcze	na	studiach	na	poznań-
skim	Uniwersytecie	im.	Adama	Mickiewicza,	
wspólnie	z	dwójką	kolegów	rozpoczął	przy-
godę	z	kabaretem.	Pracował	jako	dziennikarz,	redaktor	naczelny	
miejskich	portali	internetowych,	jednak	to	działalność	kabaretowa	
absorbowała	go	coraz	bardziej.	Na	przełomie	2008	i	2009	roku	
razem	z	kolegami	ze	sceny	zdecydował	się	porzucić	dziennikarstwo	
i	skupić	tylko	na	kabarecie	Czesuaf.	

Kiedy	pytam	o	nazwę,	Wojciech	śmieje	się,	że	to	jedno	z	najczę-
ściej	zadawanych	pytań.	Trudno	się	dziwić,	ponieważ	tylko	ją	słysząc,	
nie	da	się	wpaść	na	to,	że	pisownia	znacznie	odbiega	od	zasad	orto-
grafii	języka	polskiego.	–	To	trochę	puszczenie	oka	do	publiczności,	
a	trochę	chęć	upamiętnienia	pewnego	znajomego	Tomka	Nowczyka,	
który	chyba	dość	przewrotnie	zapadł	mu	w	pamięć	–	wyjaśnia	Woj-
tek	Kowalczyk.	Dziś	kabaret	
Czesuaf	(oficjalnie	istnie-
jący	od	2002	roku)	to	je-
den	z	najpopularniejszych	
kabaretów	w	Polsce,	który	
ma	swoim	dorobku	liczne	
nagrody	 i	 wyróżnienia,	
także	na	najważniejszych	
festiwalach	i	przeglądach	
kabaretowych,	w	tym	dwu-
krotnie	II	miejsce	na	XXV	
Przeglądzie	 Kabaretów	
PaKA	w	Krakowie	(2007	
i	 2009	 r.)	 czy	 I	 nagrodę	
w	konkursie	głównym	Ryb-
nickiej	Jesieni	Kabaretowej	
RYJEK	w	Rybniku	 (2017	
r.).	 Dziś	 kabaret	 Czesuaf	
tworzą	poza	Wojciechem	
Kowalczykiem	i	Tomaszem	
Nowaczykiem,	Maciej	Mo-
rze	i	Olga	Łasak.		

Szukając	nowych	form	
wyrazu,	 nawiązywania	
kontaktu	z	publicznością	
na	przełomie	2011/2012	
roku	grupa	zajęła	się	kaba-
retową	improwizacją	sce-
niczną.	–	Od	razu	chciałbym	
wyjaśnić,	że	improwizacja	
sceniczna	nie	ma	nic	wspól-
nego	z	Wielką	Improwiza-
cją,	którą	znamy	ze	szkoły,	
z	„Pana	Tadeusza”,	ani	z	in-
terpretacją	napisanego	już	

tekstu,	ale	na	wspólnym	tworzeniu	sceny,	
akcji,	tu	i	teraz	–	precyzuje	Wojtek.	–	Pamię-
tam,	jak	Wojciech	Tremiszewski	z	kabaretu	
Limo,	podczas	któregoś	z	festiwali	kabare-
towych	zaprosił	mnie	na	scenę	i	zapropono-
wał	wspólne	improwizowanie.	Ale	miałem	
tremę!	Z	czym	to	się	je?!	Okazało	się	jed-
nak,	że	to	świetne	narzędzie,	które	pozwala	
przełamać	własne	lęki,	ograniczenia,	które	
niesamowicie	nas	otwiera.	Improwizacja	
świetnie	rozwija	warsztat	sceniczny.	Uczy	
komizmu	sytuacyjnego,	oswaja	aktora,	że	
występ	nie	ma	prawa	nie	wyjść,	bo	w	impro	
żarty	nie	są	planowane,	a	wychodzą	niejako	
przy	okazji	–	wyjaśnia	Wojciech.	

Od	 tego	 czasu	 kabaret	 Czesuaf	wie-
lokrotnie	prowadził	warsztaty	impro	dla	

dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.	Po	niektórych	zawiązały	się	nawet	
początkowo	nieformalne,	a	z	czasem	profesjonalne	grupy	jak	np.	
Kurnik	Impro	z	Nowego	Tomyśla	czy	poznańska	grupa	Improbrać.	

Improwizacje	ubrane	są	w	pewne	ramy.	Występujący	na	scenie	
musi	wiedzieć,	kim	jest	i	gdzie	jest.	Jedną	z	prostszych	zabaw,	od	
której	zaczyna	się	przygodę	z	improwizacją	jest	gra	w	alfabet.	Przyj-
muje	się	na	przykład,	że	jesteśmy	na	dworcu,	na	którym	rozmawia	
dwoje	ludzi,	i	każda	kolejna	osoba	biorąca	udział	w	zabawie	dodaje	
słowo	zaczynające	się	od	kolejnej	litery	alfabetu.	

–	To	sytuacje,	w	których	uwalniamy	mózg,	uczymy	nieogranicza-
nia	się,	niby	mówimy,	co	nam	ślina	na	język	przyniesie,	ale	z	czasem	

staramy	się,	aby	nasze	wy-
powiedzi	miały	sens,	śmie-
szyły,	wyjaśniały,	dawały	do	
myślenia	i	posuwały	akcję	
do	przodu	–	mówi	Wojciech	
Kowalczyk.	–	Te	ćwiczenia	
otwierają,	pokazują,	że	żad-
na	sytuacja	nie	jest	w	stanie	
nas	zaskoczyć.	Kiedyś	pod-
czas	występu	w	sali	wysiadł	
prąd,	a	my	–	niezrażeni	–	
zaczęliśmy	improwizować,	
przekuwając	z	powodze-
niem	 tę	patową	 sytuację	
w	ciąg	dalszy	programu.	

W	sztuce	 improwiza-
cji	dużą	rolę	odgrywa	pu-
bliczność.	Aktorzy	proszą	
o	 pewne	 sugestie,	 to	 im	
pomaga,	 a	 jednocześnie	
dla	 publiczności	 jest	 to	
dowód	 na	 to,	 że	 nic	 nie	
jest	 przygotowane,	 że	 to	
publiczność	decyduje,	od	
czego	 zacząć.	 Jako	 przy-
kład	Wojtek	podaje	jedną	
z	propozycji:	–	Kolega	był	
drucikiem	w	żarówce,	a	ja	
szklaną	bańką	żarówki.

Trudno	o	dobry	skecz.	
Tymczasem	w	impro	nigdy	
nie	będzie	dwóch	takich	sa-
mych	scen,	przy	czym	nie	
zawsze	musi	być	śmiesznie,	
że	ktoś	coś	chlapnie	i	jest	
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wesoło.	 Zabawne	 są	 przede	 wszystkim	
krótkie	 formy,	ale	są	grupy	 impro,	które	
potrafią	poprowadzić	 całe	godzinne	czy	
półtoragodzinne	przedstawienie.	Ćwiczy	
się	posuwanie	akcji	do	przodu,	budowanie	
postaci,	na	przykład	siadając	w	kręgu	i	za-
czynając	opowieść	jak	w	bajce:	Był	sobie	
człowiek	i	sobie	poszedł…

Warsztaty	impro	to	zajęcia	dla	każdego,	
w	tym	także	dla	młodzieży,	szczególnie	tych	
młodych	osób,	które	myślą	o	aktywności	
scenicznej.	Uczestnicy	oswajają	się	ze	sce-
ną,	uczą	się	radzić	sobie	z	tremą,	stresem,	
a	przy	tym	świetnie	się	bawią.	–	Podczas	
zajęć	wyzbywamy	się	stereotypów,	uczymy	
współpracy,	integrujemy	się,	poskramiamy	
własne	ego	–	dodaje	Wojtek.	–	Dobry	impro-
wizator	umie	się	wycofać,	wesprzeć	kolegę,	
podsunąć	mu	ciekawy	trop	dla	dobra	historii,	
zamiast	samemu	zaistnieć.	Jedną	z	podsta-
wowych	zasad	improwizacji	jest	akceptacja,	
a	niemile	widziana	negacja,	że	za	którymś	
wątkiem	nie	pójdę.	Dlatego	to	sztuka,	która	
uczy	także	słuchania.	

Ale	kabaret	Czesuaf	to	nie	jedyna	ak-
tywność	Wojciech	Kowalczyka.	Nie	każdy	
wie,	że	za	maską	klowna,	który	regularnie	
co	wtorek	pojawia	się	w	szpitalu	dziecięcym	
przy	ulicy	Krysiewicza	w	Poznaniu,	kryje	się	
właśnie	on.	Z	Fundacją	„Czerwone	Noski	
Klown	w	Szpitalu”	współpracuje	już	od	6	lat.	
To	fundacja,	która	poza	Poznaniem	działa	
także	w	Krakowie,	Wrocławiu	i	Warszawie,	
zrzesza	ponad	dwudziestu	artystów-klow-
nów,	osoby	z	umiejętnościami	aktorskimi,	
cyrkowymi,	improwizacyjnymi.	

–	Nie	robimy	przedstawień,	przychodzi-
my	do	każdego	dziecka	osobno,	współpracu-
jemy	z	lekarzami,	na	przykład	pojawiając	się	
jako	nietypowo	przebrani	lekarze	i	asystując	
dziecku	oraz	personelowi	przy	pobraniu	
krwi	lub	przy	innych	zabiegach	medycz-
nych,	 gramy	na	 różnych	 instrumentach,	
np.	na	ukulele.	Staramy	się	zrobić	szpital	
miejscem	bardziej	przyjaznym,	odczarować	
go,	zagadujemy	dzieciaki,	odwracamy	ich	
uwagę	–	mówi	Wojtek.	–	Teraz	przygotowu-
jemy	się	do	uruchomienia	programu,	który	
z	powodzeniem	działa	już	w	Czechach.	To	
„Pogotowie	uśmiechu”:	klown	towarzyszy	
dziecku	aż	na	salę	operacyjną.	Stawiamy	na	
terapię	śmiechem.	Śmiech	pomaga	dzieciom	
w	procesie	leczenia,	ale	i	rodzicom	daje	na-
dzieję,	rozładowuje	napięcie.	Wizyt	w	szpita-
lu	nie	zawiesiliśmy	nawet	podczas	pandemii,	
a	jedynie	przenieśliśmy	się	na	Messengera.	
Ostatnio	zaangażowaliśmy	się	z	kolegą	także	
w	program	dla	seniorów,	jesteśmy	już	po	
pierwszej	wizycie	w	Domu	Pomocy	Społecz-
ne	przy	ul.	Konarskiego	w	Poznaniu	i	chcemy	
te	wizyty	odbywać	regularnie.

Do	występów	na	scenie	kabaret	Czesuaf	
wrócił	4	czerwca	na	scenie	w	Łukowie.	Czy	

pandemia	znalazła	swoje	miejsce	na	scenie	
kabaretowej?	–	Nie,	raczej	nie	jest	tematem	
skeczy.	Myślę,	że	za	bardzo	nas	dotknęła.	
Poza	tym	życie	samo	przynosi	 tak	wiele	
ciekawych	tematów,	że	pandemię	chętnie	
puścimy	w	niepamięć.	

Izabela Dachtera-Walędziak

Warsztaty z improwizacji teatralnej i scenicz-
nej z Wojciechem Kowalczykiem odbywać się 
będą w dniach 16-18 sierpnia od godziny 10, 
w Sali Miejskiej. Zapraszamy młodzież w wieku 
od 13 lat. Koszt warsztatów to 15 złotych. Za-
pisy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, pod 
nr tel. 61 814 01 21. Liczba miejsc ograniczona. 

Seniorzy wrócili do Kina Wielkopolanin

Uczestnicy	 „Pogodnej	 Jesieni”	 po	
dłuższej	przerwie	wrócili	do	kino-
wej	sali.	Pierwszym	seansem,	który	

obejrzeli	na	dużym	ekranie	była	komedia	
pt.:	„Druga	połowa”.	Film,	którego	premiera	
odbyła	się	w	trakcie	piłkarskich	zmagań,	
w	ramach	trwającego	wówczas	turnieju	
Euro	2020.	W	jednej	z	ról	seniorzy	mogli	
zobaczyć	Grzegorza	Krychowiaka,	który	
zanim	zagrał	w	tegorocznym	Euro,	zdążył	
zadebiutować	na	planie	filmowym.	Gorące	

piłkarskie	emocje	przeniosły	się	na	widow-
nię	„Wielkopolanina”	i	rozbudziły	gorące	
dyskusje,	które	przeniosły	się	do	Kawiar-
ni	Stopklatka,	gdzie	przy	kawie	i	słodkim	
seniorzy	mieli	chwilę	dla	siebie.	Miesiąc	
później	w	podobnej	konwencji	wzięli	udział	
w	zamkniętym	pokazie	kolejnej	polskiej	
komedii	„W	jak	morderstwo”	i	oby	takich	
specjalnych	projekcji	dla	bukowskich	se-
niorów	było	jak	najwięcej.

Red.
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Kredką i pędzlem
Kilkanaścioro dzieci z terenu 
naszego miasta i gminy wzięło 
udział w tygodniowych, letnich 
warsztatach plastycznych, które 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
poprowadziła mgr Ewa Fiksińska. 

Korzystając	z	pogody,	artystycznie	uzdol-
niona	młodzież	szkolna	spotykała	się	
w	Parku	Sokoła,	zaś	za	malarskie	atelier	

służył	im	namiot,	do	którego	już	w	godzinach	
popołudniowych	każdy	mógł	zajrzeć,	podzi-
wiając	kolejne	plastyczne	wyzwania.	A	te	
były	niemałe.	Młodzież	korzystała	z	różnych	
technik	i	materiałów.	Malowano	farbami	
plakatowymi,	akrylowymi,	wycinano,	ry-
sowano,	szkicowano,	często	łącząc	różne	

style	w	jednej	pracy.	W	ruch	poszły	nawet	
kamienie.	Oczywiście	w	pozytywnym	tego	
słowa	znaczeniu.	Młodzież	dawała	im	drugie	
życie,	przeobrażając	w	owady,	zwierzęta	lub	

malując	na	nich	barwny	pejzaż.	
Warsztaty	dla	młodzieży	trwały	od	5	do	7	

lipca.	Kolejny	tydzień	z	panią	Ewą	Fiksińską	
należał	już	do	seniorów.	

Wspólne nocowanie 
na pożegnanie

25 czerwca	także	w	Niepublicznym	Przedszkolu	„Pluszak”	był	dniem	
zakończenie	roku	przedszkolnego.	

Dziesięć	miesięcy	wspólnych	zabaw	i	zajęć	
minęło	zbyt	szybko,	aż	nadszedł	czas	wa-
kacji	i	pożegnań.	Każde	dziecko	otrzymało	
pamiątkowy	dyplom	oraz	słodki	upominek.	

Żegnając	naszych	starszaków,	18	czerwca	

zostało	zorganizowane	nocowanie	w	przed-
szkolu.	To	wieloletnia	tradycja,	której	i	tym	
razem	stało	się	zadość.	To	piątkowe	popo-
łudnie	oraz	wieczór	upłynęły	na	wspólnej	
zabawie	oraz	wielu	niespodziankach.		

Kolejni	absolwenci	naszego	przedszkola	
opuszczają	nas,	by	rozpocząć	po	wakacjach	
naukę	w	pierwszej	klasie	szkoły	podstawo-
wej.	Życzymy	im	wielu	sukcesów	i	spełnienia	
marzeń,	a	wszystkim	dzieciom	bezpiecznych	
i	radosnych	wakacji.	Pamiętajcie	o	nas	i	o	swo-
im	przedszkolu!	 Marta Wawrzyniak
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Jeszcze  
o Dniu Dziecka…

1 czerwca	2021	roku	w	Przedszkolu	im.	Krasnala	Hałabały	w	Buku	obchodzono	
Międzynarodowy	Dzień	Dziecka.	Na	roz-

poczęcie	tego	wyjątkowego	dnia,	wszystkie	
grupy	zatańczyły	do	piosenki	Jerusalema 
– Master	KG.	Taniec	został	nagrany	za	po-
mocą	drona.	Po	całym	wydarzeniu	nagranie	
zostało	przekazane	rodzicom	dzieci.	Pani	dy-
rektor	Sławomira	Polcyn	złożyła	wszystkim	
dzieciom	serdeczne	życzenia	i	zaprosiła	do	
wspólnej	zabawy.	Na	przedszkolnym	boisku	
dzieci	tańczyły,	brały	udział	w	zabawach	
ruchowych,	łapały	bańki	mydlane	i	ozdobiły	
kostkę	pięknymi	rysunkami	wykonanymi	

kredą.	Dla	najstarszych	grup	dzieci	zorga-
nizowana	została	„Olimpiada	sportowa”.	Po	
zakończonych	konkurencjach	dzieci	otrzy-
mały	piękne	medale.	Dzięki	uprzejmości	
przewodniczącego	Rady	Miasta	i	Gminy	Buk,	

Piotra	Gorońskiego,	dzieci	zjadły	smaczne	
lody,	które	osłodziły	ten	szczególny	dla	nich	
dzień.	Na	zakończenie	dnia	wychowawczynie	
grup	rozdały	dzieciom	dyplomy.

Klaudia Antas

Absolwenci  
pożegnali się w kinie

Najstarsze	dzieci	z	grupy	Róż	pożegnały	
uroczyście	swoje	ukochane	Przedszko-
le	Sióstr	Miłosierdzia	św.	Wincentego	à	

Paulo	w	Buku.	Z	tej	okazji	przygotowały	wraz	
z	panią	Iwoną	występ	artystyczny,	który	został	
zaprezentowany	w	Kinie	Wielkopolanin.	Starszaki	wykazały	na	
scenie	wiele	umiejętności	recytatorskich,	muzycznych	(zagrały	

na	 dzwonkach	 chromatycznych),	 ta-
necznych	i	teatralnych.	Po	występie	s.	
dyrektor	Anna	 Janicka	pogratulowała	
dzieciom,	a	następnie	wręczyła	im	i	ich	
rodzicom	dyplomy	oraz	podziękowania.	
Uwieńczeniem	wspólnego	świętowania	
był	poczęstunek	na	placu	przedszkolnym.	

Życzymy	naszym	absolwentom	błogo-
sławieństwa	Bożego	na	kolejnym	etapie	
edukacji!	Niech	św.	Wincenty	à	Paulo	–	

patron	naszego	przedszkola	wyprasza	wszelkie	potrzebne	Dary	
Ducha	Świętego!		 Siostry Miłosierdzia z Buku 
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NIEPRUSZEWO

Trudny rok i nowe 
umiejętności

Skończył	się	trudny	rok	szkolny,	który	
w	większości	przebiegał	pod	hasłem	
nauki	zdalnej.	Uczniowie,	nauczyciele	

i	rodzice	ciężko	przez	ten	czas	pracowali,	
zdobywając	często	całkiem	nowe	umiejęt-
ności.	Do	ZSP	Niepruszewo	w	roku	szkolnym	
2020/2021	uczęszczało	206	uczniów,	w	tym	
70	przedszkolaków	i	136	uczniów	klas	I-VIII.	

Więcej	czasu	w	szkole	spędzili	uczniowie	
klas	I-III	i	grupy	przedszkolne	niż	uczniowie	
starsi.	Dla	części	uczniów	w	drugim	półroczu	
organizowane	były	zajęcia	zdalne	w	budyn-
ku	szkoły.	

Koniec	roku	szkolnego	i	czas	wakacji	to	
moment	podsumowania	pracy.	Świadectwa	
z	wyróżnieniem	otrzymało	41	uczniów	klas	
IV-VIII.	Największym	osiągnięciem	w	tym	
roku	było	zdobycie	przez	dwóch	uczniów	
klasy	VII	tytułu	finalisty	w	Wojewódzkim	
Konkursie	Wychowania	Fizycznego.	„Ab-
solwentem	Szkoły”,	decyzją	Rady	Pedago-
gicznej,	została	Nadia	Grzymska.	Klasy	I-III	

realizowały	projekt	„Być	jak	Ignacy”,	klasy	
VII-VIII	kończyły	projekt	„DziałaMy”,	nato-
miast	klasy	I-VIII:	„Matematyka	i	informa-
tyka	motorem	do	rozwoju	oświaty	w	Mie-
ście	i	Gminie	Buk”.	W	oddziałach	szkolnych	
i	przedszkolnych	realizowane	były	projekty	
czytelnicze,	społeczne,	prozdrowotne.	

Nauczyciele	podnosili	swoje	kompeten-
cje	w	ramach	projektu	Całościowy	Rozwój	
Szkoły,	na	szkoleniach	i	studiach	podyplo-
mowych.	Mimo	iż	rok	był	trudny,	mamy	na-
dzieję,	że	go	nie	zmarnowaliśmy.	Życzymy	
wszystkim	zdrowych	i	spokojnych	wakacji.

Małgorzata Zeuschner
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BUK

Pierwszakom 
pomożemy. 
Ósmoklasiści – 
zdobywajcie świat!

Kolejny	wyjątkowy	rok	szkolny	za	nami.	
Niemal	700	uczniów	naszej	Szkoły	Pod-
stawowej	im.	Bohaterów	Bukowskich	

rozpoczęło	wakacje.	Podczas	spotkań	z	wy-

chowawcami	uczniowie	odebrali	świadec-
twa,	a	aż	160	spośród	nich	zabrało	do	domu	
list	gratulacyjny,	będący	wyrazem	uznania	za	
bardzo	dobre	wyniki	w	nauce	i	wyróżniającą	
się	postawę.	

W	dniu	zakończenia	roku	szkolnego,	25	
czerwca,	dyrektor	Kamila	Kaseja	spotkała	się	
z	uczniami	klas	pierwszych,	aby	zapewnić	ich,	
że	choć	na	początku	edukacyjnej	podróży	–	
szczególnie	w	rzeczywistości	pandemicznej	–	
mogą	napotkać	na	trudności,	to	jednak	szkoła	
będzie	ich	wspierać	w	rozwijaniu	talentów,	
pokonywaniu	barier	i	poszukiwaniu	wiedzy.	

Wiele	ciepłych	słów	padło	także	pod-
czas	spotkania	z	uczniami	klas	VIII.	Mamy	
nadzieję,	że	absolwenci	naszej	szkoły	za-
biorą	ze	sobą	na	dalszą	edukacyjną	drogę	
najpiękniejsze	wspomnienia,	a	umiejętno-
ści,	w	które	zostali	wyposażeni,	pomogą	im	
zdobywać	świat.

Anna Krzemińska
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SZEWCE

Brawa należą się 
wszystkim!

Choć	jeszcze	w	reżimie	sanitarnym,	to	
z	uśmiechem	na	twarzy	spotkali	się	
uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	dr.	

Lecha	Siudy	w	Szewcach,	aby	odebrać	świa-
dectwa	i	rozpocząć	zasłużone	po	niełatwym	
roku	szkolnym	wakacje.	

Ze	szkołą	żegnali	się	ósmoklasiści,	którzy	
w	krótkim	programie	artystycznym	w	hu-
morystyczny	sposób	podsumowali	swoją	
edukacyjną	karierę.	Do	absolwentów	słowo	

na	drogę	skierowała	dyrektor	szkoły,	pani	
Mirosława	Zwęgrodzka:	„Uczcie	się	doko-
nywać	mądrych	wyborów,	które	pozwolą	
wam	spełnić	wasze	oczekiwania	i	marzenia”.	
Jako	ponadczasowy	testament	pani	dyrektor	
przywołała	słowa	patrona	szkoły,	dr.	Lecha	
Siudy:	„Trzeba	mało	wymagać	od	świata,	
lecz	dużo	od	siebie”.	W	imieniu	społeczno-
ści	szkolnej	za	wspólny	czas	podziękowali	
starszemu	 koleżeństwu	 siódmoklasiści:	
Zuzanna	i	Jakub.

Uczniowie	klas	I-III	wakacje	przywitali	ze	
śpiewem	i	tańcem.	Tu	też	nie	obyło	się	bez	
pożegnań,	bowiem	od	września	trzecioklasi-
ści	dołączą	do	grona	starszej	braci	szkolnej.	

Uczniom	i	rodzicom	dziękujemy	za	wkład	

w	pracę	podczas	nauki	zdalnej	–	brawa	na-
leżą	się	wszystkim.	Rok	szkolny	2020/2021	
przechodzi	do	historii	–	życzmy	sobie,	aby	
nigdy	się	ona	nie	powtórzyła.	

Iwona Fengler

DOBIEŻYN

Sentymentalna 
podróż 
na pożegnanie!

Również	w	szkole	podstawowej	w	Dobie-
żynie,	w	piątek,	25	czerwca,	odbyło	się	
zakończenie	roku	szkolnego	2020/21.	

Dla	uczniów	klasy	VIII	to	czas	pożegnań	
z	koleżankami,	kolegami	nauczycielami	i		
wychowawcą.	Ze	względu	na	czas	pandemii	
uroczystość	była	inna	niż	zwykle,	a	grono	
uczestników	znacznie	ograniczone.

W	części	oficjalnej	apelu	pani	Marlena	
Kwiecińska-Kańduła,	dyrektor	Szkoły	Pod-
stawowej	im.	o.	Ignacego	Cieślaka	podzię-
kowała	uczniom,	rodzicom	i	nauczycielom	
za	pracę	w	tym	wyjątkowo	trudnym	czasie.	
Uczniom	zostały	wręczone	świadectwa,	na-
grody	książkowe	za	najwyższe	osiągnięcia	
w	nauce	i	pracę	w	wolontariacie,	a	rodzi-
com	–	listy	gratulacyjne.	Ósmoklasiści	dostali	

również	upominek	od	Rady	Rodziców.	
W	części	artystycznej	uczniowie	klasy	VII	

i	klasy	VIII	zabrali	uczestników	uroczystości	
w	sentymentalną	podróż	przez	lata	poby-
tu	w	szkole,	gdzie	pod	opieką	kapitanów-
-nauczycieli	zdobywali	nowe	umiejętności	
i	wiedzę.	Młodzież	słowem	i		tańcem	żegnała 
się	z	młodszymi	kolegami	i	koleżankami,	
panią	dyrektor,	gronem	pedagogicznym	oraz	
pracownikami	szkoły.	Siódmoklasiści	pod	
opieką	swojej	wychowawczyni,	pani	Izabeli	

Maćkowiak,	przygotowali	miłą	niespodzian-
kę:	do	melodii	popularnych	piosenek	ułożyli	
teksty,	które	rozbawiły	starszych	kolegów.	
Nie	zabrakło	uśmiechów	i	łez	wzruszenia.	
Z	żalem	żegnaliśmy	się	z	absolwentami.	

Wszystkim	uczniom	życzymy	udanych,	
słonecznych	wakacji,	a	absolwentom	–	po-
wodzenia	w	wybranych,	nowych	szkołach.

Ilona Lulkiewicz 
wychowawczyni klasy VIII
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Dziękujemy 
i prosimy  
o więcej

Przedstawiciele samorządu gmin-
nego spotkali się 24 czerwca z dru-
żyną szczypiornistek z Buku, które 

zdobyły tytuł Mistrza Polski w Finale 
Pucharu ZPRP Młodziczek 2020/2021 
w Świebodzicach. W spotkaniu uczestni-
czyli także najwierniejsi kibice – rodzice 
zawodniczek.

Przedstawiciele	urzędu	i	rady	wręczyli	
dyplomy	oraz	upominki,	dziękując	za	sporto-
we	emocje	i	osiągnięcia.	–	Tytuł	mistrza	jest	
dowodem	na	to,	że	ogromny	talent	i	pasja	

połączone	z	wytężoną	pracą	i	niezwykłym	
hartem	ducha,	prowadzą	do	wielkich	suk-
cesów	–	powiedział	burmistrz	Paweł	Adam.	
Słowa	uznania	padły	też	pod	adresem	tre-
nerów	UKS	Bukowia:	Jarosława	Sznycera	
i	Katarzyny	Wechman,	za	zaangażowanie	
i	serce	włożone	w	pracę	z	utalentowany-
mi,	młodymi	zawodniczkami,	co	przyczynia	
się	do	budowania	pozytywnego	wizerunku	
naszej	gminy.	Szypiornistki	otrzymały	też	
upominki	od	OSiR,	dla	którego	taki	zespół	
trenujący	w	ich	obiektach	to	prawdziwy	
skarb.

Zawodniczki	podziękowały	nie	 tylko	
swoim	 trenerom,	 ale	 też	 burmistrzowi	
Pawłowi	Adamowi	za	wsparcie	i	obecność	
wraz	z	całą	rodziną	na	finale	w	Świebodzi-
cach.	–	Z	szalikiem	w	ręku	UKS	Bukowia	

Buk	z	tłumem	rodziców,	kibiców	szczypior-
niaka	z	Buku	zasiadł	Pan	jak	przyjaciel.	Raz	
jeszcze	bardzo	dziękujemy	za	niespodzian-
kę,	poświęcony	czas	i	bycie	z	nami	w	tym	
szczęśliwym	dla	wszystkich	dniu	–	na	swoim	
FB	napisały	szczypiornistki.	Burmistrzowi	
przekazały	też	pamiątkowe	zdjęcie	zespołu,	
które	–	jak	zadeklarował	gospodarz	gmi-
ny	–	znajdzie	swoje	godne	miejsce	w	jego	
gabinecie	tuż	obok	„klucza	do	przyszłości”.

Burmistrz	Paweł	Adam	wyszedł	z	inicja-
tywą,	aby	zorganizować	turniej	im.	Adriana	
Napierały	–	zmarłego	wójta	Dopiewa,	który	
był	wiernym	kibicem	piłki	ręcznej	i	znacznie	
przysłużył	się	do	powstania	Bukowsko-Do-
piewskiego	Klubu	Piłki	Ręcznej	oraz	rozwoju	
tej	dyscypliny	sportowej	w	naszym	regionie.

Edyta Wasielewska

UKS Bukowia Buk 
– Mistrzem Polski!

Droga	po	ten	upragniony	tytuł	była	bar-
dzo	długa,	niejednokrotnie	z	wieloma	
przeszkodami.	Podopieczne	trenera	

Jarosława	Sznycera	rozegrały	27	spotkań,	
z	których	każde	było	zwycięskie.	Bukowianki	
z	kompletem	punktów	sięgnęły	po	najcen-
niejsze	trofeum.

W	pierwszej	fazie	(Liga	Wojewódzka)	
rozegrały	16	meczy.	W	rozgrywkach	central-
nych	drużyna	przeszła	kolejno	przez	1/16,	
1/8	i	¼,	gdzie	dziewczyny	rozegrały	po	3	
spotkania	w	każdym	turnieju.

Finał	Pucharu	ZPRP	–	FINAL	FOUR	od-
bywał	się	w	Świebodzicach	w	dniach	11-
12.06.2021.

W	półfinale	bukowianki	zmierzyły	się	
z	KS	Zgoda	Ruda	Śląska,	gdzie	po	bardzo	
dobrej	drugiej	połowie	spotkania	pokonały	
zawodniczki	ze	Śląska	36:17.

W	finale	stanęły	naprzeciw	zespołu	MKS	
Brodnica,	z	którym	rywalizowały	w	1/4	Pu-
charu	ZPRP,	zdając	sobie	sprawę	z	faktu,	
że	będzie	to	bardzo	trudne,	wymagające	
spotkanie.	Powiększając	stopniowo	prze-
wagę,	zakończyły	finał,	wygrywając	24:15,	
zdobywając	tytuł	Mistrza	Polski.

Wyróżnienia	indywidualne	wśród	buko-
wianek	otrzymały:

 » Zofia	Skomra	–	Najwszechstronniejsza	
Zawodniczka	Mistrzostw	Polski	Mło-
dziczek

 » Kinga	Karaś	–	Najlepsza	Siódemka	Mi-
strzostw	Polski	Młodziczek

 » Amelia	Wiśniewska	–	Najlepsza	Siódem-
ka	Mistrzostw	Polski	Młodziczek

 » Maja	Wechman	–	Najlepsza	Siódemka	
Mistrzostw	Polski	Młodziczek
Dodatkowo	Maja	Wechman	z	78	celny-

mi	trafieniami	uplasowała	się	na	4	pozycji	
w	klasyfikacji	strzelczyń	Mistrzostw	Polski	
Młodziczek.

Najlepszym	trenerem	Mistrzostw	Polski	
został	Jarosław	Sznycer.

Klasyfikacja	Końcowa	Finału	Pucharu	
ZPRP:

1	–	UKS	Bukowia	Buk
2	–	MKS	Brodnica
3	–	KS	Zgoda	Ruda	Śląska
4	–	MKS	Victoria	Świebodzice
5	lat	treningów,	5	lat	wyrzeczeń,	5	lat	

ciężkiej	pracy.	To	był	ostatni	mecz	dziewczyn	
pod	szyldem	UKS	Bukowia	Nie	mogło	być	
piękniejszego	zakończenia.	Podziękowania	
należą	się	wszystkim	kibicom	za	uskrzydla-
jący	doping	na	trybunach.	

Katarzyna Wechman 
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Bukowsko-
Dopiewski Klub Piłki 
Ręcznej z AWANSEM 
do I Ligi Kobiet!

Sezon	2020/2021	oficjalnie	przeszedł	
do	historii,	seniorska	drużyna	BD	KPRu	
kończy	go	na	2	miejscu	w	II	lidze,	tracąc	

do	lidera	tabeli	zaledwie	jeden	punkt.	Sezon	
bardzo	trudny,	z	wieloma	ograniczeniami,	
obostrzeniami,	przedłużony	z	uwagi	na	pan-
demię	COVID-19,	ale	to	nie	przeszkodziło	
nam	w	osiągnięciu	bardzo	dobrych	wyników.	
Mamy	powody	do	świętowania.	Zwieńcze-
niem	sezonu	jest	AWANS	do	I	Ligii	Kobiet.	

Piękna	historia	piesze	się	na	naszych	
oczach,	 historia,	 której	 początki	 były	 2	
lata	temu,	kiedy	doszło	do	porozumienia	
między	dwoma	gminami	i	powstał	Bukow-
sko-Dopiewski	Klub	Piłki	Ręcznej.	Jeszcze	
wtedy	nikt	z	nas	nie	przypuszczał,	że	taki	
sukces	przyjdzie	tak	szybko.	Wierzymy,	że	
występy	na	pierwszo-ligowych	parkietach	

nas	wzmocnią	i	małymi	krokami	będziemy	
stawali	się	coraz	silniejszą	i	równorzędną	
drużyną,	z	tymi	z	górnej	części	tabeli.	

Bardzo	dziękujemy	wszystkim,	którzy	
są	zawsze	obok,	na	których	zawsze	możemy	
liczyć	i	bez	których,	ten	historyczny	sukces	
nie	byłby	możliwy,	są	to	m.in.	:	Urząd	Miasta	
i	Gminy	Buk,	Miasto	i	Gmina	Dopiewo,	OSiR	
Buk,	GOSiR	Dopiewo,	Zakład	Usług	Komu-
nalnych	Dopiewo,	Biofarm	Sp	z	o.o.,	Mondi	

Poznań	Sp	z	o.o.	
Nie	możemy	nie	wspomnieć	o	Was	dro-

dzy	kibice,	choć	pandemia	nie	pozwalała	
Wam	być	z	nami	na	trybunach,	to	czuliśmy	
Waszą	obecność	na	transmisjach	online,	licz-
ne	komentarze	utwierdzały	w	przekonaniu,	
że	nasz	klub	ma	najlepsze,	najwierniejsze	
szczypiorniackie	zaplecze.	

Do	 zobaczenia	 w	 nowym	 sezonie	
2021/2022!	 Katarzyna Wechman

Nagrody Sportowe Starosty 
Poznańskiego przyznane! W dniu	23	czerwca	2021	roku	zostały	ogłoszone	wyniki	przy-

znawania	Nagród	Sportowych	Starosty	Poznańskiego	za	
rok	2020.	Wśród	licznych	laureatów	znalazła	się	drużyna	

Bukowsko-Dopiewskiego	KPRu,	która	otrzymała	nagrody	w	dwóch	
kategoriach:	Drużyna	Sportowa	Młodzik	i	Drużyna	Sportowa	Junior	
Starszy	–	Mistrz	Polski	w	Piłce	Ręcznej	Plażowej	w	2020	roku.

Zawodniczki	otrzymały	nagrody	pieniężne	II	stopnia	w	wyso-
kości	3000	zł.	

Ogromne	gratulacje	dla	laureatek	i	trenerów:	Pawła	Wolnego	
i	Jarosława	Sznycera	–	godziny	spędzone	na	piasku,	determinacja,	
ciężka	praca	i	wiele	wyrzeczeń	złożyły	się	na	sukces	i	bez	wątpie-
nia	wyróżnienie	przez	Zarząd	Powiatu	Poznańskiego	w	postaci	
przyznania	nagród	sportowych.	Jest	to	piękne	zwieńczenie	trudu,	
wysiłku	i	motywuje	do	dalszej	pracy.

Katarzyna Wechman

XXX-lecie 
beatyfikacji 
franciszkanina 
z Wysoczki

W niedzielę 	 13	
czerwca	br.	przy	
głazie	 upamięt-

niającym	wyniesienie	na	
ołtarze	 ojca	 Melchiora	
Rafała	Chylińskiego	odbyła	
się	polowa	Msza	św.	Cele-
browali	 ją	ks.	prałat	An-
drzej	Szczepaniak	z	Buku	
i	ks.	kanonik	Roman	Janec-
ki	z	Niepruszewa.	

Red.  
Fot. Krystyna Targosz
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Spółdzielcze Gospodarstwo 
Rolne w Komornikach poszukuje 

do prac rolniczych osoby 
z uprawnieniami traktorzysty 
w wieku 25-40 lat mające staż 

pracy w gospodarstwie.

Dokumenty (CV) należy składać e-mailem:

biuro@sgr-komorniki.pl 

lub listownie:

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne 
62-052 Komorniki 
ul. Kościelna 45

tel. 61 810 71 12, 810 77 21  www.sgr-komorniki.pl

Nagrodzimy najciekawsze zdjęcie 
z wakacji z książką!

Pokaż nam, gdzie spędzasz wakacje z książką, zrób zdjęcie i prześlij na ad-
res: wypozyczalnia@bibliotekabuk.pl. Najciekawsze ujęcia opublikuje-
my na profilu Kina Wielkopolanin i Biblioteki Publicznej w Buku. Zdjęcie, 

które otrzyma największą liczbę lajków, nagrodzimy czytnikiem e-booków. Na 
Wasze fotki czekamy do końca sierpnia br. Wszystkim przypominamy, że bez-
płatne kody do cyfrowych książek są już dostępne w bukowskiej bibliotece. 
Zapraszamy do wakacyjnej zabawy!
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OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00
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Administrator produkcji
zatrudnienie na okres 6 miesięcy

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:
 » Obsługa administracyjno-biurowa 
 » Współpraca ze wszystkimi działami w firmie 
w zakresie właściwego obiegu dokumentów 
i przepływu informacji

 » Realizacja wysyłek i odbiór korespondencji 
firmowej

 » Organizacja spotkań, konferencji
 » Przygotowywanie zestawień, prezentacji 
oraz oficjalnych pism

 » Współpraca z Urzędami
 » Wsparcie w budowaniu Visual Management
 » Realizacja bieżących zamówień (art.biurowe, 
art.spożywcze, środki BHP)

 » Dbanie o budowę pozytywnego wizerunku 
firmy

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Umiejętności analitycznego myślenia i roz-
wiązywania problemów - biznesowych 
i systemowych

 » Praktycznej znajomości obsługi komputera 
(MS Office), w szczególności Excel i Power 
Point

 » Samodzielności i komunikatywności
 » Umiejętności pracy pod presją czasu i od-
porności na stres

 » Łatwości w realizowaniu zadań i skupieniu 
na celu

 » Komunikatywnej znajomości języka angiel-
skiego 

Operator techniczny
Do obowiązków na tym stanowisku należy:

 » Wykonywanie ustawień, regulacji oraz przez-
brojeń maszyn konfekcjonujących papier przy 
wsparciu działu technicznego

 » Załadunek surowca
 » Odbiór półproduktu z maszyny
 » Nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
procesu

 » Dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń 
oraz porządek na stanowisku pracy

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Wykształcenia min. zawodowego
 » Doświadczenia w pracy na produkcji, w szcze-
gólności w zakresie obsługi maszyn

 » Doświadczenia przy obsłudze zautomaty-
zowanych maszyn konfekcjonujących mile 
widziane

 » Gotowości do pracy w systemie 3-zmiano-
wym

 » Dobrej organizacji pracy
 » Umiejętności pracy w grupie
 » Zaangażowania

Elektromechanik
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

 » Wsparcie w uruchomieniach nowoczesnych 
stanowisk produkcyjnych

 » Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 » Współpraca z działem technicznym w zakre-
sie bieżących konserwacji oraz wdrażanie 
usprawnień

 » Wsparcie w przezbrojeniach zautomatyzo-
wanych stacji konfekcjonujących 

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Znajomości automatyki przemysłowej 
w stopniu umożliwiającym samodzielną 
diagnostykę

 » Wiedzy i umiejętności z zakresu serwisu 
układów pneumatycznych, hydraulicznych

 » Samodzielności w zakresie wykonywania 
napraw

 » Dobrej organizacji pracy
 » Zaangażowania

Ustawiacz maszyn
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

 » Obsługa maszyn termoformujących / wtry-
skarek

 » Zmiana oprzyrządowania / wymiana form 
na maszynie

 » Utrzymanie sprawności technicznej form/
oprzyrządowania 

 » Nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
produkcji

 » Prowadzenie sprawnej diagnostyki i napraw
 » Wstępna kontrola jakości wyrobów 

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Wykształcenia technicznego
 » Znajomości mechaniki, pneumatyki oraz 
hydrauliki mile widziane

 » Znajomości branży przetwórstwa papieru i/
lub tworzyw sztucznych mile widziana 

 » Gotowości do pracy w systemie 3-zmiano-
wym

 » Dobrej organizacji pracy
 » Zaangażowania

Pakowacz
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

 » Pakowanie wyrobu gotowego z papieru
 » Kontrola ilościowa i jakościowa produktu

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Zdolności manualnych
 » Dobrej organizacji pracy
 » Gotowości do pracy w systemie 3-zmiano-
wym

Operator uniwersalny 
ażurowy

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:
 » Odbieranie odpadu produkcyjnego (folia 
w rolce)

 » Rejestr odpadu w systemie
 » Prasowanie surowca przy użyciu belownicy

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
 » Samodzielności w zakresie wykonywanych 
zadań

 » Dobrej organizacji pracy
 » Zaangażowania

Firma z kapitałem zagranicznym, zlokalizowana w Oleśnicy,  
lider w dziedzinie ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań 
do przemysłu spożywczego poszukuje osób do swojego oddziału 

w Niepruszewie na poniższe stanowiska:

Miejsce pracy: Niepruszewo k/Buku

Oferujemy:
 » Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 » Motywacyjny system wynagrodzeń
 » Wsparcie w procesie adaptacji
 » Ciekawą i pełną wyzwań pracę w doświadczonym i zgranym zespole,
 » Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 » Pakiet medyczny

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z nazwą 
stanowiska na adres:

GUILLIN POLSKA Sp. z o.o., 
ul. Jodłowa 2, 64-320 Niepruszewo
lub e.mail: aplikacje@guillinpolska.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
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Wieczór pełen przebojów
Ponad 30 młodych wokalistów i muzyków, uczących się w  Studiu Piosenki i Ognisku 
Muzycznym, działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku, 
zaprezentowało się podczas plenerowego koncertu w Parku Sokoła, który odbył się 
w dniu zakończenia roku szkolnego, 25 czerwca. 

Jako	pierwszy	na	scenie	pojawił	się	Da-
riusz	Starosta,	instruktor	Studia	Piosenki	
i	Ogniska	Muzycznego,	z	autorskim	utwo-

rem	„Nadzieja”,	zagranym	na	pianinie.	Po	
nim	przez	półtorej	godziny	swoim	śpiewem,	
grą	na	pianinie,	organach,	gitarze	i	perkusji	

raczyli	publiczność	młodzi	artyści.	Warto	
dodać,	że	najmłodsi	podopieczni	dopiero	co	
rozpoczęli	naukę	w	szkole	podstawowej.	Wy-
konawcy	zaprezentowali	znane	nam	utwory	
z	różnych	gatunków	muzycznych,	często	we	
własnych	aranżacjach.	

Następnie	zagrała	dla	nas	Bukowska	Or-
kiestra	Dęta	pod	batutą	Karola	Hołody,	a	w	
finale	wystąpiło	fantastyczne	trio	w	składzie:	
Katarzyna	Starosta	i	Kaja	Frankiewicz	(wo-
kal)	oraz	Mikołaj	Gamalczyk	(pianino).	Jak	
przystało	na	początek	wakacji,	Katarzyna,	
Kaja	i	Mikołaj	zabrali	publiczność	w	prze-
bojową,	letnią	podróż	śpiewając	światowe	
przeboje,	takie	jak	m.in:	„Gdzie	ci	mężczyźni”	
Danuty	Rinn,	„You	are	the	one	that	I	want”	
z	musicalu	„Grease”	czy	„Śpij,	kochanie,	śpij”	
(Kayah	i	Bregovic).		

Izabela Dachtera-Walędziak


