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Drodzy 
Mieszkańcy,
pod kątem inwe-
stycyjnym, te-
goroczna jesień 
zaczęła się dla nas pomyślnie. W ostatnich 
tygodniach ukończyliśmy kilka ważnych 
inwestycji, które będą miały duży wpływ 
na przyszłość naszej gminy. Najważniejszą 
z nich jest zintegrowany węzeł przesiadkowy 
przy dworcu kolejowym w Buku, którego 
koszt budowy wraz ze ścieżką rowerową 
do Szewc wybudowaną przez powiat po-
znański, jej oświetleniem zamontowanym 
ze środków gminy, dotacjami unijnymi oraz 
wkładem własnym gminy, zamknął się 
w kwocie przeszło 16 mln zł. Mimo skali 
finansowego zaangażowania, inwestycja 
nadal nie rozwiązuje wszystkich dotych-
czasowych problemów komunikacyjnych, 
generowanych przez linię kolejową, stąd 
już teraz podejmujemy kolejne działania. 

Zainicjowaliśmy rozmowy ze stroną 
PKP, która jest w trakcie prac przedprojek-
towych przyszłej modernizacji i rozbudowy 
linii z Poznania do Zbąszynia. Kilkukrotne 
spotkania z udziałem kierownictwa i przed-
stawicieli poznańskich oddziałów PKP PLK, 
służą wypracowaniu i uzgodnieniu koncepcji 
spójnego układu komunikacyjnego w rejo-
nie linii kolejowej w Buku, o którego kształt 
zapobiegliwie walczymy już teraz, mimo 
że horyzont czasowy planowanych do zre-
alizowania inwestycji przez PKP jest dość 
odległy i uzależniony od wielu czynników. 
Jednak nieuwzględnienie podstawowych 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców w tejże 
dokumentacji, niebawem zresztą finalizo-
wanej i zatwierdzanej, pozbawiłoby naszą 
gminę szans na rozwój, a mieszkańców 
zmusiłoby do dalszego funkcjonowania 
z dotychczasowymi bolączkami komuni-
kacyjnymi. Rozwiązaniem ich jest więc 
zintegrowany z infrastrukturą kolejową, 
funkcjonalny układ drogowy, który zapewni 
swobodny dostęp do dworca PKP, dziś tak 
bardzo ograniczony i utrudniony dwoma 
przejazdami kolejowymi. Zabiegamy więc, 
aby w pierwszej kolejności przedłużyć 
przejście podziemne pod torami, tak aby 
od południowej strony i bez pokonywania 
przejazdów kolejowych mieszkańcy mogli 
dotrzeć punktualnie na perony.

Dalszy rozwój gminy wymaga podjęcia 
także innych, bardzo wyczekiwanych inwe-
stycji drogowych, które w minionym czasie 
były nie tylko przedmiotem naszych rozwa-
żań, ale odpowiedzialnych i przełomowych 
decyzji.  Odkładanie na dalszą i nieznaną 
przyszłość realizacji niezbędnych w naszej 
gminie obwodnic: północnej Buku i Nie-

pruszewa, może się zemścić i ograniczyć 
dalszy nasz rozwój.  Przystąpienie do spo-
rządzenia miejscowych planów, służących 

zabezpieczeniu terenów pod ich plano-
wany przebieg, znalazło poparcie gmin-
nych radnych, co napawa optymizmem, że 
wspólnie dołożymy starań, aby skutecznie 

i pomyślnie zrealizować te dwie największe 
gminne inwestycje. Co warte podkreślenia, 
jako gmina coraz skuteczniej potrafimy 
integrować i jednoczyć partnerów wokół 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych. 
Otwartość i zrozumienie choćby ze strony 
samorządu województwa i kierownictwa 
poznańskich oddziałów PKP, przy okazji 
ostatnio prowadzonych rozmów i uzgod-
nień, tylko pokazują, że my sami jako gmina 
możemy skutecznie wyjść z inicjatywą, bo 
potrafimy najlepiej zdiagnozować problem 
i najtrafniej wyrazić potrzeby i oczekiwania 
w imieniu mieszkańców.

Druga kluczowa inwestycja oddana do 
użytku w ostatnich tygodniach to stacja 
uzdatniania wody w Kalwach. Jej przebu-
dowa dokonała się kosztem przeszło 6 mln 
zł i była konieczna, by zapewnić bezpieczeń-
stwo dostaw wody o właściwej jakości do 
znacznej części mieszkańców naszej gmi-
ny oraz wielu firm z parku przemysłowe-
go przy autostradzie A2. Miejmy nadzieję, 
że doświadczane w okresie wakacyjnym 
niedobory i zła jakość dostarczanej wody, 
pozostaną tylko niemiłym wspomnieniem 
i niedogodnością, która w przyszłości już 
się nie powtórzy. 

Poza „twardą” infrastrukturą, rozwija 
się także ta społeczna, czego dowodem jest 
przecięcie trzeciej przysłowiowej „wstęgi”, 
tym razem na otwarciu publicznego przed-
szkola „Złoty kogucik” w Niepruszewie, wy-
budowanego przez prywatnego inwestora. 
Bardzo nas cieszy także inauguracja dzia-
łalności Dziennego Domu Opieki Medycznej 
w Buku dla osób starszych, prowadzonego 
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wo-
lontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum 
Domowe”. Ta cenna społecznie inicjatywa, 
realizowana jest w partnerstwie z naszą 
gminą dzięki wsparciu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Choć zakres świad-
czonych usług dla mieszkańców na terenie 
naszej gminy wzbogacił się i przybyła forma 
bezpłatnej opieki terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej, nadal będziemy zabiegać o podobne 
społeczne i równie potrzebne inicjatywy.

Niestety, cieniem na tych pozytywnych 
aspektach naszego życia samorządowego 
położyła się sprawa drakońskich podwyżek 
cen za paliwo gazowe. W pełni popieram 
protest mieszkańców i inicjatywę zbierania 
podpisów pod sprzeciwem w tej sprawie. 
Tak znaczące podniesienie stawek, tuż przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego, w wa-

runkach i tak już panującej powszechnie 
drożyzny, dramatycznie pogorszy sytuację 
bytową większości rodzin. Także budżet gmi-
ny stanie przed wyzwaniem, i to zarówno 
ten tegoroczny, który trzeba będzie kory-
gować, jak i ten planowany na 2022 rok. 
Drakońskie podwyżki cen gazu stawiają pod 
znakiem zapytania całe nasze postępowa-
nie dotyczące zachęt dla mieszkańców do 
wymiany „kopciuchów”. Wielu z nich bę-
dzie się teraz zastanawiać, czy zrezygnować 
z kotła węglowego? Pierwsze rezygnacje 
z przyznanej w tym roku dotacji mają już 
miejsce. Co gorsza wielu nadal będzie palić 
śmieciami, albo wróci do tego procederu po 
prostu z konieczności, bo z biedy. W jaki więc 
sposób mamy walczyć o czyste powietrze? 
Ta podwyżka rujnuje nasze domowe budżety 
i nawet jeśli nasze protesty niewiele wskó-
rają, to uważam, że trzeba próbować, bo to 
jest w tej chwili jedyna droga, aby usłyszano 
nasz głos. Dlatego pochopnie nie rezygnuj-
my ze wspólnej walki o czystość powietrza 
i miejmy nadzieję, że obecna podwyżka jest 
tylko zjawiskiem przejściowym. 

 Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Święto 
Niepodległości

11 listopada, godz. 11.00
Msza Święta za Ojczyznę 

w Sanktuarium  
Matki Bożej Bukowskiej 

Literackiej
Więcej informacji na stronie  

www.buk.gmina.pl

Z obrad sesji
W dniu 20 września br. odbyła się XXXII 
nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie 

prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 lipca 2021 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1. Planowany rozwój układu komunikacyjnego na terenie 

gminy Buk - wystąpienia zaproszonych gości.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z realizacji obowiązku wynikającego 
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Plany komunikacyjne gminy 
Buk nie mogą już dłużej czekać

Planowany rozwój układu komuni-
kacyjnego na terenie gminy zdominował 
sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która od-
była się 20 września br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Paweł Adam omówił projekty 
uchwał dotyczące dwóch obwodnic, a tak-
że przedstawił koncepcję układu drogo-
wego po południowej stronie torów wraz 
z przedłużeniem przejścia podziemnego, 
czyli budową tunelu. Lustrzanego odbicia 
otwartego punktu przesiadkowego do-
czekamy się od strony Szewc i Dobieżyna. 
To wizja rozwoju gminy i rozwiązanie 
najpilniejszych problemów komunika-
cyjnych. 

Bukowski ład komunikacyjny
Tego samego dnia, o godz. 13 odbyło się 

uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego 
w Buku. Pomimo licznych słów uznania pod 
adresem tak ogromnej i jakże potrzebnej 
inwestycji, można było też usłyszeć opinie, 
że swobodnych możliwości skorzystania 
z punktu przesiadkowego nadal nie mają 
mieszkańcy południowej części gminy. Pod-
czas uroczystego przemówienia burmistrz 
Paweł Adam zadeklarował: – Wychodząc 
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
wszystkich mieszkańców, już wkrótce roz-
wiążemy bolączki i niedogodności zwią-
zane z przejazdami kolejowymi. Tak, aby 
zapewnić spójną, funkcjonalną i wreszcie 
także zintegrowaną infrastrukturę komu-
nikacyjną wokół linii kolejowej. Będą to 
rozwiązania usprawniające i ułatwiające 
dotarcie mieszkańców południowej części 
gminy do peronów PKP oraz zwiększające 
funkcjonalność punktu przesiadkowego 
zlokalizowanego po północnej stronie torów 
kolejowych.

Burmistrz przedstawił prezentację na 
temat planowanego rozwoju układu ko-
munikacyjnego gminy Buk, podczas której 
uzasadniał konieczność podjęcia inicjatyw 
planistycznych dotyczących wyznaczenia 
przebiegu korytarzy dwóch obwodnic. 
O nowych obwodnicach mówi się już od 

kilkudziesięciu lat, ale dopiero teraz podej-
mowane są inicjatywy planistyczne, które 
stanowią realne i odpowiedzialne działa-
nie, aby móc w ogóle mówić o ich budowie. 
Uzasadniając podjęcie tej inicjatywy pla-
nistycznej, burmistrz tłumaczył, że pilne 
i niezbędne działania gminy są odpowie-
dzią na dynamiczny wzrost natężenia ruchu, 
który każdego dnia paraliżuje komfort życia 
mieszkańców. – Mając na uwadze zabez-
pieczenie interesów gminy, tak potrzebne 
ciągi komunikacyjne muszą być obwarowane 
odpowiednim planem zagospodarowania 
przestrzennego. Tak ważnych decyzji pla-
nistycznych nie można już dłużej odwlekać 
i czas przejść do działania. W tym zakresie 
musimy stworzyć bukowski ład komunika-
cyjny – stwierdził burmistrz Paweł Adam.

Proponowane projekty uchwał pla-
nistycznych dotyczyły przede wszystkim 
korytarzy komunikacyjnych, czyli planowa-
nych obwodnic: północnej obwodnicy Buku 
oraz obwodnicy Niepruszewa. Nowe ciągi 
komunikacyjne mają za zadanie minimali-
zować natężenie ruchu, zarówno w centrum 
Buku, jak i w Niepruszewie. Ruch powinien 
być jak najbardziej oddalony od gęstej za-
budowy mieszkaniowej, bo tranzyt i ruch 
samochodów ciężarowych sukcesywnie się 
nasila, co znacznie obniża bezpieczeństwo 
i komfort życia, a potęguje hałas. Należy 
wziąć pod uwagę też coraz większe zainte-
resowanie inwestorów nieruchomościami 
zlokalizowanymi w tych rejonach gminy, 
podobnie jak przybierającą na sile ofensy-
wę farm fotowoltaicznych. Warto również 
wspomnieć, że powstająca w sąsiedztwie 
Kalw i Niepruszewa strefa logistyczna w Sie-
rosławiu, w najbliższej przyszłości spowo-
duje gwałtowny wzrost natężenia ruchu, 
zwłaszcza w kierunku bukowskiego węzła 
autostradowego. 

Po omówieniu przyszłego przebiegu 
dwóch obwodnic burmistrz przystąpił do 
przedstawienia rozwiązania problemów 
komunikacyjnych w rejonie linii kolejowej 
i dworca PKP w Buku. Choć mieszkańcy 
mogą już korzystać z węzła przesiadkowego, 
to nie dla wszystkich zapewniona została 
wystarczająca dostępność. Nadal nie spełnia 

on wszystkich oczekiwań i potrzeb miesz-
kańców. Mowa tu o problemach od lat gene-
rowanych przez przejazdy kolejowe na ul. 
Zakładowej (droga do Szewc) oraz ul. Dobie-
żyńskiej.  Dlatego burmistrz wyszedł z ini-
cjatywą, zabiegając u przedstawicieli PKP, 
aby stworzyć spójny układ komunikacyjny 
zrealizowany przez PKP w partnerstwie 
z gminą, wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom mieszkańców. Stąd zapre-
zentowana koncepcja, która kompleksowo 
i całościowo obrazuje kształt pożądanego 
układu drogowego, ale także uwzględnia 
kluczowe elementy infrastruktury kolejo-
wej, wraz z niezbędną rezerwą terenu pod 
planowaną rozbudowę układu torowego 
dla zwiększenia prędkości pociągów na 
przebiegu Poznań – Kunowice. 

Planowany układ ma objąć sieć dróg 
gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi 
i chodnikami. Kluczowym elementem kon-
cepcji ma być parking w sąsiedztwie pe-
ronów po stronie Dobieżyna oraz miejsca 
postoju dla przyszłej komunikacji gminnej. 
Ponadto układ w zaproponowanej postaci 
będzie komunikował tereny od południowej 
strony torów kolejowych między dwoma 
wspomnianymi przejazdami kolejowymi. 
Jak argumentował burmistrz, zrealizowanie 
powyższych zamierzeń i stworzenie nowego 
układu drogowego od strony południowej, 
zanim PKP wybuduje bezkolizyjne przejazdy 
kolejowe tj. wiadukty, przyniesie spodziewa-
ny efekt i ma sens tylko wtedy, kiedy nastąpi 
przedłużenie w kierunku południowym ist-
niejącego przejścia podziemnego (tunelu) 
prowadzącego do peronów oraz wybudo-
wanie wind dla osób niepełnosprawnych. 
W tym zakresie zainicjowana została współ-
praca i uzgodnienia z PKP, jeśli zakończą się 
pomyślnie, a wszystko na to wskazuje, miesz-
kańcy Dobieżyna, Szewc, Daków Suchych, 
Dobrej czy Sznyfinia dojeżdżający koleją do 
pracy czy szkoły, nareszcie doczekają się 
większej dostępności do peronów PKP, która 
choć odrobinę zminimalizuje niedogodności 
do czasu, kiedy powstaną wiadukty zamiast 
newralgicznych przejazdów kolejowych.

Propozycje burmistrza dotyczące ofen-
sywny planistycznej poprzedziły kilkumie-

z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 741 z późn. zm.).

III. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
1. Uchylenie uchwały nr XXX/272/2021 Rady Miasta i Gminy 

Buk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej.

2. Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji niepublicznym 
przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy 
Buk przez inne niż Miasto i Gmina Buk osoby prawne i osoby 

fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust.3 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Przekazanie petycji według właściwości.
4. Rozpatrzenie wniosku. 
5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Buk.

6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego północnej obwodnicy Buku. 

7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obwodnicy Niepruszewa. 

8. Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

9. 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.

10. 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.
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sięczne rozmowy i konsultacje ze specjalista-
mi. Jedno z takich spotkań konsultacyjnych 
odbyło się 2 września br. w Sali Miejskiej 
w Buku. Burmistrz wraz z urzędnikami ma-
gistratu oraz przedstawicielami rady spotkał 
się ze specjalistami z branży PKP i omówił 
rozwiązania komunikacyjne w rejonie prze-
jazdów kolejowych, tak aby były one jak naj-
bardziej korzystne dla mieszkańców gminy.

 Podczas sesji burmistrz Paweł Adam 
tłumaczył też, że wyznaczenie korytarzy pod 
budowę obwodnic w miejscowych planach 
musi poprzedzać przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, która jest niezbędna przy 
ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne 
(zarówno ze środków unijnych, jak i pro-
gramów rządowych) na ich zrealizowanie. 
Działania te z całą pewnością są bardzo 
pracochłonne dla urzędników magistratu, 
ale jak najbardziej potrzebne i dłużej już ich 
nie można odwlekać w czasie.  

Wystąpienia zaproszonych gości
Po prezentacji burmistrza swoje opinie 

wyrazili zaproszeni goście.
Wicemarszałek województwa wielko-

polskiego, Wojciech Jankowiak, w swoim 
wystąpieniu przypomniał, jak powstawa-
ły pierwsze koncepcje Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej, a także obwodnicy Buku, 
która dziś przebiega przez miasto. – Tylko 
odpowiednio wcześniej zabezpieczone pla-
nistyczne rozwiązania mogą warunkować 
dalszy harmonijny rozwój gminy. Wytyczenie 
tych przyszłościowych korytarzy przedsta-
wionych przez burmistrza, a związanych 
z nowymi obwodnicami, pozwoli w dalszej 
kolejności starać się o niezbędne dofinaso-
wanie. Apeluję do zebranych o takie właśnie 
gospodarcze, a przy tym wizjonerskie po-
dejście do tematu.

Reprezentujący PKP Polskie Linie Kole-
jowe, dyrektor Maciej Korzeniewski, poparł 
przedstawione propozycje, bez których jak 
podkreślił, gminę Buk już niedługo może 
czekać paraliż komunikacyjny. Przytoczył 
dane, z których wynika, że przejazdy ko-
lejowe, po planowanej rozbudowie torów 
(do czterech na odcinku Poznań – Nowy 
Tomyśl) mogą sparaliżować komunikację 
w gminie łącznie nawet na 20 godzin na 
dobę. W tym kontekście mówił m.in. o likwi-
dacji dotychczasowych przejazdów kolejo-
wych i koniecznej budowie wiaduktów. Jako 
przykład podał wyłączenie na przejeździe 
kolejowym ruchu samochodowego na ul. 
Dobieżyńskiej. – W jego miejsce powinien 
zostać wybudowany wiadukt nad linią kole-
jową, co z pewnością spotka się ze sporym 
niezadowoleniem pewnej grupy mieszkań-
ców, bo właściciele niektórych terenów mogą 
ponieść pewne straty. Jednak w tym przy-
padku trzeba myśleć o korzyściach dla całej 

gminy, a nie brać pod uwagę jedynie potrzeby 
indywidualne użytkowników.

W gronie zaproszonych gości na sesję 
byli też dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu, Paweł Katarzyński oraz 
dyrektor Projektu Dróg Kolejowych PKP 
PLK, Krzysztof Wasiak.

Po zakończonej prezentacji i ważnych 
głosach w dyskusji zaproszonych gości, 
w części uchwałodawczej porządku obrad 
sesji, radni zaakceptowali niezbędne pro-
jekty uchwał bez uwag, a także przychylnie 
odnieśli się do przedstawionej przez burmi-
strza koncepcji układu komunikacyjnego 
w rejonie linii kolejowej w Buku. Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Buk, Piotr Go-
roński w imieniu radnych, podziękował za 
tak cenne i rzeczowe informacje na temat 
planowanego rozwoju układu komunika-
cyjnego w gminie.

Radny Tomasz Plewa, przewodniczą-
cy Komisji Budżetu i Oświaty dodał, że 
przedstawione projekty dwóch korytarzy 
komunikacyjnych i przyjęcie tych propozycji 
przez radnych są ogromnym przełomem 
w rozwoju gminy. – Dzień 20 września 2021 
roku, warto tą datę zapamiętać, bo podczas 
dzisiejszych obrad zapadły strategiczne de-
cyzje dla naszej gminy.

Na zakończenie tej części obrad bur-
mistrz Paweł Adam zadeklarował, że wobec 
tak ważnych inicjatyw i podjęcia pierwszych 
decyzji, wystosuje pisma do wszystkich par-
lamentarzystów, niezależnie od opcji po-
litycznej. Tym samym poprosi o wsparcie 
zamierzeń i działań gminy w zakresie tak 
strategicznych inwestycji, które znacznie 
wykraczają poza możliwości budżetowe 
gminy.  

Sprawozdanie burmistrza 
W dalszej części posiedzenia burmistrz, 

już tradycyjnie, przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie pomiędzy 
sesjami. Czas wakacyjny okazał się dla niego 
i jego współpracowników bardzo pracowity, 
co widać po zakresie realizowanych zadań 
inwestycyjnych oraz inicjatywach komu-
nikacyjnych, których realizacja przyczyni 
się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy Buk.

Burmistrz poinformował, że dokonano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego publikacji zmienionego 
Statutu Związku Międzygminnego „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów – SE-
LEKT” z dniem 9 września 2021 r., i już bez 
żadnych przeszkód formalnych od 1 stycznia 
2022 r. ZM SELEKT przejmie obowiązki na-
szej gminy z zakresu gospodarowania od-
padami komunalnymi. Przystąpiliśmy też 
do Związku „Wielkopolski Transport Re-
gionalny”, a burmistrz został też wybrany 

jednym z członków zarządu nowo utwo-
rzonej jednostki. 

Omówione też zostały inwestycje w gmi-
nie, zarówno te już zakończone, jak kontynu-
owane i planowane. Burmistrz wspomniał 
tylko o niektórych z nich: oddanie do użyt-
ku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie 
(na ukończeniu był jeszcze montaż ścianek 
mobilnych) i przeniesienie do jego siedziby 
filii Biblioteki Publicznej w Dobieżynie, ulic: 
Sportowej w Buku czy Jaśminowej w Nie-
pruszewie, remont WDK w Otuszu, budowa 
kanalizacji przy ul. Żytniej w Niepruszewie, 
liczne inwestycje przeprowadzone na tere-
nach zarządzanych przez OSiR (np. zakup 
i instalacja kontenerów na boisku w Niepru-
szewie, utworzenie zestawu sprawnościo-
wego Street Workout również na boisku), na 
terenie MGOK: wzmocnienie infrastruktury 
w Parku Sokoła (zakup i instalacja stojaków 
na rowery i punktów segregacji odpadów, 
w ramach programu „Wzmocnij swoje oto-
czenie”), zakup łodzi ratowniczej dla OSP 
Niepruszewo. Ponadto udzielone też zostało 
wsparcie OPS w przeprowadzeniu szczepień 
dla mieszkańców gminy. Otwarto też kolejną 
placówkę oświatową w gminie: przedszkole 
„Złoty Kogucik” w Niepruszewie. 

Burmistrz wspomniał też o przeprowa-
dzonych wizytacjach, przy udziale przed-
stawicieli Rady MiG Buk oraz pracowników 
urzędu, między innymi w szkołach na terenie 
gminy. Przy okazji przygotowań do pierwsze-
go dzwonka, jak i doposażenia szkół w sprzęt 
komputerowy (w ramach projektu „Mate-
matyka i informatyka motorem do rozwoju 
oświaty w mieście i gminie Buk”) i środki 
dezynfekujące, zostały podjęte rozmowy 
z dyrekcją, nauczycielami na temat słabych 
wyników (na tle powiatu poznańskiego) 
testów ósmoklasistów w naszej gminie. 
Burmistrz zaapelował do radnych i zapo-
wiedział konieczność podjęcia wspólnych 
działań w celu zwiększenia jakości eduka-
cji i kształcenia w gminnych placówkach 
oświatowych. 

Rozmowy z sołtysami, przedstawiciel-
kami Kół Gospodyń Wiejskich, przygoto-
wania do tegorocznych dożynek, to tylko 
niektóre ze spotkań w gęsto zapisanym 
terminarzu burmistrza. Wspomniał mię-
dzy innymi o Dniach Gminy Buk, którym 
nie przeszkodziła nawet deszczowa pogoda, 
a atrakcyjny program artystyczny zapewnił 
Miejsko-Gminny Dom Kultury. Przy okazji 
zapowiedział też spotkania, które czekają go 
w najbliższych dniach. Są to zebrania wiej-
skie, dzięki którym jest możliwość poznania 
opinii mieszkańców, między innymi na temat 
bieżących spraw gminy.

Zapytania radnych
Wśród kilku zapytań skierowanych do 
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burmistrza, jedno z nich dotyczyło petycji 
przekazanej podczas sesji. Mowa tu o reko-
mendacji mieszkańców na temat wydania 
decyzji odmownej inwestorowi (względnie 
umorzenia postępowania) dotyczącej działki 
przy ul. Basztowej w Buku. Projekt w tej spra-
wie został przyjęty, burmistrz zadeklarował, 
że działania prawne w tym zakresie zosta-
ną podjęte, mimo to jeden z radnych wątpił 
w odpowiedzialne potraktowanie tematu. 
Burmistrz zapewniał, że interes mieszkańców 
jest dla niego najważniejszy i z całą pewnością 
zrobi wszystko, aby został on zabezpieczony. 
Ale odnosząc się do wątpliwości, burmistrz 
podkreślił, że postępowanie w tej sprawie 
prowadzone jest zgodnie z przepisami pra-
wa i to właśnie one determinują warunki 
zabudowy jakie może otrzymać inwestor 
w kontekście planowanej zabudowy. 

Inne zapytania ze strony radnych doty-
czyły bieżących spraw: np. jakie będą kolejne 
działania ze strony urzędu związane z wej-
ściem do ZM SELEKT. Jak odpowiedziała 
Aleksandra Warzywniak, Sekretarz MiG Buk: 

– W październiku pracownicy magistratu 
będą roznosić w terenie zawiadomienia 
z informacją dla mieszkańców, dotyczącą 
obowiązku wypełnienia nowej deklaracji 
śmieciowej SELEKT, którą następnie trzeba 
będzie złożyć w urzędzie.

Podczas sesji  
przyjęto projekty uchwał:

 » uchylenie uchwały nr XXX/272/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerw-
ca 2021 r. 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;

 » wyrażenie zgody na udzielenie dotacji 
niepublicznym przedszkolom prowa-
dzonym na terenie Miasta i Gminy Buk 
przez inne niż Miasto i Gmina Buk osoby 
prawne i osoby fizyczne w wysokości 
wyższej niż określona w art. 17 ust.3 
ustawy o finansowaniu zadań oświa-
towych;

 » przekazanie petycji według właściwości;
 » rozpatrzenie wniosku;
 » przystąpienie do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Buk;

 » przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego północnej obwodnicy Buku;

 » przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obwodnicy Niepruszewa;

 » przyjęcie Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków;

 » zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gmi-
ny Buk na 2021 rok;

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

Edyta Wasielewska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
wszystkich mieszkańców gminy

Wizytacja punktu przesiadkowego, wstępne decyzje planistyczne i omówienie 
wykonania budżetu MiG Buk za I półrocze 2021 r. – tematy te zdominowały wspólne 
posiedzenie komisji (Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Socjalnych) Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 14 września br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Buk Paweł Adam w swoich wystąpieniach, przy różnych okazjach, wielokrotnie 
nawiązywał do konieczności planowania strategicznego i podjętych działaniach w tym 
kierunku, bez których trudno mówić o rozwoju gminy.

Wizytacja punktu 
przesiadkowego

W pierwszej części posiedzenia radni 
wizytowali punkt przesiadkowy przy dwor-
cu kolejowym w Buku. Przed spotkaniem 
otrzymali kompleksowe informacje doty-
czące tej inwestycji: m.in. jej kosztów, źródeł 
dofinansowania, przebiegu prac. Podczas 
wizytacji była okazja, aby podzielić się uwa-
gami jeszcze przed uroczystym otwarciem 
punktu przesiadkowego, które odbyło się 
w poniedziałek (20 września br. o godz. 13). 
Jak stwierdził radny Tomasz Plewa, prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Oświaty: – 
Buk doczekał się wreszcie swojego węzła 
przesiadkowego, dzięki czemu dołączyliśmy 
do licznego grona gmin, których mieszkańcy 
już korzystają z takich punktów. Nie można 
mieć najmniejszych wątpliwości co do zasad-
ności strategicznej tej inwestycji. Pomimo 
tego, że można się doszukać pewnych jej 
mankamentów, to został zrobiony niema-
ły krok w celu usprawnienia komunikacji 
publicznej. 

Radni podzielili się swoimi opiniami też 

z przedstawicielami urzędu miasta i gminy: 
specjalistami, którzy na bieżąco zajmowa-
li się pracami związanymi z tą inwestycją. 
W żaden sposób nie kwestionowano ko-
nieczności budowy węzła przesiadkowego 
i jego znaczenia dla społeczności lokalnej, 
ale wyrażając swoje uwagi, radni zastana-
wiali się nad pewnymi kwestiami, które 
w najbliższym czasie należałoby zniwe-
lować lub usprawnić. Zgodzono się co do 
tego, że z tej inwestycji nie w pełni mogą 
korzystać mieszkańcy przede wszystkim 
południowej części gminy, którzy doświad-
czają znaczących utrudnień komunikacyj-
nych związanych z dojazdem do punktu 
przesiadkowego, gdyż muszą pokonać 
przejazd kolejowy w ciągu ulicy Dobieżyń-
skiej lub w drodze z Szewc. Niemałe wąt-
pliwości wśród zebranych wzbudziła też 
lokalizacja punktu przeładunkowego, który 
znajduje się w sąsiedztwie dworca i będzie 
zapewne powodem niemałych perturbacji 
w dostępie do dworca. Zwrócono też uwagę 
na brak właściwego dostępu do peronów 
dla osób niepełnosprawnych, czy pasaże-

rów z wózkami dziecięcymi. Temat ten był 
wielokrotnie poruszany przez burmistrza 
w trakcie rozmów z PKP, bo właśnie ta in-
stytucja jest odpowiedzialna za ich zapew-
nienie. Z inicjatywy naszego gospodarza, na 
początku września w Sali Miejskiej w Buku 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
branży kolejowej i dzięki planowanym 
wspólnym działaniom pojawiły się możli-
wości rozwiązania tych trudności. Winda, 
przedłużenie podziemnego tunelu pod 
peronami i przebicie na stronę Dobieżyna 
oraz drogi serwisowe wzdłuż torów to pro-
pozycje, które w dużym zakresie powinny 
sprawić, że z punktu przesiadkowego będą 
mogli swobodnie korzystać mieszkańcy ca-
łej gminy.

Zwrócono też uwagę na kolejny obszar, za 
który odpowiedzialne są PKP, a mianowicie 
wygląd budynku starego dworca, który obec-
nie znacząco odbiega od tego, jak estetycznie 
prezentuje się nowa część punktu przesiad-
kowego. Innym zmartwieniem, o którym 
wspomniano podczas posiedzenia komisji, 
są nasadzenia drzew na terenie nowej in-
westycji. Dostrzec tam można kilka suchych 
drzew, które nie przetrwały letnich upałów, 
ale według zapewnień wykonawcy obiektu 
zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami. 
Inne uwagi dotyczyły też poczekalni, która 
w dniu posiedzenia komisji nie była jeszcze 
otwarta czy też podświetlanej tablicy, która 
też jeszcze nie działała. 

I jak podsumował tę część posiedzenia 
radny Tomasz Plewa: – Potrzeba dalszych 
prac związanych z węzłem przesiadkowym; 
najlepiej, aby powstała druga jego część po 
stronie południowej trasy kolejowej. Ale kto 
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by to sfinansował, czy uda się pozyskać 
fundusze zewnętrzne, bez których nie ma 
co nawet co marzyć o takiej inwestycji, to 
wszystko jest przed nami.

Projekty uchwał pod obrady 
Ciąg dalszy wspólnej komisji odbył się 

już w Sali Miejskiej, a przewodniczył jej To-
masz Plewa. Na początku przeanalizowano 
zaproponowane projekty uchwał. 

Pierwszy z nich dotyczył zniesienia 
pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej przyznawanej do tej pory powiatowi 
poznańskiemu; został on omówiony przez 
sekretarz MIG Buk Aleksandrę Wawrzyniak. 
Z racji tego, iż zadanie w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego w powiatowo-
-gminnych przewozach pasażerskich zostało 
w czerwcu br. przejęte przez nowy związek 
powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport 
Regionalny”, dotychczasowe przekazywanie 
dotacji powiatowi poznańskiemu nie ma 
już racji bytu. 

Udzielenie dotacji niepublicznym przed-
szkolom prowadzonym na terenie miasta 
i gminy Buk było kolejnym projektem przed-
stawionym przez panią sekretarz. W ślad za 
wcześniejszą uchwałą zapewniającą takie 
wyrównanie dla przedszkoli publicznych, 
również jednostki opiekuńcze niepublicz-
ne znajdujące się na terenie naszej gminy 
zaproponowały, aby je objąć taką formą 
pomocy. Zwrócono uwagę, że podobnie jak 
przedszkola publiczne, też i te placówki do-
świadczyły niemałych strat w wyniku sytu-
acji epidemiologicznej. I ten projekt spotkał 
się z aprobatą radnych.

Strategia planowania 
przestrzennego

Strategie planistyczne, rozwojowe gmi-
ny i projekty uchwał z tym związane były 
kolejnym punktem obrad. Zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Buk 
dotyczyły przede wszystkim korytarzy 
komunikacyjnych północnej części naszej 
gminy, czyli mowa tu o planowanych ob-
wodnicach: północnej obwodnicy Buku oraz 
obwodnicy Niepruszewa. 

Uzasadniając przedstawione projekty 
uchwał, burmistrz Paweł Adam, wspomniał, 
że są to inwestycje już od dawna wycze-
kiwane przez mieszkańców i z pewnością 
podejmowane decyzje planistyczne w tym 
zakresie są konkretnymi działaniami, które 
mogą te plany urzeczywistnić, a bez nich 
trudno mówić o dalszym rozwoju gminy. 
Burmistrz przekonywał, że wyznaczenie 
planem miejscowym korytarzy pod budowę 
obwodnic musi poprzedzać przygotowanie 
dokumentacji technicznej, która jest nie-
zbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie 

zewnętrzne na ich zrealizowanie. Te waż-
ne ciągi komunikacyjne w północnej części 
gminy mają minimalizować natężenie ruchu, 
zarówno w centrum Buku, jak i Niepruszewa. 
Ruch powinien być jak najbardziej oddalony 
od gęstej zabudowy mieszkaniowej, bo jak 
widzimy, tranzyt i ruch samochodów cięża-
rowych sukcesywnie się nasila, co obniża 
bezpieczeństwo i potęguje hałas. Mając na 
uwadze zabezpieczenie interesów gminy 
i jej mieszkańców, tak ważne ciągi komu-
nikacyjne muszą być obwarowane planem 
zagospodarowania przestrzennego. Kolejna 
kwestia, którą trzeba będzie się zająć, doty-
czy wykupu gruntów i odpowiedniego zago-
spodarowania terenów wokół tych nowych 
tras. Niezbędnym i pilnym działaniem na 
teraz jest jednak wytyczenie i zabezpiecze-
nie pasa gruntów tak, aby nie powstawała 
tam inna zabudowa, która uniemożliwi-
łaby w przyszłości poprowadzenie arterii 
komunikacyjnych. Tak ważne i strategicz-
ne rozwiązania trzeba bowiem planować 
z perspektywą na kilka dziesięcioleci i dla 
kilku pokoleń.

Co do tego, że obwodnica Buku być musi, 
to radni nie mieli najmniejszych wątpliwości, 
bo chodzi o udrożnienie transportu na odcin-
ku od stacji Orlen w kierunku do Dusznik.  Jak 
mówił burmistrz, kolejnym etapem działań 
będą spotkania w sołectwach z mieszkań-
cami, aby przedstawić im propozycje w tym 
zakresie i poznać ich zdanie, które też muszą 
zostać uwzględnione.

Na dłużej zatrzymano się przy projekcie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obwodnicy Niepruszewa, ale tam w zasadzie 
pas terenu już został określony w studium 
planistycznym gminy, a plan miejscowy do-
datkowo ma to potwierdzić i zagwarantować. 
Chodzi o wyprowadzenie ruchu kołowego 
z łuku w Niepruszewie w kierunku Buku, aż 
do stacji paliw BP przy węźle autostrado-
wym. Też i w tym zakresie radni byli zgodni, 
że plan zagospodarowania przestrzennego 
pod obwodnicę musi zostać sporządzony, by 
umożliwić dalsze działania, a nade wszystko 
zabezpieczyć pas gruntu przed ewentualną 
niepożądaną zabudową. 

Podczas omawiania planistycznych 
uchwał, burmistrz zapowiedział, że już 
wkrótce, bo na najbliższej sesji, przedstawi 
szczegóły planowanych rozwiązań komuni-
kacyjnych wokół linii kolejowej przebiega-
jącej przez miasto. Zapowiedział, że będą 
to rozwiązania usprawniające i ułatwiające 
dotarcie mieszkańców południowej części 
gminy do peronów PKP oraz zwiększające 
funkcjonalność punktu przesiadkowego zlo-
kalizowanego po północnej stronie torów 
kolejowych. 

Wykonanie budżetu MiG Buk  
za I półrocze 2021 r.

Dalszą część obrad zdominowały kwestie 
związane z wykonaniem budżetu za I pół-
roczne 2021 roku. Już tradycyjnie przed 
posiedzeniem radni otrzymali szczegóło-
we zestawienia przygotowane pod kierun-
kiem skarbnika MiG Buk Aleksandry Szajek, 
która omówiła niektóre punkty wykona-
nego budżetu, takie jak m.in. „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 
z miejskim odcinkiem powiatowej nr 2497P 
ul. Grodziska w Buku”, modernizacja oświe-
tlenia drogowego i ulicznego stanowiącego 
majątek Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na tere-
nie gminy Buk, czy budowa ul. Jaśminowej 
w Niepruszewie. Sporym wyzwaniem dla 
budżetu okazuje się jednak wypracowanie 
dochodów ze sprzedaży mienia gminnego 
przy tak rozchwianym rynku nieruchomo-
ściowym, jaki obecnie się wytworzył.

Burmistrz Paweł Adam zwrócił uwagę, 
że wraz z przyznawanymi dotacjami na re-
alizację różnego typu inwestycji pojawiają 
się też różnego typu trudności, z który-
mi gminni urzędnicy i on jako gospodarz 
muszą się mierzyć. Są one związane m.in. 
z tym, że przyznawane środki finansowe 
należy zrealizować w dość krótkim czasie, 
a nierzadko oczekiwania finansowe wyko-
nawców startujących w przetargach są tak 
wygórowane, że nie są z nimi podejmowane 
nawet wstępne negocjacje. Kolejny obszar 
trudności związany z realizacją inwestycji 
dotyczy dużego w ostatnim czasie wzrostu 
cen, zarówno materiałów, jak i usług oraz 
kosztów wynagrodzeń pracowników firm 
budowlanych. Dlatego trzeba podejmować 
bardzo trudne decyzje związane z ogra-
niczeniem zakresu pewnych inwestycji, 
niedokończeniem ich w zaplanowanym 
terminie lub jak np. w przypadku remontu 
ulic – zmienić technologię utwardzania, aby 
koszty jej realizacji były możliwie umniej-
szone. Jednak w sytuacji, kiedy gmina już 
otrzymała środki zewnętrzne, o które ubie-
gała się najczęściej w bardzo wymagających 
procedurach, to wtedy trzeba się wywiązać 
z ich realizacji. 

* * *
 Podczas wspólnego posiedzenia komisji 

zajęto się też sprawami bieżącymi zgłasza-
nymi przez radnych, a na zakończenie posie-
dzenia wspólnych komisji burmistrz zaprosił 
radnych, sołtysów i wszystkich zgromadzo-
nych na uroczyste otwarcie zintegrowanego 
punktu przesiadkowego. – Będzie to święto 
naszego lokalnego samorządu, a Państwa 
obecność będzie niezbędna i mile widziana, 
do czego bardzo zachęcam.

EWA
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Zintegrowany węzeł przesiadkowy 
w Buku oficjalnie otwarty

20 września br. odbyło się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Buku, 
wielomilionowej inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych, która stała się 
wizytówką nowoczesnego oblicza bukowskiego samorządu.

W otwarciu udział wzięli m.in. wi-
cemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Wojciech Jankowiak, 

dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Po-
znaniu Marek Borowczak, dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu Paweł Katarzyński, przedstawiciele 
powiatu poznańskiego, PKP, Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, wójtowie i burmistrzo-
wie innych gmin z powiatu poznańskiego, 
burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam, 
pracownicy magistratu, radni poprzedniej 
i obecnej kadencji, sołtysi.  

Uczestniczyli też ósmoklasiści ze szkół 
podstawowych z gminy, którzy mieli okazję 
wysłuchać prelekcji dr Zdzisława Bernac-
kiego z Zakładu Agroekologii i Bioindykacji 
Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego 

PAN na temat ograniczenia emisji CO2 do 
atmosfery w kontekście prezentowania 
proekologicznych idei poprzez zmniejsze-
nie emisji ilości spalin wytwarzanych przez 
samochody.

Pomoc wielu instytucji
Burmistrz Paweł Adam podziękował 

wielu instytucjom, podmiotom, które przy-
czyniły się do realizacji inwestycji. Słowa 
podziękowania skierowane zostały między 
innymi pod adresem wicemarszałka Woj-
ciecha Jankowiaka, wicestarosty Tomasza 
Łubińskiego, przedstawicieli PKP, Stowarzy-
szenia Metropolii Poznań oraz też władzy 
samorządowej poprzedniej kadencji. – Mimo 
że największy zakres prac administracyjnych, 
projektowych i budowlanych był realizowany 

w obecnej kadencji samorządu, to bez wąt-
pienia inicjatywa i chęci zostały wyłożone 
w poprzedniej kadencji, a zwłaszcza złożony 
został wniosek aplikacyjny i w postępowaniu 
przetargowym wyłoniony został wykonawca 
– mówił burmistrz Paweł Adam. 

Licznie zaproszeni goście pogratulowali 
mieszkańcom naszej gminy tak znaczącej in-
westycji. Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Pod-
górnego powiedział, że tylko zintegrowanie 
komunikacji na różnych poziomach i obsza-
rach pozwoli szybciej, lepiej i w bardziej 
komfortowych warunkach się przemiesz-
czać, na czym skorzystają też mieszkańcy 
Tarnowa Podgórnego.

Podczas oficjalnej części imprezy na-
stąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, które 
miało znaczenie bardziej symboliczne, bo 
mieszkańcy gminy już od kilku tygodni 
mogą korzystać z całkowicie zmodernizo-
wanego dworca, a od ubiegłego roku – też 
z nowej ścieżki rowerowej pomiędzy Bukiem 
a Szewcami.

– Inwestycja była bardzo wyczekiwana 
przez mieszkańców. Jak bardzo, najlepiej wi-
dać to po zapełnieniu praktycznie wszystkich 
miejsc parkingowych oraz po dużej liczbie 
jednośladów. To dowód na to, że mieszkańcy 
zaczęli korzystać z węzła praktycznie od 
samego początku. Bukowski węzeł prze-
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siadkowy bez wątpienia już spełnia swoje 
zadanie. Jestem też przekonany, że dzięki tej 
infrastrukturze wielu mieszkańców prze-
konało się, że warto przesiąść się na kolej. 
A jeśli jeszcze nie, to z pewnością choćby dla 
obecnej dziś młodzieży szkolnej, ósmoklasi-
stów, którzy już niebawem będą stali przed 
wyborem szkoły średniej, skorzystanie z do-
jazdu pociągiem będzie jedynym i zapewne 
najrozsądniejszym wyborem – stwierdził 
burmistrz Paweł Adam.

Dzięki dofinansowaniu 
ze środków unijnych

– Takich punktów przesiadkowych wy-
znaczyliśmy ponad 40. Powoli zbliżamy się 
do finału, ponieważ niemal wszystkie te in-
westycje zostały już zrealizowane. Jedne są 
większe, inne mniejsze. Węzeł w Buku należy 
do tych jednych z największych i najładniej-
szych – powiedział Wojciech Jankowiak, wi-
cemarszałek województwa wielkopolskiego. 

Przypomnijmy, że zadanie inwestycyjne 
pn. „Budowa zintegrowanego węzła prze-
siadkowego w Buku” zostało zrealizowane 
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” 
Działanie 3.3. „Wsparcie strategii nisko-
emisyjnych, w tym mobilność miejska” 
Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii ni-
skoemisyjnych, w tym mobilność miejska 
w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO 
na lata 2014-2020.

Inwestycja powstała z inicjatywy władz 
gminy Buk we współpracy z powiatem 
poznańskim. Wykonanie tak ogromnego 
przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez 
dofinansowania ze środków UE. Dzięki temu, 
że na terenie Metropolii Poznań i powiatu 
poznańskiego powstało kilkadziesiąt zinte-
growanych węzłów przesiadkowych, gmina 
Buk też mogła skorzystać z takiej możliwości. 
Będąc członkiem Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, sięgnęła po środki unijne dedykowa-
ne Zintegrowanym Inwestycjom Terytorial-
nym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
pozyskując 5.851.696,00 zł. Zrealizowana 

inwestycja węzła przesiadkowego wyniosła 
8.856.000,00 zł.

Koszty zrealizowanego całego projektu 
partnerskiego powiatu poznańskiego oraz 
miasta i gminy Buk wyniosła 16.400.475 zł, 
natomiast kwota dofinansowania całości 
zadania – 9.594.226 zł. 

Ścieżka rowerowa pomiędzy 
Bukiem a Szewcami

Projekt składał się z dwóch zasadniczych 
elementów: budowy węzła przesiadkowego 
przy ul. Kolejowej w Buku – tę inwestycję 
realizowała gmina. Drugim jej składnikiem 
była budowa ścieżki rowerowej pomiędzy 
Bukiem a Szewcami, która połączyła sołec-
twa i miasto bezpośrednio z węzłem prze-
siadkowym. 

– Ideą zintegrowanych inwestycji tery-
torialnych jest współpraca między różny-
mi szczeblami samorządów. Powiat mocno 
wspiera gminy przy tego typu inwestycjach. 
Jest to jeden z kilkunastu węzłów przesiad-
kowych realizowanych w ramach strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
których dysponentem jest Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań – stwierdził Bartosz Za-
wieja, dyrektor Wydziału Tworzenia i Re-

alizacji Projektów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.

Najpierw wybudowano ścieżkę rowero-
wą, a partnerem gminy Buk przy realizacji 
zadania był powiat poznański. – Naszą rolą 
było zbudowanie bezpiecznego i wygodnego 
dojazdu do nowego węzła przesiadkowe-
go – uważa Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański. 

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa połą-
czyła skrzyżowanie ulic Grodziskiej i Lipowej 
w Buku z torami kolejowymi, a następnie 
ze skrzyżowaniem ulic Mylnej i Bukowskiej 
w Szewcach. To ponad 4,5 kilometra. Dzięki 
temu mieszkańcy zarówno Buku, jak i Szewc 
oraz Zgody zyskali dogodne połączenie rowe-
rowe z dworcem kolejowym w Buku. Ścieżka 
kosztowała 7.448.990 zł, zaś dofinansowanie 
z funduszy unijnych wynosiło 3.510.855 zł. 

– Przy okazji postanowiliśmy wymie-
nić nawierzchnię jezdni wzdłuż całej no-
wej ścieżki – stwierdza Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. Zakres prac obej-
mował ułożenie nowych warstw jezdni, od-
wodnienie drogi, wzmocnienie krawędzi 
i pobocza kruszywem, wykonanie peronów 
autobusowych i zjazdów na posesje. Koszt 
przebudowy to około 4,3 mln zł. Zadanie 
powiat poznański sfinansował z Rządowego 
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Efekty realizacji projektu 
„Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Buku”
 » Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych: 1 szt.
 » Liczba wybudowanych obiektów „par-

kuj i jedź”: 1 szt.
 » Liczba miejsc postojowych w wybu-

dowanych obiektach „parkuj i jedź”: 
127 szt. 

 » Liczba miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź”: 5 szt.

 » Liczba wybudowanych obiektów „Bi-
ke&Ride”: 1 szt.

 » Liczba stanowisk postojowych w wy-
budowanych obiektach „Bike&Ride”: 
64 szt.

 » Długość wspartej infrastruktury rowe-
rowej: 5,084 km

 » Liczba akcji i kampanii informacyjno-
-promocyjnych: 1 szt.

Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach 
przeciwdziałania skutkom pandemii).

Integracja różnych środków 
transportu

Celem projektu „Budowa zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego w Buku” była 
integracja różnych środków transportu 
w ramach ZWP w Buku. Realizacja projek-
tu przyczyniła się do poprawy funkcjonal-
ności i dostępności komunikacji publicznej 
w ujęciu gminnym i ponadlokalnym (MOF 
Poznania) poprzez: budowę zintegrowanego 
węzła przesiadkowego, parkingów „park&ri-
de” i „bike&ride”, ścieżki rowerowej, ciągów 
pieszych i energooszczędnego oświetlenia.

Ponadto inwestycja przyczyniła się 
również do:

 » modernizacji dróg dojazdowych do stacji 
kolejowej Buk,

 » zwiększenia integracji różnych form ko-
munikacji wokół transportu szynowego,

 » poprawy dojazdu do stacji kolejowej Buk,
 » poprawy płynności ruchu kołowego,
 » zmniejszenia hałasu drogowego i emisji 

spalin,
 » zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych 

w ramach węzła przesiadkowego,
 » zapewnienie miejsc postojowych dedy-

kowanych osobom niepełnosprawnym,
 » zwiększenia dostępności infrastruktury 

dla osób niepełnosprawnych,
 » zwiększenia komfortu podróży w za-

kresie przemieszczania i parkowania,
 » zmniejszenia liczby wypadków drogo-

wych poprzez wprowadzenie ciągów 
pieszych i rowerowych,

 » zmniejszenia negatywnego oddziały-
wania transportu samochodowego na 
środowisko.
Zakres inwestycji obejmował również pra-

ce rozbiórkowe oraz przebudowę ulic Kolejo-
wej i Dworcowej, w tym budowę ronda u zbie-
gu ulic, poczekalni dla pasażerów oraz montaż 
automatycznej toalety publicznej. Ponadto 
przeprowadzono montaż małej architektury 

(postawiono wiaty dla pasażerów i rowerów, 
ławki, kosze na śmieci; zainstalowano tablicę 
informacyjną), instalację teletechniczną oraz 
wprowadzono monitoring. Integralną częścią 
tego zadania przy wykorzystaniu środków 
unijnych jest również kampania informacyj-
no-promocyjna oraz promocja projektu, które 
wzmocnią oddziaływanie projektu na zwięk-
szenie mobilności mieszkańców w oparciu 
o transport publiczny. 

– Korzystanie z węzła przesiadkowe-
go oznacza dla podróżujących wygodę 
i oszczędność czasu. Na podróż samocho-
dem, zwłaszcza w godzinach szczytu, trzeba 
przeznaczyć często ponad dwa razy więcej 
czasu, niż kiedy podróżujemy pociągiem, 
w niespełna pół godziny. Na przykład jadąc 
do Poznania, musimy wziąć pod uwagę korki, 
które są w obrębie samego miasta, a PKM 
dociera do jego centrum – mówi Bogdan 
Frąckowiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Po-
znańskiej Kolei Metropolitarnej.

Nowe kompleksowe działania
W ramach działań komplementarnych 

do zrealizowanego węzła przesiadkowego, 
burmistrz Paweł Adam podjął też starania 
mające na celu przedłużenie przejścia pod-
ziemnego pod torami (wraz z infrastrukturą 

dla osób niepełnosprawnych) zapewniające 
dostępność do peronów mieszkańcom po-
łudniowej części gminy, oddzielonych od 
miasta dwoma przejazdami kolejowymi. 
Docelowo po stronie południowej od torów 
powstanie spójny układ dróg wraz z ciągami 
pieszo-rowerowymi oraz infrastrukturą do 
pozostawienia środka lokomocji w bezpiecz-
nym miejscu. Na terenie gminy planowane 
jest również uruchomienie wewnętrznej 
komunikacji gminnej. 

Powyższe działania zostały omówione 
na sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która od-
była się tego samego dnia, a układ wokół 
linii kolejowej stanowi jeden z elementów 
przedstawianej podczas sesji prezentacji 
planowanego i docelowego układu komu-
nikacyjnego na terenie gminy Buk. Więcej 
o tym w relacji z sesji.

Edyta Wasielewska
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Gmina potrzebuje  
ważnych inwestycji

Z Pawłem Adamem, burmistrzem Miasta i Gminy Buk,  
rozmawiają Edyta Wasielewska i Hubert Wejmann

Po długiej przerwie związanej z Covi-
dem wróciła inicjatywa zebrań wiej-
skich w sołectwach. Za Panem już se-
ria takich spotkań, jakie problemy 
najczęściej wyrażają mieszkańcy?
– Mieszkańcy dzielili się ze mną – jako 

gospodarzem gminy – różnymi sprawami, 
najczęściej tymi bieżącymi. Przede wszyst-
kim dotyczą one infrastruktury drogowej: 
utrzymania dróg, oświetlenia, itp. Pomimo 
czasu pandemii i wydłużenia całego postę-
powania urzędowego, podjęliśmy działania 
związane z modernizacją oświetlenia – jeste-
śmy tuż przed zawarciem umowy z ENEA. 
Będzie to rozwiązanie kompleksowe, połą-
czone z rozbudową oświetlenia, co jest też 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, aby 
np. gdzieś dołożyć słup, oprawę oświetlenia 
czy w jakiej lokalizacji doświetlić ulicę.

Inne kwestie, które były często porusza-
ne podczas moich rozmów z mieszkańca-
mi, dotyczyły podwyżek: za dostawę gazu, 
energii, wodę, odbiór ścieków. Wiadomo, 
że są to problemy, które wszystkim bardzo 
dokuczają i z którymi trzeba będzie się zmie-
rzyć w najbliższym czasie. Jako gmina nie 
mamy wpływu na działania podejmowane 
przez ustawodawcę, do tego większość sa-
morządów też jest zmuszona wprowadzić 
podwyżki, które są spowodowane m.in. 
wskaźnikiem inflacji. W tym temacie niestety 
nie mam dobrych wiadomości dla miesz-
kańców gminy – czekają nas podwyżki za 
odbiór odpadów komunalnych.

W gminie obserwujemy prawdziwy 
boom inwestycyjny, np. oddano do 
użytku węzeł przesiadkowy, nowe 
przedszkole w Niepruszewie, Dzien-
ny Dom Opieki Medycznej w Buku, 
przeprowadzono remonty wiejskich 
domów kultury, dróg, stacji uzdatnia-
nia wody w Kalwach. To cieszy, choć 
jak Pan sam często powtarza podczas 
wystąpień na sesjach, następują pew-
ne opóźnienia prac inwestycyjnych. 
Z czego one wynikają?
– Działania samorządu w tym zakresie 

są ograniczone i napotykają na pewne trud-
ności. Dzięki temu, że przy każdej inwestycji 
dysponujemy dofinansowaniem zewnętrz-
nym, co wyznacza priorytety inwestycyjne 
naszej gminy, możemy, a właściwie nawet 
musimy, je realizować. Jednak koszty, np. 
wybudowania drogi, są teraz o wiele wyż-
sze niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. 

Samorządom 
zostały za-
proponowane 
masowe pro-
gramy rządo-
we, chociażby 
w ramach Pol-
skiego Ładu. Wy-
konawcy są nimi 
jak najbardziej zainteresowani; jednak pod-
czas przetargów proponują często bardzo 
wygórowane ceny za ich realizację, na które 
nie możemy się zgodzić i w rezultacie dalej 
szukamy wykonawcy.

Jedną z inwestycji, której oddanie do 
użytku znacznie się wydłużyło, był Wiejski 
Domu Kultury w Dobieżynie. Jednak, po-
mimo tego, że tutaj swoje piętno znacznie 
odcisnęła także sytuacja epidemiologiczna, 
to i tak udało nam się zlecić wykonanie wielu 
prac dodatkowych. Ostatecznie oddaliśmy 
do użytku obiekt kompleksowo wyremonto-
wany, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Dziś możemy powiedzieć, że mieszkańcy 
dysponują placówką, w której każde po-
mieszczenie jest kompleksowo wyremon-
towane i zarazem znalazło również nową 
funkcjonalność, jak na przykład biblioteka, 
która po wielu latach wróciła do WDK. Pod-
czas rozmów z mieszkańcami spotykam się 
z bardzo pozytywną ich reakcję i opinią, że 
teraz ten budynek spełni ich oczekiwania.

Jak Pan wspomniał, jest coraz więcej 
nowych inwestycji, w których wyko-
rzystane zostaje dofinansowanie 
zewnętrzne. Czy bez tych dopłat nie 
udałoby się ich zrealizować?
– Każdego miesiąca dokonujemy odpo-

wiednich zmian w budżecie gminy, co jest 
reakcją na możliwości finansowe, które się 
pojawiają. Dzięki temu, analizując budżet 
gminy, po stronie wydatków widzimy sze-
reg różnych inwestycji. Właściwie nie tylko 
w Buku, ale w każdym sołectwie udaje się 
skorzystać z dofinasowania zewnętrznego. 
Bez dodatkowych funduszy wielu z nich nie 
mówię, że nie udałoby się zrealizować, ale 
być może w ograniczonym zakresie, z pew-
nym opóźnieniem, a niektórych faktycznie 
mogłoby nie być. Wymienię te, które ostatnio 
oddaliśmy do użytku dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu zewnętrznemu: np. zakup 
łodzi ratowniczej w Niepruszewie, remonty 
– hali sportowej OSiR w Buku, WDK w Do-
bieżynie, sali wiejskiej w Otuszu, łazienek 

w szkole podstawowej w Dobieżynie, budo-
wa ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi, przebudowa 
nawierzchni ul. Sportowej, kanalizacja ul. Żyt-
niej i remont ul. Jaśminowej w Niepruszewie. 

Jakich nowych inwestycji mieszkańcy 
mogą się spodziewać w najbliższym 
czasie?
– Czeka nas remont schodów wejścio-

wych do MGOK w Buku. Podejmujemy też 
działania, żeby znaleźć odpowiednią lokali-
zację pod nową siedzibę OPS. Remontujemy 
i przygotowujemy dokumentację pod nowo 
zakupiony obiekt „Bukowianki”, aby wygo-
spodarować i zaadaptować pomieszczenia 
na cele edukacyjno-wychowawcze. Będzie tu 
żłobek, na który już pozyskaliśmy znaczące 
środki zewnętrzne, a w drugiej części tego 
obiektu – odpowiednie miejsce dla senio-
rów, też dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów (oddział w Buku), 
podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Po-
godna Jesień”. Planujemy tam stworzyć cen-
trum integracji społecznej; bliska lokalizacja 
szkoły pozwoli na integrację najmłodszych ze 
starszymi. Dzięki wyburzeniu „Bukowianki” 
od strony ul. Otuskiej będzie można przygo-
tować odpowiednie zaplecze parkingowe, 
które pozwoli ciągiem pieszo-rowerowym 
skomunikować ul. Otuską z ul. Dobieżyńską, 
a następnie zapewnić bezpieczne wejście do 
szkoły podstawowej od ul. Otuskiej.

Trwa też modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 306 ze ścieżką rowerową. Będąc 
z wizytą u burmistrza Stęszewa, zapowia-
dałem, że ta ścieżka przyczyni się do jeszcze 
większej integracji mieszkańców naszych 
gmin. Już planujemy wspólną infrastrukturę 
wzdłuż tej ścieżki – wiaty, które mają tam 
powstać, mają być odpowiednią przestrzenią 
do integracji.

Inne planowane inwestycje to budowa 
ronda na ul. Grodziskiej, kanalizacji na ul. 
Ogrodowej w Buku.

Pomimo wielu trudności, o których 
rozmawiamy, nie brakuje Panu uporu, 
konsekwencji i samozaparcia. Jednak 
już na początku kadencji nowemu 
burmistrzowi zarzucono nadmierny 
optymizm, a minęły ponad dwa lata 
i optymizm Pana nie opuszcza. W jaki 
sposób rozumie Pan odpowiedzial-
ność za rozwój gminy?
– Mój nadmierny optymizm miał być 

związany z tym, aby zanadto nie obiecywać, 
a pracować ciężko. Czy ktoś wyobraziłby 
sobie burmistrza narzekającego lub krytyku-
jącego kogoś i szukającego błędów u kogoś, 
a nie u siebie. Najpierw należy spojrzeć na 
siebie, a później na innych. Rodzice wycho-
wywali mnie w myśl zasady, że cokolwiek 
robisz, rób to, jak najlepiej potrafisz i z ser-
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cem, a efekty same przyjdą. Dlatego, abym 
mógł odczuwać wewnętrzny spokój i być 
przekonanym, że dobrze wykonałem swoją 
robotę, muszę mieć poczucie, że zrobiłem 
wszystko, co było w mojej mocy. Być może 
stąd wynika mój optymizm, że stawiam sam 
sobie coraz to większe wymagania i nie boję 
się ciężkiej pracy.

Po dwóch latach urzędowania na stano-
wisku burmistrza mogę odpowiedzialnie 
powiedzieć, że pracujemy bardzo ciężko. 
Więcej udaje się zrealizować, niż wcześniej 
obiecywałem, czego wyrazem są propono-
wane ciągi komunikacyjne, obwodnice, 
o których nie było mowy podczas kampanii 
wyborczej. Na zebraniach wiejskich opty-
mistycznie przedstawiam zakres planowa-
nych strategicznie inwestycji i powtarzam, 
że kwestie finansowe, choć są bardzo ważne, 
w tym aspekcie pełnią rolę drugorzędną. 
Decyzje trzeba niezwłocznie podejmować 
i jeśli inwestycje mają być realizowane, to 
najpierw trzeba mieć przygotowane do-
kumenty techniczne, projektowe, aby móc 
skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne 
na realizację danego przedsięwzięcia, co 
ma istotne znaczenie także w kontekście 
wspomnianych już ciągów komunikacyjnych. 

Czy mowa tu o zaproponowanej przez 
Pana, podczas wrześniowej sesji, 
koncepcji rozwoju komunikacyjne-
go gminy?
– Zamiary inwestycyjne gminy powinny 

być punktem odniesienia do planów inwe-
stycyjnych zarówno mieszkańców, jak i in-
westorów. To jest jedyne odpowiedzialne 
podejście, bo tylko wytyczenie strategicznej 
wizji może dać impuls do rozwoju. Tylko 
przygotowane pod tym względem samorzą-
dy są w stanie wykorzystać nadarzające się 
okazje i pozyskiwać wielomilionowe dofi-
nansowania. Życie pokazuje, że w momencie 
ogłaszanych naborów i konkursów, jest już 
za późno, aby dopiero zaczynać przygoto-
wywać się do poszczególnych inwestycji. 

W przypadku wspomnianych dróg komu-
nikacyjnych nie ma możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych dopiero po powzię-
tych decyzjach. Odpowiedzialność za roz-
wój gminy zobowiązuje, aby nie odwlekać 
i tak już spóźnionych inwestycji. Za chwilę 
ograniczenia terenowe, a więc zbyt bliskie 
sąsiedztwo czy kolizje z nowo powstałym 
budownictwem mogą uniemożliwić zrealizo-
wanie tak ważnych inwestycji liniowych jak 
np. obwodnice, na które wszyscy czekamy. 
Inicjatywą uchwałodawczą, którą podjęliśmy 
podczas sesji, wraz z planami rozwoju ukła-
du drogowego wokół linii kolejowej, chcemy 
dać czytelny sygnał mieszkańcom, że gmina 
ma jasno i czytelnie sprecyzowane zamiary 
inwestycyjne, które mają służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy. Pod względem komu-
nikacyjnym część gminy nadal pozostaje 
podzielona – mieszkańcy południowej jej 
części są odcięci od reszty dwoma prze-
jazdami kolejowymi. Niezależnie od tego, 
że działania mogące poprawić tę sytuację 
są w zakresie PKP, to gmina, pełniąc rolę 
odpowiedzialnego gospodarza, powinna 
inicjować pewne plany. Jest to ten moment, 
kiedy możemy wyrazić nasze oczekiwania 
w interesie mieszkańców i właśnie skutecz-
nie to robimy.

Jednak bez współdziałania z różnymi 
partnerami, zarówno z powiatu, jak 
i województwa, te inwestycje nie były-
by możliwe do zrealizowania. Z jakimi 
reakcjami z ich strony spotyka się Pan 
podczas prowadzonych rozmów?
– Nasze oczekiwania spotykają się 

z dużą życzliwością ze strony zarządców 
dróg wojewódzkich, powiatowych czy in-
frastruktury kolejowej, czego wyrazem była 
chęć przyjazdu ich przedstawicieli tutaj, na 
miejsce, i wysłuchanie naszych oczekiwań. 
2 września br. odbyło się spotkanie w Sali 
Miejskiej w Buku, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele branży kolejowej, kilkoro 
dyrektorów PKP, branżystów, projektantów, 

inżynierów, firm projektowych, które przygo-
towują dokumentację na zlecenie PKP. Była 
to kwintesencja dobrej współpracy z różnymi 
instytucjami, z samorządami wyższego szcze-
bla i z każdym podmiotem, który posiada 
zamiary inwestycyjne w gminie. Dopiero przy 
zaangażowaniu tak wielu stron, osiągniemy 
zintegrowane inwestycje i wówczas będzie 
to kwintesencja zrównoważonego rozwoju 
gminy, na której tak bardzo nam zależy.

Jako gospodarz odpowiedzialny za spra-
wy gminy wychodzę z założenia, że narzeka-
nie, iż któryś zarządca drogi wojewódzkiej, 
powiatowej czy infrastruktury kolejowej 
z czegoś się nie wywiązuje, nigdy z moich 
ust nie padnie. Zawsze trzeba się najpierw 
samemu uderzyć w pierś, bo to my jesteśmy 
gospodarzami na tym terenie i niezależnie 
od tego za co, kto jest odpowiedzialny, to my 
powinniśmy inicjować wszelkie działania. 
Dowodem na to jest ofensywa planistyczna 
i inwestycyjna w wytyczaniu ciągów komu-
nikacyjnych, którą zainicjowałem. Dzięki 
licznym spotkaniom, które zorganizowali-
śmy w okresie wakacyjnym, niektóre z tych 
zamierzeń inwestycyjnych mogły już ujrzeć 
światło dzienne. Zanim będziemy za kilka lat 
narzekać, że coś mogło się nie udać, to mu-
simy wiedzieć, że to jest ten moment, który 
trzeba wykorzystać. Przedstawiane koncep-
cje nie zostały schowane do szuflady. Wręcz 
przeciwnie odpowiedzialność wymaga od 
nas tego, żeby mieszkańcom przedstawić 
zamierzenia inwestycyjne gminy, nawet jeśli 
te mogą być później skorygowane. 

Mówi Pan w imieniu mieszkańców. 
W jaki sposób stara się Pan poznać 
ich zdanie na ten temat?
– Udzielając informacji, na przykład pod-

czas zebrań wiejskich. Realizuję to, co wcze-
śniej obiecywałem, czyli otwartość urzędu 
gminy, dzielenie się informacjami nie tylko 
w mediach społecznościowych, poprzez 
stronę internetową, korespondencję, ale 
też podczas rozmów w cztery oczy – każda 

Spotkanie konsultacyjne i uzgadniające dotychczasowe prace przedprojektowe w zakresie układu komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej i węzła przesiadkowego w Buku 
w dniu 2 września 2021r. z udziałem dyrekcji poznańskich oddziałów PKP PLK oraz PKP S.A., projektantów z firmy inżynieryjno-doradczych BBF oraz biura projektowego 
E-R-G Polska, przedstawicieli Metropoli Poznań, prezesa ZGK, kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy a także gminnych radnych.
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z tych form komunikacji jest dla mnie bar-
dzo cenna. Musiała minąć pierwsza połowa 
kadencji, żebym nabrał więcej doświadcze-
nia i pokory, za co serdecznie dziękuję. Stąd 
nie bez powodu dzielę się z mieszkańcami 
nową strategią komunikacyjną, bo dopiero 
teraz jestem gotowy, aby bardziej po part-
nersku, wsłuchując się w ich głos, pełnić 
swoje obowiązki. Samorząd daje poczucie 
wspólnoty i uczy współdziałania, a to rodzi 
wizje rozwoju.

Jak mówił wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 
podczas wspomnianej już sesji: – Najpierw 
trzeba mieć wizje, przygotować dokumen-
tację, która będzie podstawą do starania się 
o dofinansowanie. 

Będąc jego współpracownikiem, przez 
pięć lat pracując jako jego asystent, mogłem 
podpatrywać doświadczonego samorzą-
dowca, który potrafi kreować rozwój wo-
jewództwa jako regionu – tylko z dobrych do-
świadczeń należy czerpać wiedzę i następnie 
odpowiednio ją wdrażać. Aby móc mieszkań-
com przedstawić trzy kompleksowe, spójne 
wizje ciągów komunikacyjnych, wymagało to 
zintensyfikowania pracy z mojej strony, wie-
lu starań, uzgodnień, konsultacji, a przede 
wszystkim dużej odwagi i odpowiedzialno-
ści. Jednak też bez udziału i zaangażowania 
moich współpracowników trudno by było 
wdrażać ambitne zamierzenia. Kluczowe 
jest także wsparcie ze strony radnych oraz 
naszych partnerów okazjonalnie wizytu-
jących naszą gminę, ale zawsze gotowych, 
by wspomóc mieszkańców w rozwiązywa-
niu bieżących spraw i problemów. To jest 
bardzo cenne, bo buduje wizerunek gminy 
otwartej, perspektywicznie spoglądającej 
w przyszłość. 

Partnerstwo to też współpraca z in-
nymi organizacjami, stowarzyszenia-
mi, także z Kościołem. Jak ocenia Pan 
działania w tym zakresie?
– Dzięki partnerstwu ze stowarzysze-

niem „Hospicjum Domowe” udało nam się 
otworzyć Dzienny Dom Opieki Medycznej 
w Buku. Jesteśmy otwarci nie tylko na insty-
tucje sformalizowane, które są zarządcami 
obiektów czy jakiegoś mienia, ale stowarzy-

szenia, które realizują zadania publiczne, 
a często nawet własne gminy. Dość zna-
mienne było, że w jednym tygodniu sym-
bolicznie otwieraliśmy nowo wybudowane 
przedszkole w Niepruszewie i Dzienny Dom 
Opieki Medycznej w Buku, który ma służyć 
seniorom. Tym samym staramy się dbać 
o interesy zarówno tych najmłodszych, jak 
i starszych mieszkańców. 

Innym przykładem partnerstwa jest po-
rozumienie ze Stowarzyszeniem na rzecz 
budowy Osiedla „Dobra Rycerskie”. Gdyby 
nie rzeczowe rozmowy, ale i wzajemna życz-
liwość, nie moglibyśmy mówić o realizacji 
kanalizacji ul. Żytniej w Niepruszewie.

Tak samo ważne jest zaangażowanie pa-
rafii na terenie naszej gminy w celu integro-
wania społeczności lokalnej. To, że samorząd 
mógł się zaangażować w przygotowaniach 
do uroczystości nawiedzenia kopii obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej jest przykładem 
tego, że podejmujemy działania nie tylko 
z myślą o poszczególnych osobach. Było to 
święto nas wszystkich, niezależnie od wy-
znawanych poglądów. Bo służące integracji 
naszej wspólnoty.

Jako samorząd jesteśmy otwarci na 
wszystkie grupy społeczne, bez względu 
na światopogląd, przekonania religijne 
czy polityczne. Jako burmistrz jestem dla 
wszystkich mieszkańców i nie oceniam ni-
kogo przez pryzmat wyznawanych przez 
niego wartości. Podobnie stawiam sprawę 
w kontekście osób odwiedzających naszą 
gminę, tym bardziej jeśli chcą przysłużyć 
się naszym sprawom. 

Nie tylko inwestycje, remonty, nowa 
strategia komunikacyjna, ale też 
wspólny taniec. Czy to niecodzienne 
wydarzenie, którego był Pan inicjato-
rem, jest ważnym aspektem spotkania 
z mieszkańcami?
– Jerusalema Dance Challenge było 

dużym przedsięwzięciem, które stało się 
możliwe tylko dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców, wielu przedstawicieli samorządu, 
organizacji społecznych, jednostek organiza-
cyjnych, sołtysów, radnych, szerokiego gro-
na osób zaangażowanych, duchowieństwa 
i służb mundurowych, ale też branż, które 

dotkliwie odczuły sytuację epidemiologicz-
ną. Bardzo się cieszę, że tyle osób odpowie-
działo na mój apel i wzięło udział najpierw 
w próbach, a potem w samym finale. I mimo 
tego, że podczas Dni Gminy Buk aura nam 
nie dopisała, moje słowa, że po deszczu za-
wsze wychodzi słońce, okazały się prorocze. 
Ostatecznie przy pięknej pogodzie, z licznym 
udziałem mieszkańców, wykonaliśmy taniec 
finałowy. Za co dziękuję wytrwałym tance-
rzom i wszystkim, którzy przyczynili się, 
że dzień ten w naszych sercach i pamięci 
pozostanie na długo.

Jerusalema Dance Challenge jest przy-
kładem tego, że nie trzeba wiele, aby zro-
bić coś razem. Niewiele w sensie nakładów 
finansowych, bo wystarczą szczere chęci 
i zaangażowanie. Przykładów nie trzeba 
szukać daleko. Wspaniałą działalność pro-
wadzą organizacje senioralne zapraszające 
nas do udziału w rajdach, festynach i innych 
wydarzeniach, w których licznie biorą udział 
także przedstawiciele młodszego pokole-
nia. Czerpiąc z tej działalności inspiracje, 
wyobraźmy sobie obiekt na terenie gminy, 
który już wkrótce stanie się siedzibą orga-
nizacji zrzeszających dzieci i młodzież oraz 
seniorów. Będzie to przestrzeń służąca inte-
gracji międzypokoleniowej. Szukamy tego 
co łączy, a nie dzieli.

I już na koniec, burząc ten miły, ta-
neczny nastrój, który nam też się 
udzielił. Nie możemy nie wspomnieć 
o komentarzach, które padają pod 
Pana adresem w mediach społecz-
nościowych, nierzadko na FB urzędu. 
Czy zamierza Pan coś z tym zrobić?
– Kierowane pod moim adresem złośliwe 

komentarze i inwektywy świadczą o pozio-
mie ich autorów. Niezależnie od słuszności 
danej sprawy, publiczne wyrażanie wulga-
ryzmów nigdy nie znajdzie mojej akceptacji. 
Jeśli ktoś próbuje wywrzeć presję na mnie 
poprzez media społecznościowe, to nie tędy 
droga. Merytoryczna rozmowa na argumenty 
podczas sesji, zebrań wiejskich, czy kon-
struktywny dialog rozwiązały już niejeden 
problem. Drzwi gabinetu burmistrza są dla 
każdego otwarte.

Gminne wyzwania planistyczne
– o planowanych obwodnicach Buku i Niepruszewa

20 września br. to bardzo ważna data 
dla bukowskiej społeczności lokal-
nej. W tym dniu dokonano otwar-

cia zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w Buku. Tym samym w sposób symboliczny 

zakończona została kluczowa inwestycja 
w zakresie infrastruktury transportowej. 
Ponieważ jednak natura nie znosi próżni 
powyższe wydarzenie splotło się z popo-
łudniową sesją Rady Miasta i Gminy Buk, 

podczas której podjęte zostały uchwały 
inicjujące nowy rozdział w zakresie roz-
woju komunikacyjnego gminy. Dzień końca 
realizacji inwestycji transportowej stał się 
jednocześnie początkiem projektowania 
nowych zamierzeń drogowych.

Podjęte przez radnych uchwały dotyczyły 
przystąpienia do sporządzenia niezbędnych 
dokumentów planistycznych na rzecz usta-
lenia przebiegu północnej obwodnicy Buku 
(zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego oraz 
opracowanie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego) oraz obwodnicy 
Niepruszewa (opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego).

Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie 
uchwały planistyczne przyjęte zostały jed-
nogłośnie, zaś podczas dyskusji nad zasad-
nością podjęcia uchwał podczas prac komisji 
Rady konieczność rozpoczęcia procedury 
zabezpieczania terenów pod ciągi komuni-
kacyjne nie budziła wątpliwości i spotkała 
się z przychylnością bukowskich radnych. 

Obecny podczas sesji wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, który na co dzień odpowiada na 
szczeblu województwa za sprawy związane 
m.in. z inwestycjami drogowymi samorządu 
województwa, w swoim wystąpieniu odniósł 
się do istoty problematyki planowania klu-
czowych ciągów komunikacyjnych, w szcze-
gólności w aspekcie możliwości sprawnego 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 
rzecz przedmiotowych zadań. Marszałek 
Jankowiak wyraźnie wskazał, iż warunkiem 
skutecznego aplikowania o środki krajowe czy 
unijne jest gotowość do składania stosownych 
wniosków, których niezbędnym elementem 
jest zawsze dokumentacja projektowa. 

Powyższe odnieść należy do istoty doku-
mentów planistycznych, których kluczowy-
mi są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Poprzez ich uchwalenie 
następuje bowiem ustalenie przeznacze-
nia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego oraz określenie sposobów zago-
spodarowania i warunków zabudowy. Tym 
samym plany miejscowe stanowią nie tylko 
element szeroko rozumianej dokumentacji 
technicznej niezbędnej dla realizacji inwe-
stycji oraz ubiegania się o ewentualne dofi-
nansowania, ale także określają ramy prze-
strzenne i funkcjonalne dla dopuszczonego 
w danym planie zamierzenia budowlanego.

Uchwalenie planów miejscowych, poza 
wskazaniem wytycznych dla projektowania, 
stanowić będzie przede wszystkim gwarant 

zabezpieczenia terenu przed coraz trudniej-
szą do zahamowania ekspansją zabudowy 
głównie mieszkaniowej na terenach nie-
zainwestowanych. Obserwowany obecnie 
boom inwestycyjny w powiązaniu z liberalną 
wykładnią przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, która 
już dawno odeszła od wykładni literalnej, 
każe podejmować bezzwłocznie kroki 
zmierzające do zabezpieczenia terenów, 

przeznaczając je pod konkretne układy 
komunikacyjne. Dalsze bagatelizowanie 
problemu i nieuwzględnienie potrzeb 
w zakresie komunikacji wykraczającej poza 
ramy lokalne spowodować może, iż reali-
zacja inwestycji drogowych w przyszłości 
będzie się wiązać z ogromnymi nakładami 
chociażby z tytułu wywłaszczeń terenów już 
zabudowanych, czego konsekwencją będą 
znaczne odszkodowania, które co do zasady 
wszyscy będziemy solidarnie ponosić. Chcąc 
więc realizować inwestycje drogowe, już 
dziś musimy zabiegać o minimalizowanie 
przyszłych skutków finansowych (w postaci 
nakładów na odszkodowania) i społecznych 
(problematyka wywłaszczeń terenów zabu-
dowanych). Zabezpieczenie terenów, które 
stanowią obecnie niezabudowane tereny 
rolne, jawi się w tych okolicznościach jako 
działanie priorytetowe. Niekontrolowany 
rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługo-
wej i innej w rejonie przebiegu obwodnic 
stanowić będzie w dalszej przyszłości 
czynnik znacznie ograniczający czy wręcz 
w skrajnych przypadkach uniemożlwiający 
skuteczne realizacje inwestycji drogowych.

Spotkanie z Panem Wojciechem Jankowiakiem, Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 maja 2021 r.
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Nowe inwestycje drogowe
Infrastruktura drogowa była jednym z dominujących tematów podczas zebrań wiejskich. 
Oczekiwania i potrzeby mieszkańców staramy się na bieżąco realizować. Ostatnio zakończone 
zostały inwestycje związane z przebudową nawierzchni ul. Sportowej w Buku, budową ul. 
Kwiatowej w Wielkiej Wsi oraz ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Mimo to, lista wyczekiwanych 
inwestycji drogowych nadal jest bardzo długa.

W lipcu br. przebudowano nawierzch-
nię ul. Sportowej w Buku. Inwesty-
cja rozpoczęła się w październiku 

ub. r., a jej zakres obejmował m.in. odtworze-
nie granic pasa drogowego, roboty ziemne, 
wykonanie elementów odwodnienia dro-

gi, wymianę sieci oświetlenia drogowego, 
dostosowanie podłoża do posadowienia 
projektowanych konstrukcji, profilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne, wykonanie podsypek, podbu-
dów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 
ścieralnych, wykonanie regulacji zaworów, 
studni, studzienek itp., zapewniono też 
dodatkowe miejsca parkingowe. Zadanie 
współfinansowane zostało ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych, skąd gmina 

Ulica Jaśminowa, Niepruszewo

Ulica Sportowa, Buk

Ulica Kwiatowa, Wielka Wieś

Ulica Storczykowa, Wielka Wieś

Zabezpieczenie terenu oraz docelowa 
realizacja przedmiotowych inwestycji drogo-
wych to nie tylko optymalne kształtowanie 
polityki przestrzennej mające na uwadze ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój oraz 
pośrednią realizację zapisów planu zagospo-
darowania województwa wielkopolskiego 
i studium uwarunkowań gminy. Uchwalanie 
planów miejscowych to przede wszystkim 
szereg realnych korzyści dla mieszkańców 
w tym:

 » usprawnienie komunikacji drogowej na 
terenie gminy;

 » odpowiedź na znaczne natężenie ruchu 
na drodze nr 306 w Buku na ul. Św. Rocha 
i ul. Wielkowiejskiej oraz na drodze nr 
307 w Niepruszewie (tranzyt w bliskim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 
w tym zabudowy śródmiejskiej);

 » oddalenie intensywnego ruchu samo-
chodowego od Jeziora Niepruszewskie-
go jako głównego miejsca wypoczynku 
i rekreacji;

 » próba ujęcia w ramy przestrzenne in-

tensywnie rozwijającej się zabudowy 
mieszkaniowej oraz ograniczenie cha-
otycznej realizacji inwestycji w zakre-
sie fotowoltaiki (znaczne rozproszenie 
dużych powierzchniowo projektów, 
powodujące realne kolizje i wyłączenie 
z możliwości zaprojektowania układów 
drogowych);

 » odpowiedź na intensywnie rozwijającą 
się obecnie strefę logistyczną w rejonie 
m. Sierosław przy drodze nr 307, która 
po jej pełnym rozwinięciu będzie ge-
nerować znaczny ruch pojazdów cię-
żarowych, w szczególności na odcinku 
od przedmiotowej strefy do zjazdu na 
autostradę A2;

 » szansa na nowe otwarcie terenów in-
westycyjnych w uporządkowanych re-
lacjach przestrzennych, wyznaczonych 
przez optymalne ramy komunikacyjne;

 » punkt wyjęcia do pozyskiwania fun-
duszy w ramach nowej perspektywy 
finansowej.
Nie ulega wątpliwości, iż ustalenie 

przebiegu obwodnic to ogromne wyzwa-
nie. Zakres zamierzenia, skomplikowane 
uwarunkowania terenowe, wymogi proce-
duralne, konieczność uzyskiwania licznych 
uzgodnień w tym środowiskowych, a przede 
wszystkim konieczność pogodzenia często 
rozbieżnych interesów mieszkańców i wła-
ścicieli – to kluczowe wyzwania z jakimi 
przyjdzie się zmierzyć. Biorąc jednak pod 
uwagę jednomyślność radnych w trakcie 
prac komisji oraz podczas głosowań nad 
uchwałami, należy mieć nadzieję, iż sto-
sowne porozumienie uda się wypracować 
także w toku prac planistycznych i ustalania 
przebiegu ciągów komunikacyjnych. Tylko 
bowiem pełna solidarność mieszkańców 
i właścicieli terenów pozwoli na uzyska-
nie pożądanego efektu, mając na uwadze 
zrównoważony rozwój oraz potrzeby nie 
tylko współczesnego, ale przede wszystkim 
przyszłych pokoleń. 

Maciej Lechniak, kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej UMiG Buk
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Łódź ratownicza 
dla jednostki 
OSP Niepruszewo

W czerwcu br. jednostka OSP Nie-
pruszewo zwróciła się z pismem 
do burmistrza Miasta i Gminy 

Buk z prośbą o wsparcie w zakupie łodzi 
ratowniczej dla swojej jednostki. Temat 
bezpieczeństwa osób wypoczywających 
nad jeziorem w Niepruszewie poruszany 
był także przez radnych podczas sesji Rady 
Miasta i Gminy Buk. O współfinansowanie 
zakupu łodzi ratowniczej burmistrz Paweł 
Adam zwrócił się do marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego pana Marka Woźnia-
ka. Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
podjął w lipcu br. Uchwałę o przekazaniu 
pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 
zł dla gminy Buk na zakup łodzi ratowniczej 
wraz z osprzętem z przeznaczeniem dla jed-
nostki OSP Niepruszewo. Koszt zakupu mo-
torowej  łodzi ratowniczej wraz z osprzętem 
oraz przyczepą wyniósł około 100.000,00 
zł. Pozostałe środki finansowe na realizację 
tego zadania przeznaczone zostały z budżetu 
Miasta i Gminy Buk.

Na przestrzeni ostatnich lat jednostka 
z Niepruszewa była wielokrotnie dysponowa-
na do działań ratowniczych na Jeziorze Nie-
pruszewskim, a z powodu braku sprzętu ra-

towniczego ich działalność ograniczała się do 
przyjazdu nad brzeg jeziora i obserwowaniu 
rozwoju sytuacji lub zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia do czasu przyjazdu specjalistycz-
nej jednostki ratownictwa wodnego z JRG 1 
w Poznaniu. Czas dotarcia specjalistycznej 
jednostki i podjęcia działań ratowniczych 
odgrywa niebagatelną rolę w przypadku 
konieczności ratowania osoby tonącej.

Posiadanie na miejscu łodzi ratowni-
czej oraz sprzętu do ratownictwa wodnego 
umożliwi natychmiastowe podjęcie działań 
ratowniczych i tym samym przyczyni się do 
znacznego podniesienia bezpieczeństwa na 
kąpieliskach w Niepruszewie i Zborowie.

Łódź WHALY 435R charakteryzuje się 
lekkością konstrukcji, stabilnością i nieza-

tapialnością, bardzo małym zanurzeniem 
i dobrą zwrotnością. Łódź ta przeznaczona 
jest do użytkowania przez straż przybrzeż-
ną, służby patrolowe WOPR, OSP oraz straż 
rybacką. Wyposażona jest w 40-konny silnik 
YAMAHA F40FETL, kratownicę nawigacyjną, 
belkę światła + głośnik, echosondę HDS-9, 
radiotelefon Hytera, szperacz halogenowy, 
oświetlenie nawigacyjne i wiele innych 
elementów specjalistycznego wyposażenia 
łodzi. Wyposażenie obejmuje także specjal-
ną odzież dla załogi  wraz z kamizelkami, 
linkami ratowniczymi i kołem ratunkowym.

W czerwcu grupa 11 ratowników ukoń-
czyła specjalistyczne szkolenie i uzyskała 
patenty sternika motorowodnego.

Mirosław Skarbiński

„Przy torach” z nową 
bramą oraz furtką

Nowa brama oraz furtka prowadzące 
na terem ROD ,,Przy torach” w Buku 
cieszą już oko i służą działkowcom. 

Przebudowa infrastruktury ogrodowej nie 
byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finanso-
we  burmistrza miasta i gminy Buk – Pawła 

Adama, za które działkowcy serdecznie dzię-
kują. Burmistrz Paweł Adam od ubiegłego 
roku  wspiera finansowo ROD w Buku. Dzięki 
pozyskanym środkom  w tym roku udało 
się zrealizować plan, który miał na celu wy-
mianę starej kilkudziesięcioletniej bramy 
wjazdowej na ROD od ul. Strumykowej na 
nową, funkcjonalną bramę oraz furtkę.

Prezes ROD ,,Przy torach” w Buku 
Rafał Kowalski

otrzymała 917.188,24 zł, a całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 1.895.630,48 zł.

W Wielkiej Wsi zakończono budowę uli-
cy Kwiatowej. Od końca grudnia ub. r. prze-
prowadzono prace geodezyjne, wykonano: 
oznakowania pionowe i poziome, kanalizację 
deszczową wraz z infrastrukturą oraz ele-
menty odwodnienia. Ponadto zabezpieczono 
istniejącą infrastrukturę techniczną, zajęto 
się przebudową istniejącej linii oświetlenio-
wej, nawierzchni drogi, chodników, miejsc 
postojowych na nawierzchnie z kostki 
brukowej. Dzięki inwestycji udało się za-
gospodarować 48 miejsc postojowych. Już 
tradycyjnie wraz z przebudową ulic zajęto 
się też humusowaniem i obsianiem trawą 
powierzchni zielonych. Inwestycja zreali-

zowana została dzięki środkom z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, który zapewnił 
dofinansowanie w wysokości 2.303.450,38 
zł, zaś całkowity koszt zadania wyniósł 
4.967.508,78 zł.

Kolejną ulicą, której budową zajęto 
się w ostatnim czasie jest ul. Jaśminowa 
w Niepruszewie. Prace trwały od czerwca 
do września br. i obejmowały budowę: jezdni 
o nawierzchni z kostki brukowej, chodników 
wzdłuż projektowanych ulic, odwodnienia 
ulic. Udało się też zapewnić 42 miejsca posto-
jowe oraz 3 miejsca postojowe dla osób nie-
pełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 
716.493,04 zł, a całkowite jej dofinasowanie 
udało się uzyskać z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Cieszą nas wszystkich zrealizowane in-
westycje, ale już przygotowujemy kolejne. 
Został właśnie rozstrzygnięty przetarg na 
ul. Ogrodową w Dobieżynie i ul. Wiśniową 
w Niepruszewie, a przygotowane są kolejne: 
Otusz – Huby, ul. Górczaka w Buku. Jesteśmy 
też w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Wielkiej Wsi – złożyliśmy wniosek o dofi-
nansowanie i mamy nadzieję na pozytywne 
rozstrzygnięcie. Rozpoczęliśmy również re-
mont chodnika wraz z rozbudową po obu 
stronach drogi w Żegowie. Na wszystkie te 
zadania pozyskane zostały środki zewnętrz-
ne, a na kolejne rozstrzygnięcia i dofinan-
sowania oczekujemy, bo tylko w ten sposób 
jest realna szansa, aby zrealizować długo 
oczekiwane inwestycje. EWA
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Zakończono 
remont sali 
wiejskiej w Otuszu

Dzięki przebudowie sali wiejskiej 
zwiększyła się jej powierzchnia 
użytkowa. Wewnętrzne elementy 

konstrukcyjne głównej sali, w postaci od-
cinków ścian murowanych, wyburzono. 
Obecnie znajdują się w tym miejscu pod-
pory w postaci słupów stalowych. Remont 
trwał od 28  czerwca do końca września 
br. Przy okazji rozbiórki ścian przeprowa-
dzono także prace dodatkowe związane ze 
skuciem zawilgoconych posadzek, których 
zły stan wynikał z niewłaściwej wentylacji 

sali głównej. W pomieszczeniu wymienione 
zostało oświetlenie na energooszczędne. 
Jeden z otworów okiennych powiększono 

na potrzeby montażu drzwi, które w przy-
szłości prowadzić mają do wiaty, o którą 
zabiega Rada Sołecka. EWA

Informacja dla właścicieli nieruchomości 
dotycząca systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi po 1 stycznia 2022 r.

Od 01.01.2022 r. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów - SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (www.selekt.czempin.pl), 
przejmuje obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Systemem odbioru odpadów komunal-
nych organizowanym przez ZM CZO 
SELEKT objęte są nieruchomości za-

mieszkałe oraz nieruchomości wykorzysty-
wane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(np. domki letniskowe).

Obowiązki właścicieli/zarządców nie-
ruchomości, na których powstają odpady 
komunalne:

1. Nieruchomości zamieszkałe  
oraz nieruchomości wykorzystywane  
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Właściciel nieruchomości (rozumie się 
przez to także współwłaściciela, użytkow-
nika wieczystego, jednostkę organizacyjną 
i osobę posiadającą nieruchomość w zarzą-
dzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością) musi złożyć de-
klarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, z zakreśleniem 
,,pierwsza deklaracja” z datą obowiązywania 
od 01.01.2022 r. na załączonym do niniej-
szego pisma druku, w ciągu 7 dni od otrzy-
mania, w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku 
(ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk). 

Deklarację należy wypełnić czytelnie. 
W przypadku współwłasności (mąż i żona), 
współwłasności ustawowej małżeńskiej, 
w deklaracji trzeba wskazać dwa numery 
pesel oraz deklaracja musi być podpisana 
przez dwóch współwłaścicieli. Po rejestracji 
deklaracji w biurze ZM CZO SELEKT, każdy 

właściciel nieruchomości otrzyma z biura 
ZM CZO SELEKT indywidualny numer konta 
bankowego, na który od 01.01.2022 r. będzie 
wnosił opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Do nowego rachunku bankowego dołączona 
zostanie informacja o zasadach segregacji.

W przypadku nieruchomości zamieszka-
łych stawka opłaty wynosi 35,00 zł od osoby 
na miesiąc. Zadeklarowaną miesięczną opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi należy wnosić przelewem do końca 
każdego bieżącego miesiąca, począwszy od 
stycznia 2022 r.

Właściciele nieruchomości rekreacyj-
nych opłatę będą wnosić w formie ryczałtu 
za rok, bez względu na liczbę dni korzystania 
z danej nieruchomości w roku w wysokości 
191,00 zł, z płatnością do końca czerwca 
każdego roku. 

2. Nieruchomości niezamieszkałe 
(działalności gospodarcze np. sklepy, 
firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, hotele, 
rodzinne ogrody działkowe)

Właściciel/zarządca takiej nieruchomo-
ści zobowiązany jest do zawarcia umowy 
cywilnoprawnej od 01.012022 r. na odbiór 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych, 
z firmą świadczącą tego typu usługi, która po-
siada aktualny wpis do Rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie działania ZM CZO SELEKT. Wy-

kaz firm dostępny jest na stronie                                                                      
Biuletynu Informacji Publicz-

nej (BIP) ZM CZO SELEKT, 
w zakładce „ochrona śro-
dowiska”. Kopię zawartej 

umowy bądź jej skan należy 
niezwłocznie po jej zawarciu 

przesłać do biura ZM CZO SE-
LEKT (adres do korespondencji: 

64-020 Czempiń, ul. Kościańskie 
Przedmieście 2B, adres e-mailowy: checik@
selekt.czempin.pl).

Właściciel nieruchomości niezamieszka-
łej nie składa deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
nie wypełnia załączonego do zawiadomienia 
druku.

3. Nieruchomości mieszane 

Właściciele/zarządcy nieruchomości 
mieszanych tj. takich, na których znajduje 
się zarówno mieszkanie i sklep lub warsz-
tat, w którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza zobowiązani są do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi załączonej 
do niniejszego pisma, dotyczącej tylko czę-
ści zamieszkałej. Natomiast na część nieza-
mieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się 
w tym budynku) mają obowiązek zawrzeć 
umowę cywilnoprawną od 01.01.2022 r. na 
odbiór wszystkich frakcji odpadów komu-
nalnych i postępować tak jak w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych opisanych 
powyżej.

Właścicieli/zarządców i mieszkańców 
nieruchomości, na których powstają odpady 
komunalne obowiązuje Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku  na terenie Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów - SELEKT”, także nieobjętych 
systemem odbioru. Regulamin dostępny jest 
na stronie www.selekt.czempin.pl.
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Dlaczego mieszkańcy gminy Buk  
mają płacić więcej za gaz?

– Codziennie dostaję dziesiątki tele-
fonów, sygnałów od mieszkańców, którzy 
są oburzeni tym, że za gaz będą musieli 
zapłacić 170% więcej niż dotychczas, do 
tego więcej niż mieszkańcy innych gmin. 
Czują się niesprawiedliwie potraktowa-
ni tak drastycznymi podwyżkami. Tak 
jak i inni samorządowcy, nie zamierzam 
pozostać obojętny wobec zaistniałej sy-
tuacji – mówi burmistrz miasta i gminy 
Buk Paweł Adam.

W gminie od 1 października 2021 r. pla-
nowane są podwyżki cen gazu, jakie wpro-
wadziła spółka G.EN. GAZ ENERGIA, która 
ma swoją siedzibę w Tarnowie Podgórnym. 
Mieszkańcy nie kryją swojego niezadowo-
lenia i oburzenia. Oburzenie to jedno, ale 
też niesprawiedliwe potraktowanie miesz-
kańców gminy, która znalazła się w grupie, 
obok np. Tarnowa Podgórnego i Kaźmierza, 
dotkniętych podwyżkami nawet o 170% 
dotychczasowej opłaty za paliwo gazowe.

Burmistrz wyraził duże zaniepokojenie, 
czy wszyscy mieszkańcy gminy finansowo 
podołają nadchodzącej zimie. Tak drastyczna 
podwyżka cen może spowodować, że kosz-
tem opłacenia rachunków za gaz mieszkańcy 
nie będą mieli pieniędzy na inne podstawo-
we potrzeby.  – Jaka jest propozycja ze strony 
rządu i jak zrekompensować mieszkańcom 
tego typu nagłą podwyżkę – padały reto-
ryczne pytania ze strony burmistrza. – Też 
my, samorządowcy będziemy musieli liczyć 
się z większymi kosztami utrzymania szkół, 
obiektów publicznych, itp. w naszej gminie, 
a planując przyszłoroczny budżet, ten spory 
wydatek trzeba będzie uwzględnić, nie mó-
wiąc jeszcze o skorygowaniu tegorocznego 
budżetu.

 I jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia 
związana z podwyżkami cen gazu. – Nama-
wialiśmy mieszkańców do wymiany źródeł 
ogrzewania – aby stare „kopciuchy” zamienić 
na ekologiczne źródła ogrzewania, na gaz i co 
teraz? W ten sposób tracimy wiarygodność 
i zaufanie naszych mieszkańców. Oczywiście 
namawiając ich do tej zmiany, nie używali-
śmy argumentów, że będzie taniej, tylko że 
ekologicznie, ale koszty finansowe są teraz 
dla nich bardzo wysokie!

Burmistrz udzielając wypowiedzi poddał 
pod wątpliwość, dlaczego G.EN. GAZ ENER-
GIA, kupując polski gaz od PGNiG, ustalił 
takie, a nie inne ceny i kto za to ponosi od-
powiedzialność? Co zrobiono, aby umożliwić 
mieszkańcom korzystanie z oferty różnych 
sprzedawców? Dlaczego nasza gmina jest 

uzależniona od jednego dostawcy, czyli 
w tym przypadku dostarczającego gaz za-
azotowany? Dlaczego nie ma możliwości, 
aby sieci przesyłowe i dystrybucyjne były 
włączone do krajowego systemu dystrybucji, 
gdzie sprzedawany jest gaz wysokometano-
wy. Jak zaznaczał burmistrz, na stronie in-
ternetowej G.EN. GAZ ENERGIA, w zakładce 
„Zmiana sprzedawcy”, dopiero w ostatnich 
dniach pojawiła się informacja, że sprze-
dawcę mogą zmienić jedynie odbiorcy gazu 
wysokometanowego. Niestety mieszkańcy 
naszej gminy nie mogą skorzystać z tej moż-
liwości, co potęguje wątpliwości i poczucie 
niesprawiedliwości w związku z podwyż-
kami opłat za gaz.

Burmistrz Paweł Adam wraz z innymi 
samorządowcami będzie podejmował kolej-
ne działania. W najbliższych dniach stosow-
na, pisemna interwencja zostanie podjęta 
w Ministerstwie Energii, Urzędzie Regulacji 

Energetyki, Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, aby wyjaśnić, czy spółka 
G.EN. GAZ ENERGIA nie wykorzystuje swojej 
monopolistycznej pozycji na rynku i dlaczego 
w kraju u różnych dostawców zatwierdzane 
są i stosuje się zróżnicowane wysokości cen 
dla poszczególnych odbiorców, tj. gospo-
darstw domowych i odbiorców biznesowych. 
Jak podsumował burmistrz: – To jest duża 
niesprawiedliwość i na pewno musi to zostać 
wyjaśnione.

red.

*  *  *
W dn. 05.10.br. burmistrz miasta i gmi-

ny Buk Paweł Adam wraz z wójtem gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką wziął 
udział w spotkaniu zdalnym z przedstawi-
cielami G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w celu 
uzyskania informacji i podania powodów tak 
drastycznych podwyżek cen gazu. 

Spółka G.EN. GAZ ENERGIA zobowiązała 
się do dn. 07.10 br. przedstawić stosowne 
informacje odnośnie zaistniałej sytuacji. 
Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia, które  
wpłynęły do urzędu od spółki. 

Głównym składnikiem ostatecznej 
ceny jaką odbiorcy płacą za paliwo ga-
zowe jest koszt zakupu paliwa gazowego 
przez Spółkę.

Na ostateczną cenę paliwa gazowego 
składają się:

 » około 95% to koszt zakupu paliwa 
gazowego

 » około 5% to pozostałe koszty, w tym 
Świadectwa efektywności energetycz-
nej (tzw. białe certyfikaty)

Ryc. 1. Udział procentowy kosztów

� paliwo gazowe
� pozostałe koszty, m.in. świadectwa 
efektywności energetycznej

Sumaryczny wzrost kosztów rachunku za 
gaz będzie wynosił około 100%, ponieważ 
opłaty stałe i dystrybucyjne pozostały na 
niezmienionym poziomie. Cena sprzedaży 
paliwa gazowego od 01.10.2021 roku wzro-

sła o około 170%. Podwyżka dotyczy wszyst-
kich grup odbiorców we wszystkich grupach 
taryfowych i została zatwierdzona Decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wprowadzenie zmiany cen w obowią-
zującej Taryfie i Cenniku podyktowane jest 
znacznym wzrostem hurtowych cen gazu 
ziemnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
jakie ma miejsce w Europie i na świecie, 
w tym również na polskiej Towarowej Gieł-
dzie Energii w Warszawie.

Przykładowo cena z dnia 06.10.2021 
roku na 1 kwartał 2022 roku wynosi 627,86 
zł/ MWh. Wzrost cen wynika głównie z więk-
szego niż w ostatnich latach zapotrzebowa-
nia na gaz w Europie i na świecie, co jest 
spowodowane niższymi temperaturami, 
które wystąpiły zimą i wiosną tego roku, 
wyższym popytem przemysłowym w okre-
sie po COVID, zwłaszcza produkcji energii 
elektrycznej w Europie i dostaw gazu na po-
ziomie lat ubiegłych. Poniżej przedstawiamy 
wykres obrazujący notowania na Towarowej 
Giełdzie Energii oraz cenę paliwa gazowego 
w naszej spółce.

Na ryc. 2 przedstawiamy wykres obra-
zujący notowania na Towarowej Giełdzie 
Energii oraz cenę paliwa gazowego w naszej 
spółce:

Trudno wypowiadać się w sprawie po-
ziomu podwyżek u konkurencji. Widzimy, 
że klientom w gospodarstwach domowych 
w bieżącym roku cena paliwa gazowego 

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.,  
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
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zmieniała się trzykrotnie.
Pierwsza podwyżka u konkurencji była 

już w maju, a zatwierdzona cena o 12% wyż-
sza niż proponowana wtedy przez G.EN. 
Następnie cena rosła w sierpniu (12,4%) 
i październiku (7,4%). Obecnie zapowiadana 
jest kolejna podwyżka od stycznia 2022 roku.

Ceny dominującego dostawcy w Cenniku 
nr 6 dla odbiorców biznesowych obowiązu-
jącym od 20 września 2021 roku są wyższe 
niż proponowane przez G.EN. Gaz Energia 
i wynoszą dla gazu wysokometanowego 
średnio 29 gr/kWh.

W styczniu 2021 nasza spółka, wykorzy-
stując sytuację rynkową kolejny raz obniżyła 
ceny paliwa gazowego do bardzo atrakcyj-
nego poziomu. Dzisiejsza podwyżka m.in. 
z tego powodu jest tak dotkliwa. Wzrosty cen 
hurtowych paliwa gazowego zmusiły naszą 
firmę do dostosowania cen do warunków 
rynkowych. Stale obserwujemy sytuację na 
rynkach giełdowych i liczymy na szybkie 
odwrócenie się trendu zwyżkowego oraz 
powrót do normalnych stawek.

Poniżej link do strony Towarowej Giełdy 
Energii. W zakładce OTF dla gazu ziemnego 
widoczny jest poziom ceny paliwa gazowego 
na pierwszy kwartał 2022 roku: https://
tge.pl/otf

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.,  
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Pod-

górneRyc. 2.

Ryc. 3.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk
W dniu 13.10.2021 r., grupa mieszkań-

ców naszej gminy zwróciła się do mnie, aby 
upublicznić oraz poprzeć sprzeciw Miesz-
kańców Miasta i Gminy Buk w sprawie pod-
wyżek cen gazu wprowadzonych z dniem 
1 października br. przez spółkę G.EN. GAZ 
ENERGIA Sp. z o.o. 

W pełni popieram i podpisuję się pod 
przedstawionymi postulatami. Niniejszym 
również zachęcam wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców do udziału w sprzeciwie 
poprzez złożenie własnoręcznego podpisu 
na listach, które zgodnie z wolą wniosko-
dawców, zostały udostępnione Państwu 
w miejscach publicznych, jak również w for-

mie elektronicznej na stronie internetowej 
gminy.
Listy są wyłożone m.in. w:

 » holu Urzędu Miasta i Gminy Buk, 
 » siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buku,
 » siedzibie Biblioteki Publicznej w Buku 

oraz wszystkich filiach,
 » holu Kina Wielkopolanin w Buku,

Wydrukowane listy z podpisami moż-
na dostarczyć w w/w miejscach. Nato-
miast w każdym sołectwie, listy zostały 
udostępnione sołtysom, u których można 
złożyć stosowny podpis, bądź także dostar-
czyć wydrukowane i uzupełnione listy. Chęć 

udziału w tej akcji wyrazili również druho-
wie strażacy, którzy dysponują także listami 
i wszelkimi informacjami na ten temat.

Zachęcam Państwa, aby w przeciągu 
najbliższych kilku dni wziąć udział w tej 
społecznej inicjatywie. Akcja zbierania pod-
pisów będzie trwać do dnia 20 października 
br. Wówczas w imieniu wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, wyrażających swój 
sprzeciw, przekażę przedstawicielom Spółki 
niniejsze wystąpienie, udzielając również 
mojego osobistego poparcia dla tej inicjaty-
wy, zarówno jako mieszkaniec gminy, a także 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk. 

W momencie dokonywania podpisów 
proszę o zapoznanie się z klauzulą infor-
macyjną RODO zamieszczoną u dołu listy 
z podpisami.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 

SPRZECIW W SPRAWIE 
PODWYŻEK CEN GAZU 

My, mieszkańcy Miasta i Gminy Buk, wy-
rażamy zdecydowany sprzeciw wobec wpro-
wadzonych przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o. przerażająco wysokich i drastycz-
nych podwyżek cen gazu dla wszystkich grup 

odbiorców z terenu gminy Buk!  
Wysokość podwyżki jest dla nas kosz-

marnie wysoka i wywołuje nasze powszech-
ne oburzenie.  Jest ono tym większe, bo pod-
wyżka została wprowadzona i obowiązuje od 
dnia 1 października br., czyli weszła w życie 
tuż przed sezonem grzewczym. To jest nie-
spotykane i wręcz nieprawdopodobne, aby 
wprowadzić bez zapowiedzi tak drakońską 
taryfę. Na to nie może być naszej akceptacji. 
Nie zgadzamy się na podwyżki przekracza-

jące 100% w odniesieniu do rachunku, a po-
nad 170 % w odniesieniu do samej ceny za 
paliwo gazowe!  

Skala wprowadzonych podwyżek jest 
niewyobrażalna i bezprecedensowa. Gwał-
towny wzrost cen za gaz przyczyni się do 
realnego zubożenia naszych gospodarstw 
domowych. Wielu z nas już teraz ma po-
ważny problem, aby regularnie i terminowo 
opłacać rachunki za gaz, a co dopiero po 
otrzymaniu rachunku, naszym zdaniem 
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po zawyżonych stawkach. Jak w takiej dra-
matycznej sytuacji przetrwać nadchodzącą 
zimę? Czy ktoś z władz Spółki w ogóle wziął 
pod uwagę ten fakt przy opracowywaniu 
wniosku taryfowego? Czy ktoś zadał sobie 
trud i podstawowe pytanie, czy odbiorcy 
będą posiadali zdolność finansową do zapła-
cenia tak wywindowanych stawek za paliwo 
gazowe? Co się stanie jeśli w konsekwencji 
dojdzie do zaprzestania płatności? Wreszcie, 
czy ktoś w Waszej Spółce skalkulował jak 
wysokie rachunki otrzymamy za ogrzewanie 
i utrzymanie naszych mieszkań i domów? Na 
przykładzie analizy zużycia gazu dla średniej 
wielkości budynku mieszkalnego szybko 
można wywnioskować, że z dotychczasowej 
opłaty za gaz w wysokości 4 500 zł rocznie, 
po podwyżce przyjdzie zapłacić nam ponad 
10 000 zł rocznie i to tylko za sam gaz. Co 
z innymi rachunkami i opłatami? Czy kie-
rownictwo Spółki ma wiedzę ile za podwyżki 
zapłacą rolnicy, którzy właśnie rozpoczęli 
zbiory kukurydzy i zmuszeni będą ponieść 
niewyobrażalny koszt suszarni zasilanych 
gazem? Byliśmy namawiani i zachęcani do-
tacjami do wymiany „kopciuchów”. Czy teraz 
już nie liczy się ekologia i czyste powietrze?  
Są to przecież tylko pierwsze z brzegu na-
sze wątpliwości i obawy, którymi żyjemy 
od czasu tej kosmicznej podwyżki! Pytanie 
kogo będzie na to wszystko stać i jak mamy 
dalej żyć!?  

Niestety, działając z zaskoczenia i meto-
dą faktów dokonanych oraz wykorzystując 
swoją pozycję jako jedynego dostawcy - mo-
nopolisty na terenie naszej gminy, zosta-
liśmy niesprawiedliwie i nieuczciwie po-
traktowani przez Waszą Spółkę. Podwyżka 
cen za gaz wprowadzona przez G.EN. GAZ 
ENERGIA Sp. zo.o. jest niewspółmiernie wy-
soka do podwyżek już obowiązujących, bądź 
planowanych u innych dostawców gazu. 
Mało przekonujące są wszelkie wyjaśnie-

nia i tłumaczenia przedstawicieli Waszej 
Spółki. Tylko próbujecie wykazać, że Spół-
ka zrobiła wszystko w ramach procedural-
nych i ustawowych obowiązków. To Wasza 
Spółka zabiegała o zatwierdzenie taryfy w  
Urzędzie Regulacji Energetyki. Najłatwiej 
więc mówić i uzasadniać, że Spółka nie ma 
sobie nic do zarzucenia i zrobiła wszystko, 
co mogła. W konsekwencji, to my jako od-
biorcy jesteśmy zmuszeni płacić po podwyż-
ce horrendalnie wysokie rachunki za gaz, 
który pochodzi z naszych krajowych złóż, 
zresztą zlokalizowanych niedaleko siedziby 
Waszej Spółki. Wszędzie słyszymy, że wa-
hania cen gazu na świecie powodują taką, 
a nie inną sytuację. Zwracamy uwagę, że 
tak jak wzrosły z dnia na dzień, to również 
nagle spadły, a my nadal nie widzimy Waszej 
równie szybkiej reakcji jak przy podwyżce. 
Również słyszymy, że Wasza Spółka podob-
no kupuje gaz po wygórowanych cenach 
u wiodącego dostawcy i dystrybutora gazu 
w kraju. Nadal mamy wątpliwości, a przecież 
nikt nie chce ulegać jakimkolwiek przypusz-
czeniom, w czyim interesie działa Wasza 
Spółka. Chcemy jedynie aby Spółka była wy-
razicielem naszego wspólnego i zbiorowego 
interesu i w końcu zadbała o sprawiedliwe, 
konkurencyjne ceny gazu na naszym tere-
nie. Brak jakiejkolwiek reakcji i jakichkol-
wiek działań ze strony Spółki jest niestety 
w naszej ocenie niczym innym jak tylko 
chowaniem głowy w piasek i odsuwaniem 
problemu od siebie. Takie stawianie sprawy 
świadczy jedynie o biernej postawie władz 
i całego kierownictwa Spółki. Z przykrością 
stwierdzamy, że jako odbiorcy i klienci zo-
staliśmy nawet pozbawieni realnej pomocy 
i możliwości zmiany sprzedawcy gazu, co 
byłoby rozwiązaniem najszybszym i naj-
prostszym w zaistniałej sytuacji.  Niebez-
podstawne są więc coraz częstsze głosy 
i opinie o przedmiotowym potraktowaniu 

nas jako odbiorców. Czy Spółka nastawiona 
jest tylko na zysk? Gdzie Wasza wrażliwość 
społeczna i chęć zrozumienia naszych po-
trzeb bytowożyciowych?    

Dlatego My, niżej podpisani mieszkańcy 
Miasta i Gminy Buk, od spółki G.EN. GAZ 
ENERGIA Sp. z o.o.,  domagamy się: 

Natychmiastowego wycofania wprowa-
dzonych z dniem 1 października br. podwy-
żek cen gazu, niesprawiedliwie i bezpod-
stawnie nam narzuconych.  

Skorygowania wniosku taryfowego i wy-
negocjowania tym razem już urealnionych 
i społecznie akceptowalnych cen za gaz, które 
powinny być konkurencyjne i porównywal-
ne do wysokości cen u innych dostawców 
w kraju. 

Umożliwienie wszystkim grupom od-
biorców na naszym terenie swobodnego 
i realnego wyboru lub zmiany sprzedawcy 
gazu.  

Chcemy żyć godnie i uczciwie, mieć 
wystarczające środki finansowe nie tylko 
na opłacenie rachunków za gaz, ale także 
na inne podstawowe i niezbędne do życia 
potrzeby!  

Czy oczekujemy zbyt wiele?  

Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk 
 
*Pisemny sprzeciw został złożony na ręce 

Burmistrza Miasta i Gminy Buk w dniu 13 
października br. Zebrane podpisy pozosta-
ją w gestii Urzędu Miasta i Gminy Buk jako 
administratora danych osobowych. Wszelkie 
zgromadzone dane osobowe nie zostaną udo-
stępnione osobom trzecim, a jedynie służą 
celom wyrażenia sprzeciwu mieszkańców 
wobec wprowadzonych przez firmę G.EN. 
GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przerażająco wyso-
kich i drastycznych podwyżek cen za gaz dla 
wszystkich grup odbiorców z terenu gminy 
Buk. 

Kolorowanka o Ojcu 
Ignacym Cieślaku

Lada moment na lokalnym rynku będzie można 
nabyć arcyciekawą kolorowankę opowiadającą 
historię misjonarza z Dobieżyna o. Ignacego 

Cieślaka. Ilustracje do wydawnictwa wykonała 
Patrycja Bruch z Poznania, a autorem opisów jest 
znany bukowianom ks. Jan Cieślak. Łamigłówką dla 
najmłodszych czytelników będą krzyżówki i inne 
zadania dodatkowo zamieszczone w broszurze. Ko-
lorowanka została wydana przez Pallottinum pod 
patronatem Akademickiego Koła Misjologicznego 
im. dr Wandy Błeńskiej. Cały dochód ze sprzeda-
ży zostanie przeznaczony na misje w Rwandzie. 
O kolorowankę można pytać w Bibliotece.

Red.
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Nowe usługi medyczne w Buku 
30 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy 
ul. Przykop 4 w Buku, na który przeznaczono ponad 5 mln zł ze środków unijnych. 
Realizacja tego przedsięwzięcia znacząco poprawi dostęp do usług medyczno-
opiekuńczych dla osób starszych z terenu Buku i okolic.

W uroczystości udział wzięli m.in.: 
prezes Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Wolontariuszy Opieki 

Paliatywnej „Hospicjum Domowe” dr n. 
med. Anna Jakrzewska-Sawińska, burmistrz 
miasta i gminy Buk Paweł Adam, w imieniu 
marszałka województwa wielkopolskiego: 
Maria Nieznalska-Kaseja (kierownik oddzia-
łu analiz, Departament Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecznego), p.o. z-ca 
dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu Monika Zembrzyc-
ka, właściciel nieruchomości Maciej Sobo-
lewski. Obecni byli też pracownicy DDOM 
wraz z kierowniczką Zofią Koźmińską oraz 
podopieczni. Poświęcenia obiektu dokonał 
ks. prałat Andrzej Szczepaniak, proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Buku. 

Burmistrz Paweł Adam podziękował 
stowarzyszeniu „Hospicjum Domowe” na 
czele z panią prezes Anną Jakrzewską-Sa-

wińską za to, że dostrzega potrzeby ludzi 
starszych nie tylko w dużych miastach, ale 
też w mniejszych miejscowościach takich 
jak Buk. – Dzienny Dom Opieki Medycznej 
był potrzebny naszej gminie i z pewnością 
dobrze będzie służył mieszkańcom. Nie tylko 

dzięki temu, że umożliwi seniorom powrót 
do zdrowia i sprawności, ale pełnić też bę-
dzie niebagatelną rolę społeczną. Jednak bez 
partnerskiej współpracy kilku podmiotów, 
nie tylko na szczeblu gminy, ale też powiatu, 
województwa, czy innych ludzi dobrej woli, 
jego realizacja nie byłaby możliwa.   

Prezes stowarzyszenia „Hospicjum Do-
mowe” Anna Jakrzewska-Sawińska dzięko-
wała naszej gminie, a w szczególności bur-
mistrzowi Pawłowi Adamowi za tak duże 
zaangażowanie w projekt. – Dziękuję, że 
taka palcówka mogła powstać, że w Buku 
dostrzega się ludzi starszych, niesamodziel-
nych. DDOM są bardzo potrzebne nasze-
mu społeczeństwu, które ciągle w bardzo 
ograniczonym zakresie zauważa starość, 
a z tym związane choroby, niesprawność, 
wykluczenie. Ten ostatni etap życia kojarzy 
się najczęściej z bezczynnością, samotnością 
i musimy to zmieniać; namawiając seniorów 
do aktywności, kontaktu z ludźmi i wyj-
ścia z domu. I przyjścia właśnie do takiego 
miejsca jak ten dom – mówiła prezes Anna 
Jakrzewska-Sawińska. Po chwili wręczyła 
burmistrzowi Pawłowi Adamowi Medal 
Przyjaciół Hospicjum, który jak zadeklarował 
obdarowany znajdzie swoje godne miejsce 
w jego gabinecie.

Słowa podziękowania padły też ze strony 
podopiecznych, którzy nie mogli ukryć wzru-
szenia dziękując, że takie miejsce w Buku 
powstało, że pomyślano o nich, o ich zdrowiu 
i ich potrzebach.  

Następnie zebrani goście udali się na 
wspólne zwiedzanie obiektu, który dyspo-
nuje powierzchnią 270 m²; pomieszczenia 
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ulokowane są na dwóch poziomach, a tuż 
obok DDOM znajduje się park, do którego 
podopieczni będą chodzić na spacery.  

Inwestycja zrealizowana została przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” 
z siedzibą w Poznaniu wraz z miastem i gmi-
ną Buk oraz Centrum Kompetencji Grupę 
Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska.

Na potrzeby DDOM gmina Buk zapew-
niła odpowiednią nieruchomość przy ul. 
Przykop 4. Z właścicielem nieruchomości 
została podpisana umowa najmu na okres 
dziesięciu lat dająca możliwość utworzenia 
placówki medycznej. W celu dostosowania 
budynku do potrzeb niesamodzielnych osób 
starszych stowarzyszenie „Hospicjum Domo-
we” przeprowadziło pracę budowlane wraz 
z zakupem windy zewnętrznej o wartości 
984.426,64 zł.

Głównym celem powstania tej placów-
ki było stworzenie miejsca wsparcia dla 

starszych osób niesamodzielnych oraz ich 
opiekunów, w celu skrócenia liczby i czasu 
nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji. 
Powstała placówka medyczna, posiadająca 
pełne zabezpieczenie do prowadzenia dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej 
niesamodzielnych osób starszych (kobiety 
powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 
65 roku życia). Personel ośrodka medycz-
nego stanowią m.in. lekarz geriatra, pielę-
gniarki, rehabilitanci, psycholog, terapeuta 
zajęciowy, dietetyk, opiekunowie medyczni. 
Pacjentowi w zależności od indywidualnego 
zapotrzebowania po opuszczeniu DDOM 
zapewni się w formie 2,5 miesięcznego cyklu: 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
lub pobyt w mieszkaniu wspomaganym. 
Wszystkie świadczenia oferowane w ramach 
projektu są całkowicie bezpłatne. Pierwsi 
pacjenci już od kilku dni korzystają z usług 
DDOM, a w kolejce czekają następni. 

Inwestycja zrealizowana została w ra-

mach projektu: „Program usług zdrowotnych 
i społecznych świadczonych na terenie za-
chodniej części powiatu poznańskiego dla 
niesamodzielnych osób starszych” z fun-
duszy Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wartość projektu 
wynosi 5.231.109 zł. 

W trakcie uroczystego otwarcia DDOM 
burmistrz Paweł Adam mówił o innych 
działaniach przygotowywanych z myślą też 
o seniorach. Zapowiedział, że trwają przygo-
towania pod nową siedzibę Domu Dziennego 
Pobytu „Pogodna jesień”, na zmianę lokali-
zacji czeka też Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Buku.  EWA
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Zakończono przebudowę Stacji 
Uzdatniania Wody w Kalwach

Pod koniec września zakończono bardzo ważną gminną inwestycję – przebudowę 
Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach. Gmina zyskała nowoczesną instalację, 
a mieszkańcy – wodę o lepszej jakości.

– Wraz z rozwojem gminy 
zwiększa się też zapotrze-
bowanie na wodę. Przy-

bywa mieszkańców, zakładów pracy, co 
wymaga konieczności poszukania nowych 
rozwiązań. Zbiorowe zaopatrzenie miesz-
kańców w wodę poprzez eksploatację sta-
rych systemów wodociągowych staje się nie 
tylko mało wydajne, ale też coraz bardziej 
ryzykowne. Stąd decyzja o przebudowie sta-
cji uzdatniania wody w Kalwach, który ma 
służyć mieszkańcom przez kolejne długie 
lata – mówi burmistrz miasta i gminy Buk 
Paweł Adam.

Przypomnijmy, że Stacja Uzdatniania 
Wody w Kalwach zaopatruje w wodę miesz-
kańców wsi Kalwy, Niepruszewo, Otusz, Cie-
śle, Wygoda, Wysoczka i Żegowo z gminy 
Buk. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie 
oraz planowaną rozbudowę strefy ekono-
micznej, na terenie gminy należało podjąć 
decyzję o odwierceniu dodatkowej studni 
głębinowej oraz przebudowie obecnego 
układu celem zwiększenia jego przepusto-
wości. – Ponadto istniejący układ uzdatnia-
nia, filtracji wody był oparty o przestarzałe 
urządzenia, wymagające ciągłych napraw 
wraz z wymianą cyklicznie orurowania, ar-
matury, które były w złym stanie technicz-
nym – stwierdza prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Buku Tomasz Stawicki.

Zaplanowane prace objęły roboty kon-
strukcyjno-budowlane, technologiczne, in-
stalacyjne oraz elektryczno-automatyczne, 
a także rozruch technologiczny zakończony 
pozytywnymi wynikami badań laborato-
ryjnych wody. Należało m.in. przebudować 
budynek stacji uzdatniania wody, wykonać 
obudowy zewnętrzne naziemne tzw. Lange 
dla trzech studni głębinowych, wybudować 
fundamenty żelbetowe pod cztery nowe 
stalowe zbiorniki retencyjne wody czystej 
w miejsce dotychczasowych zbiorników 

wody czystej przeznaczonych do rozbiór-
ki, wybudować nowy podziemny zbiornik 
popłuczyn, wykonać niezbędne prace insta-
lacyjne (m.in. podłączenie zlewów, misek 
ustępowych, wpustów, wykonanie wentyla-
cji pomieszczeń w budynku SUW, instalacji 
ogrzewania, itd.).

Szczegółowo prace obejmowały m.in. 
wymianę pomp głębinowych, rurociągów 
wznośnych i obudów zewnętrznych, sys-
temu napowietrzania wody, układu filtracji 
na nowe filtry ciśnieniowe. Zapewniona też 
została nowa pompownia sieciowa o więk-
szej wydajności, a wariantowe zasilanie sieci 
wodociągowej dostarczane jest bezpośred-
nio ze zbiorników wody czystej.  

– Wszystkie rurociągi należało pode-
przeć w odpowiednich miejscach, wykorzy-
stując rozwiązania podporów systemowych 
o właściwej charakterystyce technicznej. 
Ujęcie wody zostało oparte o istniejące, czyn-
ne studnie głębinowe. W tym celu należało 
wymienić pompy głębinowe w istniejących 
studniach głębinowych, rurociągi wznośne, 
obudowy studzienne, wraz z armaturą i opo-
miarowaniem oraz przeprowadzić wpięcie 
do istniejącego systemu rurociągów wody 
surowej tłoczących wodę do SUW. Do tej 
pory wodę dezynfekowano poprzez chlo-
rowanie podchlorynem sodu, a teraz za po-
mocą lamp UV i wariantowo podchlorynem 
sodu. Zestaw urządzeń do chlorowania wody 
zlokalizowany został w odpowiednio zaada-
ptowanym pomieszczeniu. Woda uzdatnio-
na po procesie filtracji magazynowana jest 
teraz w zbiornikach retencyjnych, których 
zadaniem jest buforowanie nierównomier-
ności rozbiorów wody w sieci wodociągo-
wej, wyrównanie pracy ujęcia wody oraz 
magazynowanie wody dla potrzeb płukania 
filtrów. Woda ze zbiorników retencyjnych 
tłoczona jest do sieci wodociągowej przez 
zestaw pompowy – tłumaczy kierownik 
działku gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku 
Jakub Piętka. 

Ponadto alternatywnie, z uwagi na 
ukształtowanie terenu i znaczne wyniesienie 
obiektu SUW w stosunku do części odbiorców, 
w sytuacjach skrajnie awaryjnych wprowa-
dzono możliwość zasilania sieci wodociągo-
wej bezpośrednio ze zbiorników retencyj-

tak było tak jest

wydajność stacji 50 m3/h 90 m3/h

wykonanie 
materiałowe żeliwo, stal ocynkowana, PE stal nierdzewna AISI 316/316L

retencja 500 m3 1200 m3

sposób podawania 
wody

hydrofory,  
pompy jednostopniowe

zestaw hydroforowy na falowni-
kach maks. Wydajność 202 m3/h 
przy ciśnieniu 50 mH20

sposób dezynfekcji podchloryn sodu podchloryn sodu, lampa UV

parametry wody

Mangan 0,02 mg/l 
Żelazo 0,1 mg/l 
Mętność <1NTU 
Twardość ogólna  
374 mg/lCaCO3 
Barwa 3,6 mg/l 
Odczyn 7,5 pH 
Zapach ackeptowalny 
Smak akceptowalny 
Azotyny < 0,2 mg/l 
Azotany 3,52 mg/l

Mangan 0,001 mg/l 
Żelazo 0,004 mg/l 
Mętność <0,02NTU 
Twardość ogólna  
370 mg/lCaCO3 
Barwa 2,0 mg/l 
Odczyn 7,1 pH 
Zapach ackeptowalny 
Smak akceptowalny 
Azotyny < 0,066 mg/l 
Azotany 2,1 mg/l

płukanie filtrów ręczne automatyczne,  
z możliwością ręcznego

rok budowy 1982 r. 2021 r.
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Centrum zdrowia 
psychicznego 
w Otuszu

W Otuszu powstanie Środowiskowe 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
mieszkańców gmin Buk i Stęszew, 
którzy otrzymają wsparcie w trudnych 
momentach życiowych. Umowa 
dotyczącą utworzenia i funkcjonowania 
tej placówki w Otuszu została 
podpisana 16 września br. w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew.

Proponowane w projekcie rozwiązania 
umożliwią efektywniejsze wsparcie dla 
osób zmagających się z zaburzeniami 

psychicznymi w środowisku ich życia. Taka 
opieka jest najbardziej potrzebna pacjentom, 
których obecny stan psychiczny znacznie 
zaburza funkcjonowanie – począwszy od 
zdolności do zadbania o siebie, organizacji 
czasu po utrzymanie relacji z innymi.  

Celem inicjatywy jest wdrożenie mode-
lu zintegrowanej opieki środowiskowej na 
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
poprzez utworzenie jednego Środowisko-
wego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży, a drugiego – dla dorosłych.

– Planowane rozwiązania mają zapewnić 
wsparcie dla osób chorujących na zaburze-
nia psychiczne w środowisku, w którym na 
co dzień przebywają. U podstaw tych dzia-
łań leży integracja i współpraca pomiędzy 
sektorami zdrowia i pomocy społecznej 

oraz dopasowanie działań pomocowych 
do indywidualnych potrzeb pacjenta po-
przez inicjowanie i wdrażanie nowatorskich 
rozwiązań – mówi Grzegorz Wojtanowski, 
dyrektor Fundacji Akme z siedzibą w Po-
znaniu, która działa od 2014 r. i realizuje 
na terenie Wielkopolski przedsięwzięcia 
społeczne służące przeciwdziałaniu wyklu-
czeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Jego realizacją 
zajmuje się Fundacja Akme w partnerstwie 
z Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis oraz 
powiatem poznańskim. Całkowita wartość 
projektu wynosi 3,5 mln zł, ze środków unij-
nych uzyskano dofinansowanie – 3 mln 100 
zł. Siedziba Środowiskowego Centrum Zdro-
wia Psychicznego dla mieszkańców gmin 
Buk i Stęszew znajduje się w Otuszu: Otusz 
11A (w pobliżu WTZ „Promyk”).

Jak mówił wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 
podczas podpisywania umowy: – Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
naszym zadaniem jest zapewnienie odpo-
wiedniej opieki psychologicznej i psychia-
trycznej. Coraz gorsza kondycja emocjonalna 
mieszkańców jest skutkiem utrzymującej 
się sytuacji epidemicznej, gdyż zamknięcie 
i izolacja powodują nasilenie wielu lęków 
i niepokojów.

Burmistrz miasta i gminy Buk Paweł 
Adam dodał, że inicjatywa Środowiskowych 
Centrów Zdrowia Psychicznego jest kolej-
nym działaniem podejmowanym przez sa-
morząd województwa, które korzystając ze 
środków unijnych, reaguje na bieżące po-

trzeby mieszkańców. – Pomoc i poprawa 
stanu psychicznego najmłodszych, którzy 
coraz częściej borykają się z trudnościa-
mi dnia codziennego jest bardzo ważnym 
problemem, z rozwiązaniem którego nie 
możemy już dłużej czekać. W sytuacji jesz-
cze ciągle związanej z COVID-19, nie można 
bagatelizować potrzeb związanych z pewną 
niepewnością i ograniczeniami. 

Celem projektu jest deinstytucjonaliza-
cja usług zdrowotnych i społecznych, czyli 
przejście od opieki instytucjonalnej do opieki 
lokalnej. Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla mieszkańców gmin Buk 
i Stęszew umożliwi wsparcie 250 osób, 
w tym 200 zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub wykluczonych z tytułu 
zaburzenia psychicznego w okresie, od 
01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. Pomocą zo-
stanie objętych jeszcze 50 osób z otoczenia 
osób z problemami psychicznymi oraz 40 
osób w epizodycznych kryzysach zdrowia 
psychicznego 

Rozpoczęcie działań nastąpi poprzez wi-
zyty w szkołach, rozmowy z dziećmi, peda-
gogami oraz rodzicami, czyli szeroko pojęty 
wywiad środowiskowy. Centrum oferować 
też będzie indywidualne spotkania z psy-
chologiem i psychiatrą. Wspierając osoby 
w kryzysie zawodowym, spowodowanym 
załamaniem psychicznym, placówka zapew-
ni spotkania z pracownikiem socjalnym oraz 
doradcą zawodowym. Dodatkowo prowa-
dzone będą spotkania ze specjalistami m.in. 
mediatorem czy pedagogiem, a także warsz-
taty, treningi czy grupy wsparcia. Nie będą 
potrzebne skierowania lekarskie, wystarczy 
przyjść by otrzymać kompleksowe wsparcie.

nych, z pominięciem pompowni sieciowej.
Efektem końcowym kilkunastomie-

sięcznych prac budowlanych jest powstanie 
w pełni zautomatyzowanej infrastruktury 
uzdatniającej poprawiającej jakość wody, 
która spełnia określone prawem standardy. 
Wydajność stacji została prawie podwojo-
na, jeżeli chodzi o możliwości zaopatrzenia 
mieszkańców tej części gminy w wodę. Jest 
to tym bardziej cenne, że rozwój Parku Prze-
mysłowego, z roku na rok, generuje coraz to 
większe zapotrzebowania na wodę. 

Inwestycja przebudowy Stacji Uzdat-
niania Wody w Kalwach kosztowała 
6.144.735,59 zł i w całości została sfinan-
sowana ze środków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej: 2.442.488,30 zł ze środków 
bieżących spółki, a 3.672.247,29 zł została 
pokryta kredytem bankowym.

To nie koniec inwestycji związanych 
z uzdatnianiem wody. Trwają prace nad 
koncepcjami modernizacji trzech stacji 
uzdatniania wody w miejscowościach: Da-
kowy Suche, Dobieżyn, Szewce. Przy okazji 

warto też wspomnieć, że Zakład Gospodarki 
Komunalnej dokonał połączenia sieci wo-
dociągowej łączącej systemy wodociągowe 
Buk – Dobieżyn, od terenu strefy ochrony 
sanitarnej wraz z przejściem pod torami ko-
lejowymi do drogi wojewódzkiej nr 306 w ul. 
Bukowskiej w Dobieżynie. Była to kosztowna 
inwestycja: 452.909,01 zł, technologicznie 
wymagająca wykonania wyłączenia głównej 

Stacji Uzdatniania Wody w Buku na okres 
około trzech godzin, prace były prowadzone 
w godzinach nocnych, jak również należało 
wykonać przecisk sterowany pod torami 
kolejowymi.

W dalszej kolejności Zakład Gospodarki 
Komunalnej systematycznie planuje wymie-
niać sieć azbestową. Zgodnie z „Programem 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski” 
proces ten powinien być zakończony do 
końca 2032r. W naszej gminie jest jeszcze 
około 18 kilometrów sieci wodociągowej 
z azbestocementu.

Przy prowadzonych inwestycjach Zakład 
Gospodarki Komunalnej ściśle współpracuje 
z urzędem po to między innymi, aby przy 
każdej modernizacji danej infrastruktury 
drogowej po pierwsze, aby sprawdzić stan 
sieci wodociągowej, a jeśli tego wymaga 
również dokonywanie jej wymiany, czego 
przykładem w ostatnim czasie jest zreali-
zowana wymiana na ul. Sportowej w Buku.

EWA
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Mieszkańcy ul. Żytniej w Niepruszewie 
doczekali się kanalizacji

Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami 
przyłączeniowymi w Niepruszewie przy ul. Żytniej. Mieszkańcy zgłaszają się jeszcze 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku z wnioskiem o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Kilka lat temu Stowarzyszenie na rzecz 
budowy Osiedla „Dobra Rycerskie” 
z własnej inicjatywy i na własny koszt 

wybudowało sieć wodociągową przy ul. 
Żytniej w Niepruszewie. Do magistratu 
zwrócili się z wnioskiem o pomoc przy dal-
szym etapie, czyli przy budowie kanalizacji. 
– Nasza prośba, z nieznanych nam przyczyn 
był odwlekana w czasie. Prace rozpoczęto 
dopiero wtedy, kiedy podjęliśmy rozmowy 
z nowym burmistrzem Pawłem Adamem 
– mówi Wiesław Słowiński, prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz budowy Osiedla „Dobra 
Rycerskie”.

Kolejny etap kanalizowania 
– Projekt rozbudowy kanalizacji sanitar-

nej przy ul. Żytniej wynikał też z potrzeby 
uporządkowania systemu sanitarnego, zgod-
nie z najnowszymi unijnymi i krajowymi 
standardami jakości z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Jest to też kolejny etap 
kanalizowania miejscowości Niepruszewo 
i okolic. Dzięki tej inwestycji na jakości zyska-

ły wody powierzchniowe, wody podziemne 
mają teraz lepszą ochronę, jak również po-
prawiła się jakość i komfort odbioru ścieków 
od mieszkańców Niepruszewa – stwierdza 
Tomasz Stawicki, prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Buku. 

Na realizację zadania „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłącze-
niowymi w miejscowości Niepruszewo, gmina 
Buk – rejon ul. Żytniej” Urząd Miasta i Gminy 
Buk zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości 398.780 zł.

– Dzięki tym działaniom ze strony magi-
stratu została nam zapewniona kanalizacja. 
Czeka nas jeszcze podpisanie umowy o prze-
kazaniu na rzecz gminy sieci wodociągowej 
przy ul. Żytniej, której jesteśmy właścicielem 
– mówi Wiesław Słowiński, prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz budowy Osiedla „Dobra 
Rycerskie”.

Najpierw sieć kanalizacyjna, 
potem przedszkole

Przy ul. Żytniej w Niepruszewie od 
września br. zaczęło też działać przedszkole, 
co nie jest jednoznaczne z tym, że kanali-
zacja powstała na potrzeby tej placówki 
oświatowej. – Sieć kanalizacyjna jest ini-
cjatywą stowarzyszenia „Dobra Rycerskie”; 
rozmowy z jej przedstawicielami zaczęliśmy 
prowadzić dwa lata temu i jeszcze wtedy 
o budowie przedszkola nie było mowy. 
Dopiero w późniejszym czasie inwestor, 
który szukał działki pod budowę placówki 
oświatowej zainteresował się właśnie tą, na 
której gmina przygotowywała inwestycję 
budowy sieci kanalizacyjnej – mówi bur-
mistrz Paweł Adam. 

Jak również zapowiadał burmistrz pod-
czas spotkania z przedstawicielami stowa-
rzyszenia oraz sołtysem, które odbyło się 14 
czerwcu br.: Czas na budowę drogi. Mowa 
tu o planowanej budowie drogi uwzględ-
niającej też ul. Szkolną.  Połączy ona drogę 
powiatową z wojewódzką i stąd jest ważnym 
przedsięwzięciem, która ułatwi komunikację 
w Niepruszewie. Przygotowanie i zrealizo-
wanie tej inwestycji jest jedną z najpilniej-
szych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

EWA
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Dakowy Suche z nowym boiskiem 

Przy sali wiejskiej, gdzie kiedyś było 
boisko, powstaje nowe boisko pił-
karskie z trawą naturalną. 

W pierwszym etapie pracownicy OSiR 
przygotowali wstępnie teren, wyczesu-
jąc go maszynowo oraz kosząc. Kolejnym 

krokiem było wytyczenie przez geodetę 
wszelkich wymiarów przed rozpoczęciem 
prac ziemnych, po których nastąpił montaż 
stalowych tulei do posadowienia konstrukcji 
piłkochwytów oraz bramek. Boisko swoimi 
wymiarami będzie odpowiadać boiskom 
typu Orlik.

Wykonawca zakończenie prac zaplano-
wał z końcem października br. Za realizację 
inwestycji odpowiada renomowana polska 
firma Sport-Transfer z Myślenic, znana 
w Europie ze swoich bramek piłkarskich 
oraz dostarczania sprzętu na najważniejsze 
sportowe wydarzenia. Koszt inwestycji fi-
nansowanej z budżetu miasta i gminy Buk 
wynosi 22.386,23 zł. red.

Hala OSiR  
w trakcie remontu

W hali sportowej OSiR w Buku 
prowadzona jest kompleksowa 
modernizacja; obecnie w trakcie 

remontu jest hol wejściowy z toaletami. 

Na inwestycję gminie udało się pozyskać 
dofinansowanie w wysokości 100.000 zł 
w ramach programu „Szatnia na Medal” 
przyznawanego przez Zarząd Wojewódz-
twa 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.  red.

Street Workout 
oddany do użytku

To już trzecia inwestycja, po niedawno 
oddanych do użytku kontenerach 
socjalno-szatniowych oraz oświetle-

niu głównej płyty boiska, która stanęła 
na boisku sportowym w Niepruszewie. 

Koszt budowy Strett Workout’u wyniósł 
60.182,08 zł. Inwestycja zrealizowana zo-
stało z budżetu miasta i gminy Buk przy 
dofinansowaniu 36.846,00 zł w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

Street Workout to niejako sprawnościo-

wy tor przeszkód, który angażuje zarówno 
mięśnie obręczy barkowej, jak i brzucha. 
Może on być doskonałym uzupełnieniem 
treningu (np. piłkarskiego) lub wręcz do-

skonałą bazą do treningu siły.
Podobny zestaw (lecz zdecydowanie 

mniejszy) znajduje się obecnie na Stadio-
nie Miejskim w Buku. red.
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Oficjalne otwarcie nowego publicznego 
przedszkola w Niepruszewie 

27 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego publicznego przedszkola w Niepru-
szewie. Nowa placówka oświatowa dysponuje powierzchnię 500 m², trzema oddziałami, 
a w przyszłości wraz z rozbudową zaplanowano ich nawet siedem. Obecnie przedszkole 
„Złoty kogucik” przyjęło 70 dzieci, a docelowo może ich być nawet 175 dzieci.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokona-
no w obecności gości, m.in. burmistrza 
Miasta i Gminy Buk Pawła Adama, prze-

wodniczącego Rady MiG Buk Piotra Goroń-
skiego, przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasza Plewy, sołtysa Niepru-
szewa Klaudiusza Kłaka, dyrekcji placówek 
oświatowych z gminy Buk, przedsiębiorców 
i inwestorów zajmujących się budową przed-
szkoli, w tym właśnie „Złotego kogucika” 
w Niepruszewie: Remigiusza Steina i Ro-
mana Antczaka oraz Kamili Kruszyńskiej 
i Kacpra Steina, którzy wraz z Remigiuszem 
Steinem są organem prowadzącym przed-
szkole. Poświęcenia placówki dokonał ks. 
Roman Janecki z Parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Niepruszewie.

Jak podczas uroczystości powiedzia-
ła dyrektor Przedszkola „Złoty kogucik” 
w Niepruszewie Katarzyna Gruszecka: 
– Zależy mi, jak i całej kadrze, żeby nasze 
przedszkole było miejscem bezpiecznym, 
otwartym i przyjaznym dla wszystkich 
dzieci. Chciałybyśmy, żeby przedszkolaki 
w sposób wszechstronny rozwijały swoje 
talenty, równocześnie kładąc nacisk na in-
dywidualny rozwój każdego z nich. Jak to 
mawiał Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”. 

Dzień oficjalnego otwarcia przedszkola 
był wyjątkowy i długo oczekiwany, zarówno 
przez rodziców i dzieci, a także przez całe 
środowisko lokalne. Gmina doczekała się 
pięknej i bogato wyposażonej placówki, któ-
ra pozwoli w komfortowych i przyjaznych 
warunkach na zaspokajanie podstawowych 
potrzeb rozwojowych dzieci.

– Przy dogodnej i dostępnej lokalizacji, 
ta niezwykle ważna inwestycja, podnosi 
atrakcyjność sołectwa Niepruszewo, ale 

co najważniejsze, gmina może poszczycić 
się spełnieniem podstawowego obowiązku, 
jakim jest zapewnienie wystarczającej ilości 
miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Jeszcze do niedawna, brak odpowiedniej in-
frastruktury dla najmłodszych mieszkańców 
rodził frustrację nie tylko przedstawicieli 
samorządu i wychowawców, ale przede 
wszystkim rodziców zatroskanych o pra-
widłowy rozwój swoich pociech – mówił 
burmistrz Paweł Adam. 

Burmistrz podziękował wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do zrealizowa-
nia tej inwestycji. Szczególe podziękowania 
złożył inwestorom, którzy z powodzeniem 
budując nowoczesny i funkcjonalny obiekt, 
podjęli się realizacji tak ważnego i cenne-
go zadania publicznego, jakim jest opieka 
i wychowanie przedszkolne. – Dla całej 
wspólnoty samorządowej jest to kolejny 
dowód, że działając w partnerstwie i przy 

zaangażowaniu społecznie odpowiedzial-
nych przedsiębiorców można budować po-
myślny, długofalowy rozwój gminy z troską 
o najmłodszych mieszkańców, a efektem tej 
pracy jest codzienny uśmiech na twarzach 
najmłodszych.  

Nowe przedszkole dysponuje przestron-
nymi kolorowymi salami zabaw, które do-
stosowane zostały do potrzeb i możliwości 
dzieci w wieku przedszkolnym; wyposażone 
są w meble, zabawki i pomoce dydaktycz-
ne. Zapewnia wygodną szatnię dla przed-
szkolaków, a zaplecze kuchenne umożliwia 
przygotowywanie pierwszego i drugiego 
śniadania oraz wydanie dwudaniowego 
obiadu przygotowanego przez firmę ca-
teringową. Przedszkole otacza ogrodzony, 
bezpieczny plac zabaw, który wyposażony 
został w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki 
i inne urządzenia sprzyjające zabawie dzieci 
w tym wieku.

Placówka zapewnia pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczną, profilaktykę i te-
rapię logopedyczną. Przedszkolaki mogą 
skorzystać z wszechstronnego programu 
dydaktycznego i uczestniczyć w zajęciach 
rytmicznych, języka angielskiego, gimnastyki 
korekcyjnej, warsztatów plastycznych, a w 
planach są m.in. przedstawienia teatralne, 
koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki.

„Złoty kogucik” należy wprawdzie do 
prywatnej spółki, ale jest placówką publicz-
ną. To znaczy, że rodzice płacą za miejsce 
dla dziecka tyle samo, co w przedszkolu 
samorządowym. W godzinach od 8 do 13 
opieka nad przedszkolakiem jest bezpłatna. 
Za pozostałe godziny pobytu (podobnie jak 
w placówkach gminnych), rodzice ponoszą 
opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę. 
Przedszkole jest czynne od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.00.

EWA
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Ponad stu tancerzy  
na bukowskim stadionie

Nie udało się wspólnie zatańczyć Jerusalema Dance Challenge podczas Dni Gminy 
Buk, ale zrobiliśmy to 26 września 2021 roku! Podczas pięknego, bardziej letniego niż 
jesiennego popołudnia. W tańcu na terenie Stadionu Miejskiego wzięło udział ponad 
sto osób z burmistrzem Miasta i Gminy Buk Pawłem Adamem na czele. Tańczących 
dopingowała liczna publiczność, dla której przygotowano sportowo-animacyjny 
program towarzyszący.

Tym samym mieszkańcy miasta i gmi-
ny Buku dołączyli do światowego wy-
zwania, jakim jest wykonanie układu 

Jerusalema, a następnie udostępnienie go 
w sieci. Niedzielny taniec był kropką nad i. 
Pod koniec lipca w bukowskim Parku Sokoła 
do tańca stanęli samorządowcy i przedsta-
wiciele branż zaangażowanych w walkę 
z pandemią lub przez nią doświadczonych. 
W sierpniu teledysk trafił do sieci, a kończyło 
go zaproszenie burmistrza Pawła Adama na 
Dni Gminy Buk. Clip był także oryginalną 
formą zachęty mieszkańców do szczepień 
przeciwko Covid-19.

Jak Jerusalema Dance Challenge trafił 
do Buku? Na początku 2020 roku grupa 
taneczna z Angoli udostępniła swoją cho-
reografię do przeboju „Jerusalema” i tym 
sposobem rozpoczął się w sieci challenge. 

To jedna z akcji, która powstała w czasie 
pandemii.  Autorem piosenki o tym samym 
tytule jest Master KG, południowoafrykań-
ski producent oraz piosenkarka Nomcebo 
Zikode. Tekst jest o tęsknocie za Jerozolimą, 
rozumianą jako raj, i jest w języku zuluskim. 
Oryginalny klip Jerusalema Dance Challenge 
został nagrany na afrykańskim podwórku, 
gdzie grupa znajomych bądź bliskich jest 
w trakcie posiłku. Nagle zaczynają tańczyć, 
bez odkładania talerzy. Kto by pomyślał, że 
właśnie porywają do tańca cały świat, szuka-
jący wspólnoty i radości podczas pandemii. 

Ta ostatnia wrześniowa niedziela, zgod-
nie z zapowiedziami organizatorów: Urzę-
du Miasta i Gminy Buk, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Biblioteki Publicznej, miała być tanecz-
no-aktywna i była. Poza Jerusalema Dance 

Challenge mieszkańcy uczyli się dwóch in-
nych układów tanecznych pod kierunkiem 
choreografki Magdaleny Kluj, spróbowali 
zumby z paniami z Fitness Buk, a po tanecz-
nym finale mogli odpocząć podczas koncertu 
Opalenickiej Grupy Wokalnej pod wodzą 
Leszka Górki. Na nudę nie mogły narzekać 
także dzieciaki. Czekały na nich dmuchańce, 
bangee, megabańki mydlane oraz namioty 
z kreatywno-czytelniczymi wyzwaniami. 

Tanecznemu finałowi towarzyszyła 
także „Sportowa niedziela”, wydarzenie 
przygotowane przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Tego dnia na sportowo spędzili 
czas młodzi piłkarze nożni, ręczni, a także 
maniacy biegania. Piłkarki z UKS Bukowia 
oraz piłkarze z UKS Spartakus Buk rywa-
lizowali w towarzyskim meczu przyjaźni. 
W sumie na boisku pokazało się blisko 50 
zawodniczek i zawodników z rocznika 2011 
i młodszych. W turnieju piłki nożnej 1x1 
także rywalizowali zawodnicy z rocznika 
2011 i młodsi. Z kolei dla amatorów biega-
nia bukowski OSiR przygotował rywalizację 
w teście Coopera. Każdy z chętnych biegaczy 
mógł sprawdzić, jaki dystans pokona w 12 
minut. Najlepsi zawodnicy uzyskali wyniki 
od 3320 do 3390 metrów. 

Izabela Dachtera-Walędziak
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XXI Literackie Spotkanie Odpustowe

Po rocznej, pandemicznej przerwie do 
kalendarza wydarzeń kulturalnych na-
szej gminy powróciło Literackie Spo-

tkanie Odpustowe. Dwudziesta pierwsza 
edycja imprezy organizowanej przez Biblio-
tekę Publiczną w Buku odbyła się w dniu 
30 września br. w Sali Miejskiej. Uczestni-
ków spotkania powitał dyrektor Biblioteki 
i Kina Miasta i Gminy Buk Hubert Wejmann, 
który przypomniał pokrótce historię spo-
tkań nawiązujących do Bractwa Literatów 
skupionego wokół kaplicy literackiej, ist-
niejącej niegdyś w bukowskiej farze. Jak 

zauważył, zorganizowane akurat w czwar-
tek wydarzenie, nawiązywało także do 
tradycji słynnych obiadów czwartkowych 
u króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, z której przez lata pełnymi garściami 
czerpała bukowska książnica. Pomysło-
dawczyniami scenariusza i animatorkami 
tegorocznej uczty literackiej były Liliana 
Przybylska i Iwona Krawiec. Panie pre-
zentujące utwory poetyckie, w przerwach 
przybliżyły publiczności tegorocznych 
błogosławionych – prymasa Stefana kar-
dynała Wyszyńskiego i matkę Różę Elżbietę 

Czacką. Całości dopełniał akompaniament 
i śpiew Piotra Gorońskiego. Przysłowiową 
wisienką na torcie stała się „Pieśń do Mat-
ki Bożej Bukowskiej”, zaintonowana przez 
kustosza Sanktuarium ks. prałata Andrze-
ja Szczepaniaka. Nie zabrakło oczywiście 
tradycyjnych obrazków z Matką Bożą Li-
teracką, placku na młodziach ze śliwkami 
i świeżych owoców z polskich sadów, które 
rozdano przybyłym. Następnego dnia do 
rąk czytelników bukowskiej biblioteki trafi-
ły wrzosy ze scenografii spotkania. Wszyst-
ko to wprowadziło nas w pogodny nastrój 
złotej polskiej jesieni – najlepszy czas dla 
amatorów lektury, po którą serdecznie za-
praszamy w nasze gościnne progi. 

Anna Bogacz
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Otuska powróciła z wielkim jubileuszem

Po raz 10 zorganizowane zostały 
w Otuszu zawody konne w powożeniu 
bryczkami pod patronatem Burmistrza 

Miasta i Gminy Buk Pawła Adama. Organi-
zatorzy, czyli Rada Sołecka Otusz, OSP Otusz 
oraz hodowcy koni z Otusza, przyjęli w nie-
dzielę 12 września tłumy gości i uczestników 
zawodów.  Tradycyjna parada, rozpoczęta 
w południe, została poprowadzona nową 
trasą. O godzinie 13 otwarto oficjalnie zawo-
dy. W poszczególnych kategoriach nagrody 
zdobyli: 

Juniorzy: 1. Kacper Prządka, 2. Magda-
lena Prządka

Duże konie single: 1.Daria Brambor, 2. 
Bartosz Klupś, 3. Magdalena Prządka, 4. 
Grzegorz Schulz, 5. Jędrzej Kaczmarek

Duże konie pary: 1. Radosław Nadolny, 
2. Szymon Rolla, 3. Przemysław Hartlieb, 4. 
Marcin Jęskowiak, 5. Grzegorz Schulc

Kuce single: 1. Daniel Kaczmarek, 2. Ja-
rosław Bartkowiak, 3. Michał Stawiński, 4. 
Sandra Ignasiak, 5. Krzysztof Kaczmarek

Kuce pary: 1. Dominika Rimke, 2. Ja-
rosław Bartkowiak, 3. Dominika Rimke, 4. 
Jakub Mańczak, 5. Marcin Dudarski

Memorial, czyli 3 najlepsze zaprzęgi wal-
czyły o puchar Zarządu Z.H.K. Wlkp. Nagro-
dy otrzymali: Radosław Nadolny (kategoria 
duże pary), Dominika Rimke (kuce pary).

Zawodom sędziował Janusz Skórkowski. 
Uczestnicy i goście imprezy mogli skorzystać 
z wielu atrakcji, stoisk handlowych i gastro-
nomicznych. Loteria, w której do wygrania 
był kuc, przyciągnęła bardzo wielu zainte-
resowanych. Impreza nie mogłaby się odbyć 
bez nieocenionego wsparcia sponsorów, 
wśród których znaleźli się: Rada Sołecka 
Otusz – główny organizator i sponsor im-
prezy, Ewa i Piotr Mikołajczak, Rada Sołecka 
Wysoczka-Żegowo-Wygoda, Rada Sołecka 
Dobieżyn, Equi Vet Serwis Maciej Przewoźny, 
Sklep jeździecki BRUGE, Kamila Bartkowiak, 
SMS Dobieżyn, Elżbieta i Tadeusz Łysiak, Ma-
rek Piątek, Firma Handlowa Paulina Borow-
czak Dobieżyn, Damian Boiński z Rodziną 
z Kalw, Lech Kaźmierczak, Rol-Max Michał 
Fiołek, Mariusz Wojtkowiak Dobieżyn. Go-
rące słowa podziękowania należą się także 
wszystkim, którzy od lat przyczyniają się do 
organizacji zawodów. Dzięki ludziom dobrej 
woli Otuska jest zawsze wyczekiwaną i lu-

bianą imprezą i koleżeńską rywalizacją. Są 
również osoby, które związane są z Otuską 
od samego początku. Wśród nich wyróżnio-
no troje najstarszych uczestników, którzy 
co roku biorą udział w zawodach: pan Jan 
Leśniczak, pan Stanisław Micek oraz pan 
Jan Ignasiak. W gronie wyróżnionych osób, 
które z kolei dorastały wraz z każda edycją 
zawodów, zaczynając od wieku dziecięcego 
i zawsze zajmowały miejsce na podium, zna-
leźli się Sandra Ignasiak i Daniel Kaczmarek. 

Specjalne podziękowania trafiły także 
do „Dobrej Duszy z Otusza”, pana Tadeusza 
Adamczaka, który od lat wspiera i angażuje 
się w zawody, a parady bez jego charaktery-
stycznego wozu nie można sobie wyobrazić. 
Bezinteresownie i z wielkim zaangażowa-
niem wspierają Otuską także pan Henryk 
Muszyński i pan Jacek Bartkowiak. Nagrodę 
specjalną wręczono panu Tadeuszowi Łysia-
kowi, za ogrom wsparcia i szukanie zawsze 
pozytywnych rozwiązań! Nieoceniony wkład 
w zawody mają także miłośnicy Otuskiej – 
państwo Ewa i Piotr Mikołajczak.

A.I.
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Prosiliśmy o pogodę, 
nie dodaliśmy, 
że słoneczną. Pogoda 
była, ale deszczowa.

XX Jubileuszowy Rajd Turystyczny 
„Pieczona Pyra Niepruszewo 
2021” (18 września) na terenie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepru-
szewie przebiegł przy deszczowej pogodzie, 
ale deszcz padał tylko na kuchnię polową, 
która serwowała grochówkę i pomidorową. 
Konkursy przeprowadzono w hali sportowej, 
gdzie również była wystawa poświęcona ży-
ciu i pracy doktor Wandy Błeńskiej z okazji 
110 rocznicy urodzin patronki szkoły. Była 
również wystawa poświęcona ziemniakowi 
i jego walorom żywnościowym. Zorganizo-
wana została również akcja Pallotyńskiej 
„Adopcji Serca” dla chłopca z Burkina Faso 
(kraju w Zachodniej Afryce). Chłopiec urodził 
się w 2012 roku, nazywa się Isaak Tegawen-
de (imiona) Gasbeogo (nazwisko) pochodzi 
z wieloosobowej, biednej rodziny, która 
utrzymuje się z uprawy ziemi o powierzch-
ni 600 m2. Otwarto serca i portfele i zebrano 
kwotę 340,80 złotych, za co serdecznie dzię-
kujemy. Organizatorem rajdu był Oddział 
PTTK w Buku przy współudziale Starostwa 

Powiatu Poznańskiego, Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku i gościnnej szkoły w Niepruszewie. 
Na mecie rajdu przeprowadzono następujące 
konkursy, które przeprowadzili nauczyciele: 
slalom z pyrą, najdłuższą obierkę wystrugali 
chłopacy, uczniowie ułożyli wiersze z pyą 
w tle, odbył się jeszcze rzut pyrą do kosza.

Członkowie Oddziału rozstrzygnęli kon-
kursy na najcięższą pyrę i na najzabawniej-
szą pyrę. Komisja ubolewała, że tak niewiele 
ziemniaków zgłoszono do konkursów.

Na metę rajdu przybyli turyści z Niepru-
szewa, Lubonia, Michorzewa i Buku, w sumie 
218 osób. Tańczono, razem z zespołem ta-
necznym „Iskierki” bardzo popularny ostat-
nio taniec „Jerusalema”, w którym wzięli 

również udział burmistrz Miasta i Gminy 
Buk pan Paweł Adam i dyrektor Biblioteki 
i Kina pan Hubert Wejmann (dziękujemy za 
zaszczyt goszczenia na mecie rajdu) oraz 
chętni uczestnicy rajdu. Obdarowaliśmy 
piłkami gospodarzy rajdu i najliczniejszą 
grupę przybyłą na rajd z Lubonia.

Serdecznie dziękujemy kadrze pedago-
gicznej z panią dyrektor Joanną Christop na 
czele, młodzieży z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Niepruszewie za trud włożony 
w przygotowanie rajdu, przeprowadzenie 
konkursów i posprzątanie hali, przybyłym 
gościom, a szczególnie młodzieży, bez której 
ta impreza byłaby bez sensu.

Alicja Kańduła

Na 41. Jesiennym Rajdzie 
Turystycznym „Porażyn 
– 2021” 3 października 
turyści powitali złotą 
polską jesień

Organizatorem rajdu był Oddział PTTK 
w Buku przy współudziale Nadleśnic-
twa Grodzisk Wlkp. i Urzędu Miasta 

i Gminy Buk. Meta rajdu znajdowała się na 
terenie Ośrodka Szkoleniowego Nadleśnictwa 
Grodzisk Wlkp. przy dawnym pałacu gen. 
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Kazimierza Sosnkowskiego. Sekretariat rajdu 
przyjmował turystów i wydawał świadczenia 
rajdowe. Kuchnia serwowała grochówkę i po-
midorową do wyboru, a obsługiwał ją sam 
szef Dariusz Szynkaruk z podkuchennym. Na 
mecie rajdu odbyły się następujące konkursy:

Konkurs przyrodniczy przeprowadził 
pan Wojciech Błoch z Nadleśnictwa w Gro-
dzisku Wlkp. W grupie młodszej 3 kolejne 
miejsca zdobyli uczniowie z Buku, Rakonie-
wic i Jabłonny, w grupie starszej z Opalenicy, 
Szewc i Bukowca. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody. Członkowie PTTK przeprowa-
dzili: rzut kasztanem do celu; bieg parami 
w workach; bieg parami z przeszkodami; 
przezabawną konkurencję „słoń” (również 
parami); konkurs właściwej segregacji od-
padów, w którym młodzież świetnie sobie 
poradziła, emocjonujący konkurs spraw-
nościowy „chusta” oraz konkurs rysun-
kowo-literacki dla opiekunów grup wraz 
z jednym podopiecznym pod hasłem „Las 
naszym przyjacielem i żywicielem”. W pra-
wie ekspresowym czasie powstały piękne, 
kolorowy rysunki (na czarnym brystolu ko-
lorowymi kredami) wyobrażające symbiozę 
lasu i jego mieszkańców z człekokształtny-
mi. Niektóre z nich zawierały mądre, eko-
logiczne przesłania. Uczestnicy konkursów 
zostali obradowani nagrodami, długopisa-
mi, cukierkami, wafelkami, skonsumowali 
przeszło 20 kg jabłek i gruszek, wypili 50 
butelek soczków, co nas bardzo cieszy, bo 
dwa lata wcześniej mniej chętnie sięgali po 
owoce (prawie pod przymusem), tak więc 
rośnie nam otwarte na owoce i zdrowsze 
pokolenie. Super. Tradycyjnie wręczyliśmy 
upominek (corocznie wyróżniamy sympa-
tyków naszego oddziału uczestniczących 
w tym rajdzie), byłemu sołtysowi wsi Kuślin 
panu Stefanowi Piaseckiemu za wieloletnie 
przybywanie do Porażyna z wieloosobo-
wą grupą. Chętnym cyklistom wręczyliśmy 
kamizelki odblaskowe otrzymane onegdaj 
od burmistrza Miasta i Gminy Buk, niestety 
nie dla wszystkich chętnych starczyło. Wrę-

czyliśmy piłkę pierwszej zgłoszonej na rajd 
drużynie ze Szkoły Podstawowej w Szew-
cach oraz najliczniejszej reprezentacji szkoły 
i była nią drużyna ze Szkoły Podstawowej 
z Bukowca (54 osoby). Brawo. Na mecie 
zaszczycił nas swoją obecnością przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy w Buku Piotr 
Goroński. Miło było poczuć zainteresowanie 
władzy i sponsora. Serdecznie dziękujemy. 
Ognisko witało strudzonych wędrowców 
przybywających na metę i aż zapraszało do 
upieczenia na nim przyniesionych kiełbasek, 
z której to okazji wielu skorzystało. Zainte-
resowaniem cieszyła się wystawa darów pól 
i sadów, na której znajdowały się warzywa 
i owoce. Gościliśmy również grupę turystów 
z O/PTTK Meblarz ze Swarzędza, a także 
turystów z Jabłonny, Rakoniewic, Kuślina, 
Wojnowic, Michorzewa, Dobrej, Nieprusze-

wa, Bukowca i Buku.W rajdzie uczestniczyło 
350 turystów z opłaconymi świadczeniami, 
ale oko nasze wyłowiło osoby, które przybyły 
na metę i nie korzystały ze świadczeń. Było 
nam miło ich gościć. Dziękujemy wszyst-
kim przybyłym wędrowcom, a szczególnie 
młodzieży, to dla Was chce nam się chcieć. 
Do zobaczenia na turystycznych ścieżkach, 
które nieoczekiwanie się krzyżują.

Alicja Kańduła
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Szczecin zaliczony!

Do Szczecina wybrały się panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Daków Suchych.  
11 września zaprosiły chętnych z in-

nych miejscowości i wspólnie wyruszyli-
śmy poznać kolejne miasto na mapie Polski. 
Uczestnicy pełni entuzjazmu i ciekawości 
zwiedzili między innymi: Wały Chrobrego, 
Zamek Książąt Pomorskich, Filharmonię im. 
Mieczysława Karłowicza. Panoramę miasta 
oglądali z wieży Bazyliki Archikatedralnej. 
Wyjazd zakończyliśmy spacerem po Bulwa-
rze Piastowskim.

Anna Janeda

To była prawdziwa 
duchowa przygoda

Bukowscy emeryci i renciści, członkowie 
Polskiego Związku Emerytów i Renci-
stów (oddział Buk) wybrali się do Sank-

tuarium Matki Bożej Gidelskiej w Gidle (woj. 
łódzkie). To modlili się do cudownej figury 
Matki Bożej, słynącej z mocy uzdrowień. 
Następnie pojechali do Częstochowy, gdzie 
mieszkali w Domu Rekolekcyjnym Sióstr św. 
Wincentego a Paulo przy ul. Św. Barbary. 
Uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, wy-

czytani jako uczestnicy pielgrzymki. Kolej-
nego dnia zwiedzali Jasną Górę, a o godzinie 
11, wzięli udział we Mszy Świętej razem 
z innymi pielgrzymami. – Wyjechaliśmy du-

chowo zbudowani i szczęśliwi, tym bardziej 
że dopisywała nam także pogoda – mówili 
uczestnicy.

Maria Maćkowiak Z/R Buk

Pieszo na 
powitanie jesieni

46-osobowa grupa uczniów klas 
IV-VIII Szkoły Podstawowej im. 
dr. Lecha Siudy w Szewcach pod 

kierunkiem nauczycieli: p. A. Giżyńskiej, p. 
I. Fengler, p. T. Lulkiewicza i przy pomocy 
sześciu mam przemierzyła w niedzielny 
poranek, 3 października 2021 roku aż 13 
kilometrów, aby razem z innymi turystami 
przywitać jesień. Rajd pieszy, którego orga-
nizatorem jest bukowski oddział PTTK, miał 
swoją metę w Porażynie. Tam czekała na nas 
pyszna grochówka, pomidorówka i tradycyj-
na pajda chleba ze smalcem. Uczniowie mogli 
wziąć udział w wielu konkursach z nagroda-
mi. Piechurom gratulujemy, organizatorom 
dziękujemy i mówimy: „Do zobaczenia”.

Iwona Fengler
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Amazonki 
na Jasnej Górze 

Kilka tysięcy kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi pielgrzy-
mowało w pierwszy weekend 

października na Jasną Górę. Tego-
roczne spotkanie odbyło się już po 
raz 24, uczestniczyły w nim kobie-
ty z całej Polski, także Bukowskie 
Amazonki. 

Wczesnym rankiem rozpoczęły 
się przygotowania do uroczystej 
Mszy Świętej na Wałach Jasnej Góry. 
Uroczystość pod hasłem „Zdrowa ko-
bieta to bezpieczna rodzina” rozpo-
częła się o godz. 11:00, natomiast już 
od godz: 9:30 rozpoczęło się uro-
czyste wmaszerowanie wszystkich 
przybyłych pań. Na częstochowskie 
wały wkroczyło kilkadziesiąt stowa-
rzyszeń z całej Polski prezentując 
transparenty z nazwami klubów. 

Krystyna Wechman, Prezes Federacji Sto-
warzyszeń Amazonki podkreślała, że siła, 
którą kobiety czerpią w czasie tej corocznej 
pielgrzymki to coś niesamowitego, niczym 
piękne lekarstwo. 

Amazonki wciąż przekonują, że naj-

lepszym sposobem na zaangażowanie się 
w walkę z chorobą są: profilaktyka i świa-
domość, czym jest rak. To właśnie rak piersi 
jest pierwszą przyczyną zgonów w Polsce 
u kobiet w wieku 40-55 lat i stanowi około 
20% wszystkich zachorowań na nowotwory 
złośliwe. W ciągu ostatnich kilku lat zacho-

rowalność wzrosła o ok. 4-5% dlatego tak 
ważne są badania profilaktyczne. Bo rak 
wcześnie wykryty to duża szansa na pełne 
wyleczenie. Dlatego my również apelujemy 
– drogie Panie regularnie badajcie się! 

Z życzeniami zdrowia
Bukowskie Amazonki

Szkolna Liga 
Wolontariacka 
na rzecz poznańskiego 
Ogrodu Zoologicznego
Szkolna Liga Wolontariacka na rzecz 
poznańskiego Ogrodu Zoologicznego to 
inicjatywa do której przystąpiła klasa 5a 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. To już 
piata edycja tego projektu. Celem przed-
sięwzięcia jest zachęcenie społeczności 
szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli do 
niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz 
podopiecznych z poznańskiego zoo. 

Program Szkolnej Ligii Wolontariackiej to 
sześć zagadnień, realizowanych przez 
uczniów kl. 5a pod okiem Izabeli Seligi 

– nauczycielki przyrody, biologii i chemii. 
Uczniowie będą otrzymywać co miesiąc za-
dania do wykonania w szkole, domu lub na 
terenie zoo. Projekt wystartował pod koniec 
września 2021r., a jego zakończenie plano-
wane jest na marzec 2022r.

W październiku zadaniem klasy 5a było 
zebranie jak największej ilości orzechów 
włoskich i laskowych dla niedźwiedzi z po-
znańskiego zoo. Uczeń klasy 5a – Bartek 

Stefaniak przygotował plakat i hasło: „Niedź-
wiedzie klasną w łapy z uciechy, o jakże lu-
bimy świeże orzechy” – promujące akcję.

Zbiórka trwała dwa tygodnie. W akcji 
szkolnej „Zbieramy orzechy dla Miszy i Bo-
rysa z poznańskiego zoo” wzięła udział  nie 
tylko klasa 5a, ale cała społeczność szkol-
na. Uczniowie z klas 1-8 oraz ich rodzice 
z wielkim zaangażowaniem zaangażowali 
się w przedsięwzięcie. 

Klasa 5a jest obecnie w trakcie realiza-
cji kolejnego zadania ze Szkolnej Ligi Wo-
lontariackiej. Uczniowie wykonują plakaty 
promujące trzy projekty z Budżetu Obywa-
telskiego:

1) Projekt Ogólnomiejski nr 1: „Laguna 

flamingów”
2) Projekt Ogólnomiejski nr 18: „Nowa 

motylarnia i ogród owadów”.
3) Projekt Regionalny nr XII.9: „M3 dla 

kangurów”.
Uczniowie z niepruszewskiej szkoły 

podchodzą do całego projektu z dużym 
entuzjazmem. Chętnie dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i pomysłami na realizację 
zadań. Wielu z nich nie może się już doczekać 
kolejnych prac. Jednak najważniejsze jest 
to, że dzięki tego typu przedsięwzięciom 
mają okazję doświadczyć pracy w ramach 
wolontariatu.

Izabela Seliga  
Nauczyciel ZSP w Niepruszewie
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Tu SP3ZBU!
Wyróżnia ich już nie tylko harcerski 
mundur, ale i charakterystyczne 
urządzenie, przypominające sporej 
wielkości radio z wysoką anteną. 
To członkowie Harcerskiego Klubu 
Łączności ZHP Buk, który w maju 
rozpoczął swoją działalność. Na 
koncie mają już pierwszą pełną 
obsługę letniego obozu i sukcesy 
w zawodach krótkofalowców 
i radiotelegrafistów. 

Radiostacja w bukowskim ośrodku 
to nie tylko efekt chęci do posze-
rzania swoich kompetencji przez 

bukowskich harcerzy, ale także wymóg. 
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku 
nad miejscowością Suszek na Pomorzu prze-
szły gwałtowne burze z silnymi porywami 
wiatru. W pobliskim lesie trwał w najlepsze 
obóz harcerski. W skutek nawałnicy śmierć 
poniosły dwie harcerki przygniecione przez 
spadające drzewa. Organizatorzy nie mogli 
w porę wezwać pomocy, gdyż sieć GSM nie 
działała, a obóz nie posiadał łączności radio-
wej. Tragedia w Suszku niejako wymusiła 
zmianę prawa, zobowiązując harcerskie 
hufce do zakupienia własnych radiostacji 
i przeszkolenia załogi. 

Ponieważ do obsługi radiostacji trzeba 
mieć uprawnienia państwowe, komendant 
ZHP Buk, Dariusz Sokołowski, skierował Woj-
ciecha Bladowskiego, drużynowego z prawie 
25-letnim stażem w harcerstwie, z zawodu 
automatyka i elektronika, na szkolenie cer-
tyfikowane przez Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej. Przez trzy miesiące druh Wojtek 
dojeżdżał do Harcerskiego Klubu Łączności 
SP3ZHP w Wolsztynie, a komendant So-
kołowski wyposażył hufiec w niezbędny 
sprzęt – radiostację na pasmo fal krótkich 
i drugą na ultrakrótkie oraz w urządzenia 
przenośne. Dziewięcioosobowy Harcerski 
Klub Łączności pod wodzą druha Wojtka 
ma za zadanie szkolić następców, ale też 
pracować z dziećmi w drużynach, prowadzić 
zajęcia z łączności i krótkofalarstwa metodą 

harcerską, czyli stawiając na praktykę, a nie 
teoretyzowanie. 

– Dziś żaden obóz nie ma już prawa dzia-
łać, nie posiadając dostępu do łączności ra-
diowej – tłumaczy druh Wojciech. – Komen-
dant obozu zgłasza taki fakt do kuratorium 
oświaty, a kuratorium kieruje zgłoszenie do 
właściwej jednostki straży pożarnej, aby na 
czas trwania obozu udostępniła harcerzom 
swój kanał. Tak było w tym roku w Między-
wodziu. Dzięki temu wszyscy czuliśmy się 
jeszcze bardziej bezpieczni. Nic się nie działo, 
ale byliśmy spokojni, że w razie zagrożenia 
natychmiast możemy wezwać pomoc.

Bukowski Klub Łączności ZHP to ciąg 
dalszy zobowiązań wobec Chorągwi Wiel-
kopolskiej. W województwie razem z nim 
jest sześć takich klubów. Szkolą młodzież 
podczas zbiórek, na każde wyjście w teren 
zabierają przenośną radiostację, ale także 
zapewniają łączność radiową podczas róż-
nych wydarzeń, mając na uwadze, że zasięg 
GSM bywa zawodny. – Jeśli chodzi o nas, 
doskonałym przykładem są tu okolice Ry-
bojedzka czy Żarnowca, w których często 
bywamy. Nie można, mając pod opieką dzieci 
i młodzież, ryzykować, że stracimy kontakt 
ze światem – dodaje Wojtek Bladowski, sam 
tata dla 12-latka i czterech córek w wieku 7 
lat, 3, i 9-miesięcznych bliźniaczek.

W Buku z pokazami krótkofalarstwa 
harcerze zaprezentowali się podczas Dnia 
Dziecka w Parku Sokoła, a we wrześniu na 
Harcerskim Starcie 2021, kiedy to nawią-
zywali kontakt z krótkofalowcami z całej 
Europy. 

Zasięg anteny radiostacji bukowskich 
harcerzy to od 1000 do 3000 kilometrów! 
Łączność nawiązuje się wówczas w paśmie 
amatorskim, na podstawie zezwoleń certy-
fikowanych przez Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej i za pomocą znaku, który wraz 
początkiem działalności otrzymała bukow-
ska radiostacja. To SP3ZBU. SP to Polska, 3 
to Wielkopolska, Z to harcerze (jako grupa, 
której przysługuje prawo do korzystania 
z radiostacji), a Bu to Buk. 

– Ten znak identyfikuje naszą stację 
w przestrzeni radiowej. Kiedy robimy wy-
wołanie w paśmie amatorskim, różni krót-
kofalowcy nas słyszą i nawiązują z nami 
kontakt. Wymieniamy się wtedy raportem 
o stanie słyszalności, sile sygnału, lokaliza-
cji. Znak rozczytuje się według konkretnych 
imion przypisanych dla danej litery. Jeśli 
kontakt odbywa się w języku angielskim, 
wówczas posługujemy się kodami przypi-
sanymi do danej litery. Dla przykładu na 
STARCIE w Parku Sokoła nawiązaliśmy dwa 
kontakty z krótkofalowcami z Ukrainy, jeden 
z Rumunii i trzy z Polski. 

Harcerski Klub Łączności SP3ZBU ma 
już na koncie pierwsze sukcesy sportowe – 
jeśli tak można powiedzieć. W sierpniu klub 
zajął I miejsce w krótkofalarskich Zawodach 
Militarnych 2021 w klasyfikacji generalnej 
(nawiązał 81 łączności w dwie godziny) oraz 
też I miejsce w klasyfikacji CW na telegrafii 
(18 łączności alfabetem Morse’a – kluczem 
telegraficznym). 

– Nie trzeba było nigdzie jechać. Siedzie-
liśmy w harcówce i o określonej godzinie 
musieliśmy nawiązać jak najwięcej łączności, 
jednocześnie zalogować się i potwierdzone 
łączności wysłać do organizatorów. Starto-
wało około 80 drużyn w krótkofalarstwie 
i tylko kilka w telegrafii – mówi z dumą druh 
Wojtek. 

Izabela Dachtera-Walędziak
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Śladami dziadka po stu latach.
O Veronique, która wróciła do Buku

Mojego dziadka Ignacego pamiętam 
jako mocno już starszego pana. 
Emerytowany nauczyciel, chętnie 

snujący opowieści i rozpieszczający swoje 
wnuki landrynkami – to do niego biegliśmy 
oglądać z bratem „Bolka i Lolka” we wspól-
nym mieszkaniu na poznańskiej Wildzie. 

Dziadek lubił pisać wspomnienia 
i obdarowywać nimi swoich bliskich. Tych 
albumów powstało dziesiątki. Bogato ilu-
strował je zdjęciami. Można powiedzieć, że 
miał niezrealizowana pasję dziennikarsko-
-redaktorską, bo wiele z zeszytów oprócz 
wspomnień, opisów losów rodziny, zawie-
ra też dodatkowe treści, takie jak np. dane 
statystyczne z Polski A.D. 1982 lub wycinki 
typu poradniczego lub humorystycznego. 

Będąc w posiadaniu takich właśnie dedy-
kowanych mnie dwóch zeszytów, zaglądałam 
do nich, gdy jako dziennikarka poznańskiego 
radia Merkury jesienią 2004 roku szykowa-
łam się do wyjazdu na organizowaną przez 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dwu-
tygodniową wizytę do Francji. Wiedziałam, 
że będziemy odwiedzać znaną wyższą szkołę 
dziennikarstwa w Lille, a także gęsto za-
mieszkałe przez Polonię miasteczka tego 
regionu. Wiedziałam też, że mamy rodzinę 
we Francji. 

Dziadek opowiadał o swoich braciach, 
którzy z rodzinnego Buku rozjechali się po 
świecie. Ich losy opisał w kronikach. Zanim 
jednak o braciach, wspomnę skąd Olejnicza-
kowie znaleźli się Buku.

Mój pradziadek Jan i jego żona Antoni-
na z domu Konarkowska pochodzili okolic 
Gostynia. On jako młody, bo zaledwie 16-let-
ni chłopak wyjechał do Westfalii pracować 
w kopalniach. Tam poznał przyszłą żonę, 
która przyjechała do brata. Jak wiadomo 
– krajanie w tamtych czasach trzymali się 

razem, nic więc dziwnego, że trafili na siebie 
setki kilometrów od domu, choć pochodzili 
z tych samych okolic (on z Brylewa, ona ze 
Studziannej). W Westfalii, w Castrop pobrali 
się i tam urodziły się ich pierwsze dzieci – 
Maria, Agnieszka, Jan i Franciszek. Z malu-
chami w 1897 roku wrócili do Wielkopolski, 
a dzięki zarobionym przez 17 lat przez Jana 
(mistrza węglowego) pieniądzom kupili 20 
hektarów ziemi w Buku. Ich gospodarstwo, 
jak pisze dziadek Ignacy w kronikach, mie-
ściło się przy ulicy Strzeleckiej 8.

W sumie Jan i Antonina Olejniczakowie 
mieli 5 synów – Jana, Franciszka, Stanisła-
wa, Ignacego i Władysława oraz dwie cór-
ki – Agnieszkę i Weronikę (Maria zmarła 
w dzieciństwie). Mój dziadek Ignacy jako 
uzdolniony chłopski syn został dostrzeżony 
przez pruskiego jeszcze nauczyciela i skie-

rowany do seminarium nauczycielskiego. 
Pracował w Żninie, Obrzycku, Wonieściu, 
Kościanie i Poznaniu jako nauczyciel, kie-
rownik szkół, inspektor szkolny. Dawał śluby, 
prowadził chóry i udzielał się w Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

Jego brat Józef w trakcie wojny polsko- 
bolszewickiej w 1920 roku był ranny nad 
Berezyną, zmarł wskutek odniesionych 
obrażeń. Jan i Franciszek zostali wcieleni 
do wojska pruskiego w 1914 roku, potem 
walczyli w armii Hallera, a w początku lat 
20. zdecydowali się na emigrację zarobko-
wą do francuskich kopalń. Dołączył do nich 
Władysław, który miał przejąć gospodarstwo 
w Buku, ale nie zważając na protesty rodzi-
ców, wyjechał; był taksówkarzem w Paryżu 
i zginął pod Narwikiem w Norwegii w czasie 
II wojny światowej. 

Pierwsze fiasko
Z trzech braci Olejniczaków we Francji 

tylko jeden – Franciszek ożenił się, spłodził 
dzieci i przeżył wojnę. Kontakt listowny mię-
dzy braćmi trwał do jego śmierci w 1967 
roku.  Z zapisków dziadka znałam imiona 
potomków Franciszka: Czesław, Henryk, 
Wanda, Irena i Helena. Wszyscy to najbliżsi 
kuzyni mojego ojca – choć nieco starsi od 
niego, bo urodzeni w latach 30-tych.

Mój wyjazd do Francji w 2004 roku 
skończył się niczym. Choć rozpuściłam wici 
i zaangażowałam do pomocy miłego pana 
Henryka, Polaka urodzonego we Francji, 
a wówczas przewodnika po muzeach w za-

Franciszek i Pelagia 
Olejniczakowie wraz 

z nierozpoznaną krewną 
z Polski, lata 60-te XX wieku.

Z wizytą w Buku sierpień 2021. Od lewej: Maria 
Rokita (córka autorki tekstu), Laurent Bax (partner 
Veronique), Veronique Buczek, Romuald Olejniczak 
(syn Ignacego), Kalina Olejniczak (wnuczka 
Ignacego).
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mkniętych kopalniach, nie dowiedziałam 
się niczego o rodzinie we Francji. 

Podobne próby podejmowałam po ko-
lejnych 10 latach, gdy rozpytywałam na 
Facebooku o ewentualne pokrewieństwa 
osoby z rejonu Lille o tym samym nazwisku, 
które ja noszę – Olejniczak. Również bez 
powodzenia. 

Nie można powiedzieć, by była to spra-
wa życia i śmierci. Może trochę ciekawość, 
trochę dziennikarskiej żyłki do poszuki-
wań. W ostatnim czasie trochę bardziej 
intensywnie, bo we Francji zamieszkała 
moja córka. Studiuje na uniwersytecie 
w Lyonie. 

Po nitce do kłębka

W 2020 roku wiedziona ciekawością na 
temat swojego pochodzenia zrobiłam test 
pochodzenia etnicznego. To badanie próbki 
śliny, którego wynik mówi, gdzie obecnie 
żyją osoby o podobnym genotypie. Wynik 
mojego badania nie był bardzo zaskakujący. 
Okazało się, że w 64 procentach płynie we 
mnie krew środkowo-wschodniej Europej-
ki, w 25 proc. bałkańska, a w pozostałych 
m.in. bałtycka. 

Serwis, który oferuje tego typu usłu-
gę – myheritage.com – gromadzi potem 
dane i podsuwa nam propozycję zawarcia 
znajomości z osobami, których DNA jest 
zbieżne z naszym.

W ten sposób trafił do mnie wiosną 
2021 roku Didier Konarkowski z Francji. 
Nasze wspólne DNA nie mogło kłamać 
– mieliśmy dużo zbieżności, w dodatku 
znałam jego nazwisko z zapisków dziadka 
jako nazwisko mojej prababki Antoniny. 
Okazało się, że Didier od lat jest zapalo-
nym badaczem genealogii, który rozpoczął 
budowanie swojego drzewa jeszcze w cza-
sach, gdy zamiast w zdigitalizowanych 
dokumentach i internetowych drzewach 
genealogicznych na specjalnych portalach, 
trzeba było grzebać w starych dokumen-
tach parafialnych. Jego wiedza o naszych 
wspólnych przodkach była imponująca. Po-
stanowiłam więc zapytać go też o Olejnicza-
ków – potomków Franciszka. – To bardzo 
popularne nazwisko – odpowiedział mój 
nowo odnaleziony kuzyn i dodał: – Sam mam 
kuzynów, których przodkowie je nosili… Kil-
ka dni później wysłałam jednak do Didiera 
skany zapisków dziadka,  w których wymie-
nia on imiona dzieci Franciszka i nazwiska 
córek po zamążpójściu? – Lubryka? Wróbel? 
Buczek? – to ta sama rodzina! – tym razem 
Didier nie miał już wątpliwości! Okazało 
się, że „jego” kuzynowie to moi kuzynowie 
w bliższym niż dla niego stopniu. 

W ten sposób nawiązałam kontakt z Ala-
inem, Veronique, Laurentem i ich dziećmi. 
Dowiedziałam się, że z kuzynek mojego 

taty żyje jeszcze tylko jedna – ciocia Hele-
na z Lens. Mój tata i jego bracia przekazali 
jej serdeczności. Kuzynka ma już ponad 80 
lat i nigdy nie spodziewała, że kiedykolwiek 
znajdzie jeszcze krewnych w Polsce. 

W początku sierpnia odwiedziła nas Ve-
ronique, córka Wandy z domu Olejniczak. 
Moja kuzynka mieszka w niewielkim mia-
steczku Raimbeaucourt w okolicach Lille, 
gdzie 100 lat temu sprowadził się jej dziadek. 
Nigdy go nie poznała, zmarł na krótko przed 
jej urodzeniem. Zachowało się jednak sporo 
zdjęć i wspomnień. Między innymi babci 
stojącej w ogrodzie w Buku.

Pojechaliśmy do Buku, żeby pochodzić 
po rodzinnych szlakach. Po Olejniczakach 
z naszej rodziny nie ma już tu śladów – 
gospodarstwo został sprzedane jeszcze 
w latach trzydziestych, pradziadkowie nie-
długo później zmarli, a ich dzieci opuściły 
miasteczko. Byliśmy jednak koło szkoły, 
gdzie prawdopodobnie uczyli się nasi 
dziadkowie, byliśmy w kościele i widzie-
liśmy cudowny obraz, do którego z pewno-
ścią modliła się nasza religijna prababcia 
Antonina (pozdrowienia dla przemiłego 
pana kościelnego, który pokazał go nam), 
a także obejrzeliśmy świetnie odremon-
towaną synagogę, która w ich czasach 
tętniła życiem żydowskiej społeczności 
miasteczka.

Podczas rodzinnego spotkania mój wu-
jek Romek wspominał, że dziadek i reszta 
rodzeństwa, która mieszkała w Polsce pisała 
do Franciszka po niemiecku – był to język, 

którym w formie pisanej Franciszek po-
sługiwał się lepiej niż polskim. Veronique 
z kolei przypominała sobie kolejne słowa 
po polsku: pierzyna, poduszka, ręcznik, 
„Idź spać”, „Sto lat”. Jej rodzice – tata Daniel 
Buczek i mama Wanda z domu Olejniczak 
mówili do siebie wyłącznie po polsku, dzie-
ci – Veronique, jej brat Laurent i siostra 
Nathalie znali więc ten język doskonale. 
– Kiedy poszliśmy do szkoły, pojawiły się 
naciski, by nie używać polskiego, żeby 
lepiej asymilować się w społeczeństwie 
– tłumaczy dziś. Veronique gotuje jednak 
po polsku – lepi pierogi, piecze makowce 
i placki z owocami. Ma mnóstwo znajomych 
o polskich korzeniach. Tam, gdzie mieszka 
działa też polska restauracja „Jak u babci”. 

– Rodzice urodzili się we Francji, ale 
marzyli, że przyjadą kiedyś do Polski, a ni-
gdy tego nie zrobili. Obiecywali sobie taką 
podróż na emeryturze, ale byli już zbyt 
schorowani. Nie sądziłam, że mi się to uda, 
że ja zrealizuję ich marzenia, mówiła ze 

łzami w oczach moja kuzynka. 
– Nie sądziliśmy, że ktokolwiek tak blisko 

spokrewniony z nami żyje jeszcze w Polsce, 
wyznała.

W ten sposób po dokładnie 100 latach 
od wyjazdu jej dziadka z Buku, Veronique 
przyjechała tutaj. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie współczesna nauka i technologia. 
Test DNA, a potem możliwość potwierdze-
nia pokrewieństwa w dokumentach już 
obecnych w zasobach Internetu sprawiła, 
że odnalazłyśmy się i my – bliskie kuzynki, 
które nic nie wiedziały o swoim istnieniu. 
Nasz historia się dopełniła, ale na pewno 
będzie się rozwijać. Teraz polska część ro-
dziny wybierze się do Francji.  

Kalina Olejniczak,  
wnuczka Ignacego, prawnuczka Jana
Wywiad został przeprowadzony 20.09.br.

Franciszek Olejniczak z Laurentem Buczkiem 
(dziadek i brat Veronique), 1967r.

Antonina Olejniczak, z domu Konarkowska, 
prababcia autorki tekstu i jej francuskiej kuzynki. 

Zdjęcie prawdopodobnie zrobione w ogrodzie 
domu przy ul. Strzeleckiej 8, lata 20/30 XX wieku
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Świetlica STREFA 
WYOBRAŹNI wzna-
wia działalność!

Po długiej przerwie wracamy! Świe-
tlica STREFA WYOBRAŹNI zaprasza 
na zajęcia dzieci w wieku od 7 do 15 

lat! Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 15.00-18.00, ale planujemy tak-
że ciekawe wydarzenia w soboty. Nasza 
świetlica mieści się w budynku Przedszko-
la Krasnala Hałabały, przy ul. Wegnera 10 
(wejście od strony placu zabaw). Podczas 
zajęć można skorzystać z pomocy w nadra-
bianiu zaległości szkolnych czy odrabianiu 
zadań domowych, ale także rozwijać swoje 
pasje i talenty pod okiem doświadczonych 
i pełnych energii wychowawców. Z nami 
poznacie nowatorskie techniki plastyczne, 
zobaczycie, jak zwykłe klocki wykorzystać 
do programowania, spotkacie ciekawych 
ludzi, dowiecie się, jak szybko i skutecznie 
się uczyć, porozmawiacie o tym, co Was trapi 
i co sprawia Wam radość, a może nawiążecie 
nowe znajomości? Na każdego uczestnika 
czeka codziennie podwieczorek, a wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy do kontak-
tu: tel. 691 851 451, e-mail: swietlica@buk.
gmina.pl lub osobiście w godzinach otwarcia 
świetlicy. Czekamy na Was! Razem możemy 
więcej!

Anna Krzemińska z zespołem

Święto patrona 
Przedszkola Sióstr 
Miłosierdzia – 
św. Wincentego 
á Paulo 

W Sanktuarium Matki Bożej Bukow-
skiej Literackiej podczas niedzielnej 
Eucharystii, 26 września 2021 roku, 

obchodzono uroczystość patrona Przedszkola 
Sióstr Miłosierdzia – św. Wincentego a Pau-
lo. Dzieci wraz z rodzicami i pracownikami 
wspólnie modlili się o potrzebne łaski na 
rozpoczynający się rok przedszkolny. Troje 
przedszkolaków z grupy „Róż” na początku 
Eucharystii wprowadziło sztandar przed-
szkola, zaś wszystkie dzieci całym sercem za-

śpiewały hymn przedszkola: „Św. Wincenty, 
Ojcze nasz, dla dzieci dobre serce masz...”.

Liturgię przygotowały dzieci z najstar-
szej grupy „Róż” oraz Wincentyńska Mło-
dzież Maryjna: wspólnie niosły do ołtarza 
dary oraz prowadziły modlitwę powszechną.

Siostry Miłosierdzia  
św. Wincentego a Paulo
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Kropka 
ma znaczenie!

15 września 2021 roku w Szkole 
Podstawowej im. dr. Lecha Siudy 
w Szewcach upłynął pod znakiem 

kropki. Już w progu czekało na uczniów 
okolicznościowe hasło. Tego dnia wszyscy 
usłyszeli niezwykłą historię małej Vashti, 
która dzięki małej kropce i wspaniałej na-
uczycielce uwierzyła w swoje możliwości 
i odkryła talent. Uczniowie zainspirowani 
historią dziewczynki, korzystając z różnych 
form plastycznych, technicznych, używając 
niczym nieograniczonej wyobraźni, tworzyli 
bardzo pomysłowe i kreatywne prace.

 Uczniowie klasy I używając kredy, ozda-
biali kropkami chodnik prowadzący do szko-
ły. To niesamowite dzieło witało uczniów 
i rodziców do najbliższych opadów deszczu. 
Drugoklasiści malowali kropkami za pomo-
cą patyczków maczanych w farbie. Dzieci 

z klasy III wykonywały prace, wykorzystując 
kolorowe kropki – konfetti. Także uczniowie 
klas IV – VIII stanęli w gotowości do propo-
nowanych im zadań. Nie zabrakło barwnych 
historii Pana Kropka, poszukiwania kropek 
w otaczającym nas świecie czy dyskusji na 
temat jej pożytecznej roli. Była zabawa, była 
nauka, ale – co najważniejsze – uczestnicy 
obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki 
wyszli ze szkoły z przeświadczeniem, że każ-
dy ma talent – trzeba tylko dać sobie szansę! 
Dzień kreatywności i twórczego myślenia 
z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
społeczności szkolnej.

Renata Sobkowiak, Iwona Fengler
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00




