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Wspominamy Elżbietę Baturę…

N

asza radna Elżbieta to kobieta wielkiego serca, cechująca się szlachetnością
i serdecznością, a równocześnie osoba
z cudownym charakterem, pełna wrażliwości na ludzką krzywdę, zatroskana o swoją
rodzinę i naszą bukowską społeczność, niezwykle pracowita, bardzo skromna, oddana
dla gminnego samorządu, gdzie przez 11 lat
z powodzeniem wypełniała powierzoną rolę
przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych, zawsze perfekcyjnie przygotowana na posiedzenia komisji, zawsze z notatkami i nad wyraz dokładna, pełna zapału i energii do podejmowania
nowych tematów oraz ambitnych wyzwań,
społecznie bez reszty zaangażowana, a przy
tym kreatywna, z rewelacyjnymi pomysłami. Wyjątkowo dobrze czuła się w tematyce

przyrodniczej, w dziedzinie biologii i ochrony
środowiska oraz w promowaniu zdrowego
trybu życia. Celowo unikam słowa „była”,
bo tak najtrudniej powiedzieć o kimś, kto
przecież niedawno przebywał wśród nas.
Niestety, nie napiszemy już razem planów działania komisji na kolejny rok, nie
opracujemy sprawozdań, nie pospieramy się
o priorytety, nie wybierzemy się razem na
miejsca wizytacji, nie wyciągniemy wspólnych wniosków, nie opracujemy interpelacji,
nie podejmiemy rekomendacji, nie poprowadzimy wspólnych komisji i nie zasiądziemy
obok w sali sesyjnej.... niestety już nie, bo
życie Elżbiety na tej ziemi zakończyło się
w dniu 24 października br.
Jest takie powiedzenie: nie ma ludzi
niezastąpionych, ale są osoby, które będzie
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niezwykle trudno zastąpić i z całą pewnością
Elżbieta do nich należy.
Ela bardzo ceniła piękno literatury, zaczytana do granic, z podziwem można się
było wsłuchiwać w jej streszczenia co rusz
nowych powieści, czy też posłuchać o cudach
ciągle odkrywanej poezji.
Elżbieto! Niech mi wolno będzie przywołać fragment wiersza, który jak mniemam dobrze oddaje Twoje ziemskie pielgrzymowanie: Wszystko na świecie prędko
przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to co boli, czasy
nieszczęścia i niedoli. Minęło szczęście, przyszło cierpienie, ale pozostało nam o Tobie
wspomnienie.
Z poważaniem dla rodziny, bliskich i znajomych Elżbiety.
Tomasz Plewa
– przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty Rady MiG Buk
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Wychowawczyni
aż do końca…

T

rudno jest pisać te słowa, tak świeżo
jeszcze po odejściu pani Elżbiety…
Nie kryję, że robię to z łezką w oku i z
wielkim wzruszeniem, bo trudno inaczej,
gdy się Ją znało tyle lat i tak wiele się jej
zawdzięcza. Nasze drogi zeszły się pod koniec szkoły podstawowej, kiedy to została
wychowawczynią naszej klasy. Myślę, że
wszyscy zapamiętaliśmy ją z tego okresu jako
jednego z najlepszych pedagogów. Otwarta
na świat i ludzi, pełna ciepła i życzliwości
przygotowywała nas do wejścia w trudny
okres dojrzewania i nieuchronną zmianę
środowiska, związaną z wyborem nowej
szkoły. Buk to małe miasto, więc i nasze
drogi także później co rusz się krzyżowały.
Dzięki wspólnej pasji do przyrody i umiłowaniu naszego miasta ona jako radna, a ja jako
ówczesny pracownik bukowskiego ratusza
stworzyliśmy wspólny projekt „Przywracamy buki gminie”, który realizowaliśmy pod
szyldem gimnazjum. Dał on początek kilku
akcjom nasadzeń drzew na naszym terenie,
dzięki którym gmina zazieleniła się przeszło
22 tysiącami buków, brzóz, olch i świerków…
To Ona była wtedy motorem tych działań,
zachęcała, inspirowała, wspierała w trudnych momentach, których nie brakowało.
Ponadto przyczyniła się walnie do stworzenia atrakcyjnych warunków do eksponowania zabytków na antresoli bukowskiej
synagogi. Nie bała się dyskretnie lobbować
w słusznej sprawie, potrafiła argumentować,
perswadować i skutecznie doprowadziła
do korzystnych zmian w pierwotnym, niedoskonałym projekcie wystawy. Podobnie
zadziałała w sprawie słynnego już powstańczego muralu. Od początku zapaliła się do
tego pomysłu, była przekonana, że będzie to
coś wielkiego. Nigdy nie okazywała triumKOSYNIER BUKOWSKI l	

falizmu, zawsze dyskretna, skromna, za to
potrafiła się dzielić radością i wynagrodzić
dobrym słowem. A jej słowa były ważne, bo
oszczędne, przemyślane, takie jak dedykacja
w książce, którą podarowała mi na czterdzieste urodziny… Wróciłem do niej w ostatnich
dniach. Dziś doceniam je jeszcze bardziej,
odczytuję na nowo i znów czuję się jak ten
wychowanek z klasy 8a, bo Pani Ela mogłaby
nas uczyć jeszcze długo… W sercu pozostaje
szczególne wspomnienie naszej ostatniej
rozmowy. Zdawałem Jej wówczas relację
z postępów dotyczących projektowania rozbudowy Biblioteki, którą jako nasza wierna
czytelniczka bardzo wspierała. Świadoma
swojego stanu zdrowia, godząca się z tym,
co nieuchronne, potrafiła powiedzieć kilka
ciepłych, optymistycznych słów – tak mogła
tylko Ona.
Hubert Wejmann

E

lżbieta Batura była bardzo pogodną,
życzliwą osobą, pełną mądrości, ciepła
i spokoju. Chętnie pomagała innym, z pasją i zapałem angażowała się w działalność
społeczną. Uczestniczyła w przygotowaniu
i przeprowadzeniu szeregu akcji informacyjnych oraz w spotkaniach z zakresu raka
piersi i szyjki macicy, podczas których przypominała o konieczności systematycznego
wykonywania badań mammograficznych,
a także omawiała zasady samobadania piersi.
Corocznie, w październiku, w gimnazjum
w Buku (gdzie pracowała jako nauczycielka)
odbywały się spotkania amazonek z uczennicami klas III, w trakcie których omawiała
wybrane treści związane z profilaktyką nowotworów kobiecych. Za zaangażowanie
i aktywną pracę na rzecz Bukowskiego Towarzystwa „Amazonki” została uhonorowana
odznaką Bursztynowego Łuku.
Grażyna Kwaśniewska
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”

M

oja droga zeszła się z Panią Elżbietą,
kiedy to jako nauczyciel rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Buku, a później w Gimnazjum w Buku.
Będąc młodym nauczycielem, doświadczałem z jej strony pomocy, wsparcia, dobrej
rady czy zwykłej życzliwości. Już wtedy zafascynowało mnie to, że Pani Batura przychodziła do szkoły zawsze uśmiechnięta,
pełna energii i zapału do pracy. Na przerwach
rozmawiała z nauczycielami, uczniami – żyła
ich sukcesami i problemami. Jednak dopiero
później, jako dyrektor Gimnazjum, mogłem
w pełni przekonać się, jakim nauczycielem
była Pani Ela. Sumienna, zawsze na czas
przygotowana, a do tego pełna pomysłów
i inicjatyw. Otwierała nasze horyzonty i nie
bała się najtrudniejszych wyzwań. Wspólnie
realizowaliśmy wiele projektów i innowacji.
Zawsze dla dobra uczniów, szkoły, gminy. Posiadała niebywałą umiejętność, dzięki której
każde podjęte przez nią działanie kończyło
się ogromnym sukcesem. Mimo to była osobą
bardzo skromną, otwartą na poglądy innych.
Często przychodziła do mnie z pytaniem: Co
pan o tym sądzi? I z prośbą „niech mnie pan
hamuje, bo chciałabym zrobić wszystko od
razu”. Swoim zaangażowaniem sprawiała, że
praca z nią dawała wiele satysfakcji.
Taka była Pani Elżbieta Batura i taka
Pani Ela pozostanie w mojej pamięci i sercu.
Jarosław Sznycer
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski
Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy
informację o śmierci

Śp. Elżbiety Batury
Przewodniczącej Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
Rady Miasta i Gminy Buk w latach 2010-2021.
Śp. Elżbieta Batura była inicjatorką wielu przedsięwzięć w zakresie
ochrony środowiska, ekologii i promowania zdrowego trybu życia.
Będąc doskonałym pedagogiem i nauczycielem biologii z pasją
angażowała w te działania swoich wychowanków, za co została
doceniona przyznanym przez samorząd w 2004 r. tytułem „Dla
dobra gminy Buk”. Doświadczenia zawodowe oraz społeczne
zaangażowanie łączyła z powodzeniem w sprawowaniu mandatu
radnej. Do prac Rady Miasta i Gminy wnosiła profesjonalizm,
odpowiedzialność oraz pełne zaangażowanie, którymi zasłużyła
na zaufanie oraz powszechny szacunek mieszkańców.
Zawsze całym sercem była oddana sprawom gminy.
Swoją pracowitością, skromnością i optymizmem pozostaje
dla nas niedoścignionym wzorem do naśladowania.
Będzie nam brakowało jej wyważonych i rzeczowych spostrzeżeń
oraz wielkiej życzliwości, jaką nas obdarowywała.
Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy głębokie wyrazy współczucia.

Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
wraz z pracownikami

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim osobom, które uczestniczyły w uroczystościach
pogrzebowych Mojej Żony, Śp. Elżbiety Batury, pragnę z całego
serca podziękować, a w szczególności:
Panu Burmistrzowi Pawłowi Adamowi i pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy Buk, Radzie Miasta i Gminy Buk, Pocztom
Sztandarowym, przedstawicielom Policji, Strażakom, członkom
Rad Sołeckich, pracownikom Biblioteki Publicznej i Kina
„Wielkopolanin”,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pracownikom Zakładu
Gospodarki Komunalnej, delegacjom szkolnym, byłym
wychowankom, koleżankom i kolegom z firny Wavin,
przedstawicielom organizacji pozarządowych, sąsiadom oraz
każdemu, kto był ze mną i naszą rodziną w tym trudnym czasie.

Raz jeszcze dziękuję
Janusz Batura
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Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 24.10.2021 roku

Śp. Elżbiety Batury
Jej wieloletnia działalność zawodowa dała
się poznać wielu pokoleniom uczniów
i wychowanków bukowskiej oświaty.
Była znanym, cenionym i szanowanym
pedagogiem, dbając szczególnie o zdrowie
człowieka i ochronę przyrody.
Elżbieta była osobą niezwykle ciepłą
i wrażliwą na ludzką krzywdę. Będąc
bardzo troskliwą, przelewała również swój
zapał i energię na działalność społeczną
w bukowskim samorządzie.
Przez kilkanaście lat
z wielkim zaangażowaniem, oddaniem
i kreatywnością przewodniczyła Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych w Radzie Miasta i Gminy Buk.
Odeszła od nas Elżbieta, człowiek
wielkiego serca, szlachetności
i serdeczności.
Bardzo nam Ciebie, Elu,
będzie brakowało.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie.

Radni Miasta i Gminy Buk
„Jest taka chwila, o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Naszej koleżanki
Radnej Miasta i Gminy Buk

Śp. Elżbiety Batury
Kobiety wielkiego serca i charakteru,
pełnej optymizmu, zapału i aktywności.
O wyjątkowej osobowości, ciepłej,
życzliwej i z poczuciem humoru,
wspaniałej Koleżanki.

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy głębokiego
współczucia
Sołtysi Koła Gospodyń Wiejskich
oraz Kółka Rolnicze Gminy Buk
l LISTOPAD 2021

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Śp. Elżbiety Batury
wieloletniej Radnej Rady Miasta i Gminy
Buk, nauczyciela wielu pokoleń dzieci
i młodzieży.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie,
Najbliższym i Przyjaciołom
składają
Bartłomiej Wróblewski,
poseł na Sejm RP
Paweł Ratajczak,
radny Powiatu Poznańskiego

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Elżbiety Batury
– Radnej Miasta i Gminy Buk
Nauczyciel, pedagog, społecznik, radna, ale przede
wszystkim człowiek, któremu zależało na dobru
drugiego. Koło krzywdy bliźniego nie potrafiła
przejść obojętnie, do każdego wyciągała pomocną
dłoń. Pozostanie w naszej pamięci jako zawsze
uśmiechnięta, pełna dobroci i empatii, chętnie
wspierająca bukowską kulturę.
Rodzinie i bliskim przekazujemy słowa współczucia
i wsparcia. Łączymy się w modlitwie ze wszystkimi,
którzy przeżywają czas rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która bardzo długo będzie
napełniać smutkiem serca wielu.
Dlatego łącząc się w żałobie składamy wyrazy
głębokiego współczucia
po odejściu niesamowitego człowieka,
ale przede wszystkim przyjaciela.

Agnieszka Skałecka – Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku
wraz z zespołem pracowników
„Ciężko wyrazić ból słowami po kimś kto zrobił tak wiele.”

Śp. Elżbiety Batury
My panią Elę zapamiętamy jako miłą
i oddaną swojej pasji nauczycielkę,
która wychowała pokolenia
młodych bukowian.
Była zaangażowaną Radną Miasta i Gminy Buk
ze szczególnym umiłowaniem ochrony
środowiska, ekologii i promowania
zdrowego trybu życia.
Pogrążonej w smutku Rodzinie
i Bliskim Zmarłej
składamy kondolencje
Jarosław Sznycer
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku
wraz z pracownikami
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Wszystko już potem za mało
choćby się łzy wypłakało / nagie niepewne
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy

Śp. Elżbietę Baturę
Radną Miasta i Gminy Buk, wierną i oddaną
czytelniczkę, „siłaczkę” naszych czasów,
kochaną wychowawczynię bukowskiej młodzieży,
niestrudzoną propagatorkę ekologii i zdrowia.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy
głębokiego współczucia.
Hubert Wejmann
Dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk
wraz ze współpracownikami
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Drodzy
Mieszkańcy,

W

ostatnich
tygodniach
pożegnaliśmy śp. Elżbietę Baturę,
wspaniałego pedagoga i wieloletnią radną
bardzo zaangażowaną w sprawy naszej
gminy. Dawno już nasze serca nie przeżyły
takiego poruszenia, jakiego doświadczyliśmy
za sprawą jej odejścia. Nasz liczny udział w
jej ostatnim pożegnaniu pokazał, że zapisała
wspaniałą kartę życia dla dobra gminy Buk.
Choć, jak wierzę, przeszła do innego, lepszego świata, wolnego od choroby i cierpienia,
to ciągle odczuwamy jej duchową obecność

wśród nas. Życie toczy się dalej, a my już
niebawem będziemy realizować przedsięwzięcia, o które zabiegała. Życie gminy ma
różne oblicza i w ostatnim czasie codzienność
przyniosła nam również dobre informacje,
o których przeczytacie Państwo w tym numerze „Kosyniera”. Dzięki dużej świadomości
mieszkańców oraz zaangażowaniu, zwłaszcza
pracowników OPS-u oraz wszystkich, którzy
przyczynili się do promocji szczepień przeciwko COVID-19, nasza gmina wygrała milion
złotych w konkursie „Rosnąca odporność”!
Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, którzy
dołożyliście swoją cegiełkę do tego sukcesu.
Chciałbym także zwrócić uwagę na wspaniały
jubileusz 55-lecia Klubu Żołnierzy Rezerwy
im. Kosynierów Bukowskich. Jego kilkudzie-

Gmina Buk otrzyma milion złotych

10 października br. ogłoszono wyniki rządowego konkursu „Rosnąca Odporność”, który
polegał na osiągnięciu możliwie dużego przyspieszenia ze szczepieniami w okresie od
1 sierpnia do 31 października br. Okazało się, że to właśnie gmina Buk miała w tym
okresie najwyższy wskaźnik przyrostu zaszczepionych spośród wszystkich gmin
powiatu poznańskiego. Tym samym wygraliśmy milion złotych.
– To nasz wspólny sukces i nie mam tu
na myśli tylko wygranej w konkursie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy wykazali się tak dużą odpowiedzialnością i świadomością co do potrzeby zaszczepienia – mówi burmistrz miasta i gminy
Buk Paweł Adam.

Buk z rosnącą odpornością
w powiecie poznańskim

– W ramach promocji samorządowych
działań profrekwencyjnych w obszarze
Narodowego Programu Szczepień przeciw CVID-19 gminy zostały zaproszone do
konkursów, których celem było zachęcenie
mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19. Jednym z nich był konkurs „Rosnąca
Odporność”, w którym rywalizacja odbywała się na poziomie powiatów – wyjaśnia
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
i Działalności Gospodarczej urzędu Miasta
i Gminy Buk Feliks Straburzyński.

Pomoc i zaangażowanie tak wielu

Jak mówi burmistrz Paweł Adam: – Przeprowadzenie szczepień w naszej gminie nie
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie pracowników urzędu i wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy. Podziękowania należą się w szczególności pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej na czele
z kierownik Agnieszką Słaby, którzy od samego początku z wielkim zaangażowaniem
i oddaniem pracowali, wspierając mieszkańców w tychże szczepieniach. Sprawna
organizacja i obsługa szczepień to ich wielka
zasługa, stąd tak chętnie szczepili się w na-

szym gminnym punkcie nawet mieszkańcy
okolicznych gmin.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację szczepień w gminie Buk jest Szpital
„Podolany” przy współpracy z Metropolią
Poznań i powiatem poznańskim. I tu słowa
podziękowania należy skierować do wicestarosty Tomasza Łubińskiego oraz dyrektora
Biura Metropolii Poznań Piotra Wiśniewskiego, dzięki którym tak szybko i sprawnie
wdrożyliśmy system szczepień w gminie.
Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku,
która udostępnia obiekt na szczepienia
i wspiera nas w tych działaniach. Też Przychodni Lekarza Rodzinnego VIGILAX, gdzie
również odbywają się szczepienia. Słowa podziękowania należą się też dzielnym druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy od
początku pomagają w organizacji szczepień,
przede wszystkim zajmując się dowożeniem
osób starszych i niepełnosprawnych do
punktu szczepień.
Do szczepienia zachęcaliśmy na różne
sposoby, a jednym z nich był taniec w ramach
Jerusalema Dance Challenge, który wspólnie
zatańczyliśmy podczas obchodów Dni Gminy
Buk. W teledysku zapowiadającym naszą
inicjatywę wzięli udział przedstawiciele
urzędu, radni, sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy: OPS, MGOK, Biblioteka i Kino, OSiR, przedstawiciele szkół,
przedszkoli, policjanci, strażacy, 6harcerze,
duchowieństwo, członkowie zespołów Amici
Canti i Złote Kłosy, członkowie uczniowskich
klubów sportowych Spartakus i Bukowia,
a także przedstawiciele branży farmaceu-
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sięcioletnie tradycje, nierozerwalnie związane z postacią nieodżałowanego honorowego
obywatela naszego miasta pana Eugeniusza
Jakubowskiego, to piękny rozdział w historii
Buku. Rezerwiści pokazują jednak, że także
dziś , będąc poza zawodową służbą Ojczyźnie,
potrafią się odnaleźć i pielęgnować żołnierskie tradycje, dzieląc się nimi z mieszkańcami
naszej gminy, za co serdecznie dziękuję.
Na koniec jeszcze jedno podziękowanie dla wędkarzy skupionych w Kole PZW
„Baszta” w Buku za skuteczną, pełną zapału
akcję sprzątania brzegów Jeziora Niepruszewskiego oraz Jeziora Małego w Otuszu.
Tak trzymać!
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Przyrost mieszkańców gmin powiatu poznańskiego
w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021 r. (%)
» I miejsce Buk z przyrostem poziomu zaszczepienia 9%
» II miejsce – Pobiedziska: 8,9%
» III miejsce – Stęszew: 8%
» IV miejsce – Kostrzyn: 7,9%
» V miejsce – Murowana Goślina: 7,8%

Gmina Buk
► Procent mieszkańców zaszczepionych pełną dawką
(poziom zaszczepienia na dn. 31.10.2021 r.) – 60,1
► Przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych od
dnia 01.08.2021 r. (%) – 9%
► Liczba ludności – 12673
► Mieszkańcy zaszczepieni przynajmniej jedną
dawką – 7942
► Mieszkańcy w pełni zaszczepieni – 7615
► Grupa wiekowa:
12-19 lat – 531; 20-39 lat – 2277
40-59 lat – 2714; 60-69 lat –1257; 70+ lat – 1163
tycznej, medycznej, gastronomicznej, fitness
i innych zaangażowanych w walkę z pandemią lub przez nią doświadczonych.
– Oni wszyscy poświęcili swój wolny
czas, aby najpierw uczestniczyć w licznych
próbach, a później już w samym nagraniu.
Podobnie jak mieszkańcy, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Najpierw brali
udział w próbach, a potem we wspólnym
tańcu. I choć za pierwszym razem deszczowa
pogoda stanęła nam na przeszkodzie, to za
drugim już zatańczyliśmy razem. I to dla
mnie była największa nagroda – stwierdza
burmistrz Paweł Adam.
Szczepimy się dalej. Zapraszamy w każdą
środę (w godz. 15-19) i czwartek (w godz.
12-16) do Szkoły Branżowej I Stopnia
w Buku.
Więcej informacji
o konkursie „Rosnąca Odporność”:
www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/rosnacaodpornosc
Edyta Wasielewska
l LISTOPAD 2021

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
Rady Miasta i Gminy Buk odbyło się 19
października 2021 roku.
Przed nami decyzje,
których nie można odwlekać
Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, zarówno stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w naszej gminie,
jak i planowania budżetu na rok 2022,
a z tym związane zapewnienie odpowiednich dochodów na wydatki bieżące.
Niemniej ważny jest pakiet projektów
uchwał planistycznych już wcześniej zapowiadanych przez burmistrza. To główne tematy, które zdominowały wspólne
posiedzenie komisji, które odbyło się 19
października br.
Wizyta w Dziennym Domu
Opieki Medycznej
Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty
w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy
ul. Przykop 4 w Buku, który uroczyście został
otwarty 30 września br. Radni mieli okazję
zobaczyć, jak działa pierwsza tego typu placówka w naszej gminie – budynek przeszedł
kompleksowy remont, został odpowiednio
wyposażony, a pierwsza grupa pacjentów już
bezpłatnie korzysta z jego oferty. O samej idei
DDOM, wyborze lokalizacji, zasadach przyjmowania pacjentów, bardzo pracochłonnym
okresie przygotowań opowiadali: Bartosz
Tuszyński – koordynator z ramienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”
w Poznaniu oraz Zofia Koźmińska – kierownik DDOM w Buku, którzy następnie
oprowadzili radnych po placówce.
Radni wyrazili swoje zadowolenie, że stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” wybrało
na lokalizację i miejsce utworzenia DDOM
miasto Buk. Byli pod dużym wrażeniem
wyposażenia nowej placówki medycznej
m.in. w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, zainstalowania windy, która jest w tym
budynku niezbędna i umożliwia bezkolizyjne
przemieszczanie się pacjentów pomiędzy
piętrami. Lepszej lokalizacji placówki tego
typu, w okolicy parku, który już teraz umożliwia korzystanie z jego uroków, nie można
było sobie wymarzyć. Bez wątpienia ogromną zaletą DDOM jest możliwość korzystania
ze specjalistycznych usług bezpłatnie, co jest
możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.
Pacjentom zapewnia się transport, opiekę
medyczną, rehabilitacyjną, wyżywienie
– w DDOM przebywają od godz. 8 do 16.
Możliwość dowozu ma tu wielkie znaczenie,
bo dojeżdżający pacjenci mieszkają najczęKOSYNIER BUKOWSKI l	

ściej na wsi i bez takiej formy pomocy, ich
przyjazd mógłby pozostać pod dużym znakiem zapytania. W trakcie rozmów radni
wyszli z propozycją, aby ze specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego mogli korzystać
też inni mieszkańcy gminy; oczywiście dopiero po godz.16, kiedy pacjenci już wracają
do swoich domów i DDOM pustoszeje. Po
wcześniejszych wizytacjach obiektu przez
kierownictwo Urzędu i Ośrodka Pomocy
Społecznej, obecnie trwają rozmowy z kierownictwem stowarzyszenia w sprawie rozszerzenia usług dla mieszkańców w formie
„białych sobót”.

Ocena bezpieczeństwa oraz stanu
porządku publicznego
Kolejnym punktem komisji, która po
wizycie w DDOM przeniosła się do Sali
Miejskiej, była analiza i ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego;
współpraca jednostek samorządowych oraz
stowarzyszeń i organizacji działających na
terenie gminy z policją. Jeszcze przed posiedzeniem radni otrzymali sprawozdanie na
ten temat, które zostało przygotowane przez
Komisariat Policji w Buku. Można się z niego
dowiedzieć m.in., że porównując z rokiem
poprzednim, doszło do wzrostu przestępczości na terenie miasta i gminy Buk, ale
te wykroczenia najczęściej mają charakter
gospodarczy i popełniane są za pośrednictwem portali internetowych, głównie OLX.
Przyrównywanie jednak statystyki zdarzeń
tegorocznych do ubiegłego, trudnego roku
w okresie pandemii, byłoby niemiarodajne.
Jak wyjaśnił na posiedzeniu komisji zaproszony przedstawiciel policji – asp. Michał Biskup, kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji w Buku: – Mechanizm
oszustw w tym zakresie jest podobny. Wystawiając coś na sprzedaż, trzeba się liczyć
z propozycją wyłudzenia od nas numeru
karty płatniczej. Nie należy tego robić, bo
przestępca, dysponując tymi danymi, zaczyna z karty wypłacać pieniądze, a możliwość
ich odzyskania jest wręcz niemożliwa.
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty Tomasz Plewa, w imieniu radnych
zaapelował, aby szczególnie ludzi starszych
uczulić na tego typu zagrożenia, które powodują niewyobrażalne straty, zarówno
natury finansowej, jak też społecznej czy
psychicznej.
Asp. Michał Biskup omówił też inny, niemniej ważny aspekt pracy policji, a mianowicie konieczność kontroli (dwa razy dziennie) osób przebywających na kwarantannie,
w ich miejscach zamieszkania. Przy pewnych
brakach kadrowych, których doświadcza
KP w Buk,u było to w pandemicznym roku
ubiegłym zadanie bardzo pracochłonne.

Radni zwrócili też uwagę na kwestie
bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach i ulicach w gminie. W tej grupie są
m.in. schody w Parku Sokoła w Buku, gdzie
notorycznie gromadzi się okoliczna młodzież
i narusza zasady porządku publicznego.
Mówiono też o przekraczaniu prędkości
jazdy np. w okolicach Szewc, parkowaniu
samochodów w niedozwolonych miejscach,
np. przy ul. Dworcowej czy ul. Poznańskiej
w Buku.
Przedstawicielowi policji wspomniane
miejsca i ulice są dobrze znane, policja na
bieżąco stara się tam interweniować. Jak
zauważył asp. Michał Biskup: – Kierowcami
przekraczającymi prędkość są najczęściej
lokalni mieszkańcy, którzy przemieszczając
się po drogach poza naszym terenem, są już
o wiele bardziej zdyscyplinowani – tylko
u siebie czują się bezkarni. Wielokrotnie
wzywane są też patrole Wydziału Ruchu Drogowego z Poznania, jednak nie zawsze mogą
przyjechać na czas, bo mają bardzo dużo
zgłoszeń z całego powiatu poznańskiego.
Radni pytali też policję o procedury
związane z Niebieską Kartą: jak często są
one wdrażane i jaka jest ich skuteczność. Jak
się okazało, od 1 stycznia do 30 września br.
takie czynności były realizowane w ośmiu
przypadkach; zgodnie z przepisami prawnymi działania policji ograniczać się mogą
jedynie do zapraszania sprawcy przemocy
domowej do komisariatu.

Planistyczne projekty uchwał
Kontynuując planistyczną ofensywną,
którą podczas ostatniej sesji zapowiedział
i skutecznie realizuje burmistrz, przy wsparciu Referatu Gospodarki Przestrzennej, należało zaopiniować projekty uchwał, które
są związane ze studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Buk. Mając na uwadze ciągły
rozwój społeczno-gospodarczy gminy oraz
bezpośrednie sąsiedztwo dobrze rozwiniętego układu komunikacyjnego, zasadnym stało
się określenie nowej polityki przestrzennej
dla niektórych obszarów poprzez zmianę
jego kierunku zagospodarowania na tereny
koncentracji przemysłu i usług.
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk obejmującego część
działek w obrębie Wysoczki oraz część
działki w obrębie Niepruszewa, a ponadto
konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady
A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębie
miejscowości Wysoczka oraz Niepruszewo –
przy węźle autostradowym w Niepruszewie,
omówił kierownik wspomnianego referatu
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Maciej Lechniak. Oprócz wstępnych założeń
zwrócił też uwagę, że proponowane zmiany
są przygotowywane w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu
publicznego oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy. Jest to działanie w odpowiedzi na propozycje inwestora,
który na tym terenie planuje budowę hal
o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym. Omawiany obszar aktualnie użytkowany jest rolniczo, lecz stanowi odpowiednie
miejsce dla inwestycji; tym bardziej, że znajduje się w znacznym oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej, bezpośrednio sąsiaduje z dobrze rozwiniętym układem komunikacyjnym
oraz położony jest w niewielkiej odległości
od parku przemysłowego w Niepruszewie.
W przypadku przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy węźle
autostradowym w Niepruszewie należy
podjąć odpowiednie działania związane
ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze.
Założenia kolejnego projektu w zakresie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem terenów
położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów
kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny
w Buku, omówił jego autor – urbanista Łukasz Ślisiński. Zwrócił uwagę na przeznaczenia tych terenów, omówił zasady: ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury (też obszar zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego)
na tych terenach. Przedstawił też parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.
Radni pozytywnie zaopiniowali w/w
projekty uchwał.
Stawki podatków i opłat lokalnych
na 2022 rok, obligacje
Kolejnym punktem było omówienie projektów uchwał, które dotyczą wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok,
dzięki którym uda się zapewnić fundusze na
wydatki bieżące gminy. W ślad za pismem
burmistrza skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk Piotra Gorońskiego: „W związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.07.br. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2022 zwracam się z prośbą
o zaopiniowanie przedstawionych stawek
podatków i opłat lokalnych na 2022 r., i zaproponowanych zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości na 2022 r.”.
Proponowana wysokość podatku od nieru-

chomości na rok 2022 uwzględniać powinna wzrost o 3,6%. Warto przypomnieć, że
ostatnia podwyżka miała miejsce dwa lata
temu. Przy uchwalaniu wysokości stawek
podatkowych na rok 2021, kierownictwo
urzędu rekomendowało wówczas pozostawienie ich na poziomie z roku 2019, co było
argumentowane sytuacją epidemiologiczną.
Stawki podatkowe w 2021 roku pozostały
więc wówczas niezmienione.
Szczegółową analizę i przygotowane
wyliczenia w tym zakresie przedstawiła
skarbnik Miasta i Gminy Buk Aleksandra
Szajek, która podkreśliła, że aby zrealizować
już zaplanowane inwestycje, nie mówić już
o kolejnych, stawki podatków należy podnieść. – Jesteśmy na etapie przygotowania
budżetu na rok 2022, który do 15 listopada
br. musimy przedłożyć do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i należy podjąć odpowiednie decyzje, aby zaplanować odpowiednie
wpływy z podatków dla pokrycia wydatków
budżetowych.
Rozpoczęła się dyskusja, czy w obecnej
sytuacji, kiedy rosną ceny żywności, systematycznie podnoszone są opłaty za gaz, wywóz
śmieci, itp. konieczna jest podwyżka podatków i opłat lokalnych, choćby uwzględniając
poziom inflacji. Jedni radni uważali, że trzeba
zrezygnować z niektórych inwestycji, aby nie
podnosić stawek podatków i opłat lokalnych
na następny rok. Inni stali na stanowisku,
że aby mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej nie można rezygnować
z budowy czy remontu jakieś drogi lub też
innych nie mniej ważnych inwestycji. Zwrócono też uwagę, że mieszkańcy nie zawsze
zdają sobie sprawę, że z bieżących dochodów
gmina musi utrzymać np. szkoły, przedszkola
świetlice, hale sportowe, łącznie z pensjami
dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
Subwencja państwowa wystarcza bowiem
zaledwie na pokrycie połowy wydatków
w tym zakresie. Ponadto podkreślono, że
jeśli nawet zrezygnujemy z inwestycji, to
wydatki bieżące są niezbędne na bieżące
remonty infrastruktury, którymi gmina się
zajmuje. Podjęto też kwestię, czy i ile nasza
gmina straci na wprowadzeniu rządowego
programu „Polski Ład”.
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty Tomasz Plewa, podsumowując
dyskusję, powiedział: – Decyzje związane
z podwyżkami są bardzo trudne, nie tylko
dla mieszkańców, ale też dla tych, którzy
muszą je podejmować. Dobro gminy leży
nam wszystkim na sercu, a bez kolejnych
inwestycji, czy to drogowych, czy oświatowych, nie można mówić o jej rozwoju. Brak
bieżących wpływów uniemożliwi nam jakiekolwiek działania w tym zakresie. Nie mamy
innych możliwości pozyskania środków na
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wydatki bieżące, a gminę obciążają też kolejne podwyżki gazu, energii itp. Chcąc znaleźć
jakiś kompromis, przewodniczący Tomasz
Plewa, licząc na zrozumienie radnych, zaproponował, aby podatek od nieruchomości
ustalić na symbolicznie wyższym poziomie
o 1,8%, co w ostateczności spotkało się z akceptacją zdecydowanej większości radnych.
Dzięki temu do budżetu gminy w 2022 r., po
szybkim przeliczeniu, powinno wpłynąć ok.
270 tys. zł. więcej aniżeli w roku bieżącym.
Propozycje projektów uchwał w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz opłaty targowej w roku 2022 zostały zaakceptowane
przez radnych i w najbliższym roku wyniosą
tyle samo co w tym roku. Ponadto przychylono się do propozycji niewprowadzania
opłaty od posiadania psa w przyszłym roku.
Zaakceptowano też wprowadzenie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości w 2022 r.
Z ustosunkowaniem się do propozycji
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2022 r. postanowiono jeszcze wstrzymać się do posiedzenia sesji, a w międzyczasie przekazać
ją do zaopiniowania do Wielkopolskiej Izby
Rolniczej.
Chcąc zapewnić finasowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów, zaproponowano też
projekt uchwały związany z emisją obligacji.
Zaproponowana uchwała jest konsekwencją wcześniejszych już dokonanych zmian
tegorocznego budżetu i uwzględnionych obligacji na poprzednich sesjach Rady. Radni
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w tym zakresie.

Przeciwko podwyżkom cen gazu
Podczas obrad komisji nie mogło zabraknąć bardzo ważnego tematu związanego
z horrendalnymi podwyżkami cen gazu
o 170 %, które wyprowadza spółka G.EN.
GAZ ENERGIA od 1 października br.
Radni wyrazili swoje zbulwersowanie
zaistniałą sytuacją i uważają, że należy zrobić
wszystko, aby temu zapobiec. Jak najbardziej popierają sprzeciw mieszkańców i akcję
zbierania podpisów zorganizowaną przez
burmistrza i urząd. Jak mówił przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński: – Jestem pod ogromnym wrażeniem społecznej
inicjatywy mieszkańców, którzy tak szybko
się zorganizowali, przygotowali sprzeciw
i zainicjowali działania w tym zakresie.
Po wcześniejszych zapowiedziach burmistrza, zebrane podpisy zostaną przekal LISTOPAD 2021

zane spółce G.EN. GAZ ENERGIA. Burmistrz
wspólnie z wójtem Tarnowa Podgórnego
Tadeuszem Czajką, brał udział w spotkaniu
zdalnym z przedstawicielem Spółki, podczas
którego niestety nie udało się uzyskać jakichkolwiek wyjaśnień i powodów zaistniałej
sytuacji związanej z podwyżkami. Gospodarz
gminy zaangażował się w kolejne kroki, które
zdecydowali się podejmować także burmistrzowie i wójtowie z całej Polski, a decyzje

Z obrad sesji

W dniu 26 października br. odbyła się XXXIV sesja
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 20 września
2021 r. i 5 października 2021 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta
i Gminy Buk za rok szkolny 2020/2021.

Mówiąc jednym głosem
Stan realizacji zadań oświatowych gminy, przyjęcie bieżących projektów uchwał,
podwyżki cen gazu to główne tematy, które zdominowały XXXIV sesję Rady Miasta
i Gminy Buk. Posiedzenie odbyło się w 26
października br. i była to sesja, na której
zabrakło wśród nas Elżbiety Batury, zasłużonej radnej – przewodniczącej Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych.
Radna Elżbieta Batura z powodu ciężkiej
choroby nie brała czynnego udziału w poprzednich komisjach i sesjach, ale pozostawała nadzieja, że wróci i tak jak dotychczas,
będzie aktywnie działać. Niestety, stało się
inaczej. W dniu 24 października br. Elżbieta
Batura zmarła, pozostawiając po sobie żal
i smutek nie tylko radnych, ale też kilku pokoleń wychowanków, mieszkańców, rodziny
i przyjaciół. – Długo by mówić o jej dokonaniach dla naszej gminy; jej profesjonalizmie,
odpowiedzialności, pełnym zaangażowaniu,
życzliwości. Każdy z nas tego doświadczył
i za to jesteśmy jej wdzięczni – stwierdził
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr
Goroński, na wniosek którego jej pamięć
uczczono minutą ciszy.
Stan szkolnictwa w gminie
Kolejnym punktem obrad było omówienie
stanu realizacji zadań oświatowych miasta
i gminy Buk za rok szkolny 2020/2021, a obKOSYNIER BUKOWSKI l	

w tej sprawie zapadły na spotkaniu w Tarnowie Podgórnym, do którego doszło 19
października br. Na tym spotkaniu naszą
gminę reprezentowała sekretarz Miasta
i Gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak, która na posiedzeniu komisji zrelacjonowała
jego przebieg.
Radni przyjęli propozycję wyrażoną
przez przewodniczącego Rady, aby wszyscy wspólnie podpisali się pod pismem

przygotowanym przez burmistrza, które po
zebraniu podpisów mieszkańców zostanie
przekazane do G.EN. GAZ ENERGIA. Radni
również na najbliższej sesji planują podjąć
stosowną uchwałę wyrażającą stanowisko
odnośnie wprowadzonych podwyżek cen
gazu, która jednocześnie będzie apelem Rady
Miasta i Gminy Buk o obniżenie cen gazu na
naszym terenie.

szerne opracowanie w tym zakresie przekazano radnym jeszcze przed sesją. Zostały
w nim zawarte informacje dotyczące m.in.
stanu organizacji i bazy lokalowej, stanu
technicznego i funkcjonalności budynków
oświatowych, kadry i systemu doskonalenia
zawodowego, poziomu nauczania uczniów,
sukcesów uczniów w rożnych dziedzinach
życia szkolnego, form pracy wychowawczej,
działalności profilaktycznej oraz zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole, różnym formom
pomocy: materialnej (np. stypendia i zasiłki
szkolne), transportu (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół).
W tym opracowaniu zwrócono też uwagę,
że na tle innych szkół podstawowych w powiecie poznańskim wyniki egzaminów ósmoklasistów w naszej gminie są niezadowalające
i pozostawiają wiele do życzenia. Ci radni,
którzy są jednocześnie nauczycielami i szkołę
znają od podszewki, uczniów brali w obronę
i mówili, jak duże znaczenie dla zaistniałej sytuacji w szkolnictwie ma sytuacja pandemiczna. Nowe warunki nauki wymusiły zarówno
na uczniach, jak i nauczycielach najpierw zorganizowanie nauczania zdalnego, a potem
funkcjonowanie w zupełnie nowym sposobie
komunikowania się. Ich zdaniem uczniowie są
obecnie w bardzo trudnym położeniu, przeciążeni ogromem materiału do opanowania
i nadmiernymi oczekiwaniami. Nie sprzyja
temu system porównywania uczniów, bo i tak
trudno im się odnaleźć w nowej rzeczywisto-

ści. Ale i tu padło zapytanie, jakie działania
podjęła gmina, aby poprawić jakość nauczania.
– Dyrektorzy szkół zostali zobligowani do
podniesienia wyników egzaminów ósmoklasistów. W tym celu, z inicjatywy burmistrza
zaplanowano więcej egzaminów próbnych dla
ósmoklasistów, a siódmoklasiści też będą mieli
okazję zmierzyć się z tą formą sprawdzania
wiedzy. Uczniowie mogą też skorzystać z lekcji
wspomagających w zależności od potrzeb,
a także lekcji dodatkowych z matematyki
i informatyki. Ponadto organizowane będą
wyjazdy do Poznania na targi edukacyjne czy
do szkół wyższych, aby uczniom pokazać, że
edukację mogą kontynuować w dużym ośrodku akademickim – mówiła Sylwia Wzgarda,
inspektor ds. oświaty w urzędzie MiG Buk.
W swoim wystąpieniu dotyczącym sytuacji szkolnictwa w gminie przedstawicielka
urzędu na dłużej zatrzymała się przy remontach i inwestycjach, które w ostatnich miesiącach przeprowadzono w szkołach na terenie
gminy. Do nich zaliczyć można m.in. naprawę
dachów, remonty sal, toalet, wymianę lamp,
zakup wyposażenia szatni, szafek odzieżowych, tablic interaktywnych. W roku szkolnym
2020/2021 wzrosła też liczba komputerów
w szkołach do 448 na terenie naszej gminy.
Podobnie jak podczas ostatniej wspólnej komisji radni zwrócili uwagę, że wśród
mieszkańców dominuje mylne przekonanie,
że szkoły są utrzymywane z budżetu państwa, a w rzeczywistości pieniądze na ten

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2022.
2. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
3. Opłata targowa w roku 2022.
4. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości
w 2022 roku.
5. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Buk.
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr
307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo.
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy

węźle autostradowym w Niepruszewie.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej,
torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.
10. Emisja obligacji.
11. 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.
12. Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2021-2031.
13. Przyjęcie apelu związanego ze wzrostem cen gazu ziemnego.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.
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cel w połowie pochodzą z budżetu gminy.
Wydatki przeznaczane na oświatę gminną
stanowią kwotę prawie 22 mln zł, podczas gdy
subwencje oświatowe i dotacje przekazane
z budżetu państwa tylko w części pokrywają
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół,
a dokładnie stanowią zaledwie 60%. Tym
samym 10 mln zł musi wyasygnować gmina
z własnych środków. W kwestii tak licznych
niedopowiedzeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty, radni zaproponowali,
aby artykuł na ten temat ukazał się w najbliższym wydaniu „Kosyniera Bukowskiego”.

Emisja obligacji
Bardziej szczegółowo omówiono projekt
uchwały dotyczący emisji obligacji. Chcąc
zapewnić finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, przyjęto uchwałę związaną z emisją
obligacji. Konieczność podjęcia takich działań jest też konsekwencją zaciągniętych obligacji w poprzednich kadencjach Rady MiG
Buk (w 2017 r. – 5.000.000,00 zł, 2018 r. –
7.300.000,00 zł), które wynoszą ponad 12
mln, a będą spłacane do 2025 roku.
Radni szczegółowo dopytywali skarbnika
MiG Buk Aleksandrę Szajek o powody podjęcia
emisji obligacji. – Po stronie dochodów opóźniają się rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim ze środków unijnych na takie inwestycje
jak zintegrowany węzeł przesiadkowy czy
sieć kanalizacyjna w Wielkiej Wsi. Pieniądze na pewno wpłyną, ale w późniejszym
terminie, i tymi środkami będziemy mogli
dysponować dopiero w przyszłorocznym budżecie. A jeszcze w tegorocznym budżecie
mamy zaplanowane nowe zadania i aby je
sfinansować musimy posiadać gotówkę na
zapłacenie faktur. Tym samym zaciągnięcie
obligacji w wysokości 3.256.000 zł jest konieczne i uzasadnione – podsumowała gminna
skarbniczka.
Zapytania radnych
Pytania radnych dotyczyły spraw bieżących. Dopytywali m.in. o opłaty za wywóz
odpadów komunalnych, czym od 01.01.2022 r.
zajmuje się Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
Radni przypomnieli też, że nasza gmina
starała się o dofinansowanie do inwestycji
w ramach programu „Polski Ład” i pytali,
czy są już znane wyniki. Sekretarz Aleksandra Wawrzyniak odpowiedziała, że wyniki
wstępnie zostały już ogłoszone i jako gmina
otrzymaliśmy fundusze na bieżące inwestycje:
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą otrzymamy
ponad 8 mln zł, a na rozbudowę/przebudowę drogi nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na

odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana
Pawła II w Wielkiej Wsi powiat poznański
dostanie prawie 4 mln zł.

Apel w sprawie wzrostu cen gazu
Wobec horrendalnych podwyżek cen gazu
o 170%, które G.EN. GAZ ENERGIA wprowadził od 1 października br., radni mówią jednym
głosem. Tak jak zapowiedzieli podczas wspólnego posiedzenia komisji, podjęli stosowną
uchwałę wyrażającą stanowisko odnośnie
wprowadzonych podwyżek cen gazu, które
jest jednocześnie apelem Rady Miasta i Gminy
Buk o obniżenie cen gazu na naszym terenie.
W apelu napisano: „Tak drastyczny wzrost
ceny jak i forma podwyżki budzi w nas duże
zdziwienie. Doskonale wiadomo, że wysoka
cena gazu bardzo obciąża domowe budżety, wpływa także na pogorszenie kondycji finansowej lokalnych przedsiębiorstw
i gospodarstw rolnych. Stanowi też znaczne
obciążenie dla budżetu naszego samorządu,
gdyż praktycznie wszystkie szkoły, instytucje i obiekty publiczne na terenie gminy są
ogrzewane gazem. Dlatego trudna do zaakceptowania dla nas jest skala podwyżki. Duże
zdziwienie budzi także fakt, że tak drastyczna
podwyżka została zaakceptowana przez Urząd
Regulacji Energetyki. Takie działanie jest jawną dywersją wszystkich dotychczasowych
działań proekologicznych, które prowadził
do tej pory nasz samorząd. Warto w tym momencie wspomnieć choćby o dofinansowaniu
z budżetu gminy dla mieszkańców, którzy
wymieniają nieefektywne (nieekologiczne) źródła ogrzewania (tzw. kopciuchy) na
ekologiczne (w dużej części gazowe). Przy
tak wysokich cenach gazu istnienie tego
wsparcia praktycznie przestaje mieć sens.
Dlatego reprezentując i wsłuchując się w głos
mieszkańców naszej gminy zdecydowanie
apelujemy o radykalną weryfikację nowych
cen dostarczanego paliwa i ich obniżkę”. Niniejsze stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk
ma zostać przekazane do: Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Spółki
G.EN. GAZ ENERGIA, biur poselskich z naszego
powiatu.
Radni zapytali też sekretarz MiG Buk
Aleksandrę Wawrzyniak o przebieg działań
w tym zakresie przeprowadzonych w ostatnich dniach. – W piątek 22.10.br. podpisy
mieszkańców pod sprzeciwem wobec podwyżek cen gazu wraz z pismem przewodnim
podpisanym przez burmistrza, radnych i sołtysów zostały dostarczone do siedziby G.EN.
GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgórnym. Tego
samego dnia, w imieniu włodarzy i samorządów działających w ramach Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego i sprzeciwiających
się drastycznym podwyżkom cen gazu, nasz
przedstawiciel Tomasz Szulc, burmistrz Opa-
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lenicy udał się do Warszawy, aby złożyć pisma
i wspólne wystąpienia do: Urzędu Regulacji
Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Wszystkie te apele, stanowiska i pisma zawierają stanowcze żądania obniżenia cen gazu
dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolników,
firm i instytucji gminnych.

Radnej Elżbiety Batury
nie zapomnimy
Sesja zakończyła się, tak jak się rozpoczęła, wspomnieniem o radnej Elżbiecie Baturze. Przewodniczący Piotr Goroński poprosił
wszystkich radnych o udział w uroczystości
pogrzebowej, która odbędzie się 28 października br. o godz. 11 na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Buku. – Aby pożegnać
się jako radni w komplecie z naszą Elżbietą.

Podczas XXXIV sesja Rady Miasta
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
» określenie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2022;
» określenie wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2022 rok;
» opłata targowa w roku 2022;
» wprowadzenie zwolnień w podatku od
nieruchomości w 2022 roku;
» obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2022 rok;
» przystąpienie do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Buk;
» przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie
autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307
w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo;
» przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy węźle autostradowym w Niepruszewie;
» zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych,
drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku;
» emisja obligacji;
» zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020
r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk
na 2021 rok;
» zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2021-2031;
» przyjęcie apelu związanego ze wzrostem
cen gazu ziemnego.

Edyta Wasielewska
l LISTOPAD 2021

Fundusze
z „Polskiego
Ładu” na gminne
inwestycje

W

ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Miasto i Gmina Buk otrzyma dofinansowanie
w wysokości 8 150 000 zł na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotyczy to ul. Zakładowej w Buku oraz ulic Smugi i Słonecznej
w Wielkiej Wsi i Buku. Obecnie realizowana
jest budowa I etapu kanalizacji sanitarnej
w Wielkiej Wsi (m.in. ulice Rolna, Ogrodowa i cześć Smugi) w ramach pozyskanych

100 tys. dla OSiR

środków unijnych (PROW). Doczeka się kontynuacji obejmując w drugim etapie całą ul.
Smugi oraz ul. Słoneczną, a w ślad za tym
także remont ul. Słonecznej.
Przebudowana zostanie także droga nr
2496P – ul. Otuska na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej

Wsi, na którą dofinansowanie w ramach
Polskiego Ładu otrzymał Powiat Poznański. Kwota dofinansowania: 3 990 000 zł.
Łącznie, w ramach „Polskiego Ładu”,
dofinansowanie wyniesie 12 mln zł, co
stanowi 95% kosztów wspomnianych
przedsięwzięć w gminie Buk.
Red.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku
otrzymał kolejne dofinansowanie
w ramach programu „Szatnia na
Medal” przyznawane przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.

3

listopada br. podpisano umowę na
dofinasowanie w wysokości 100.000
zł projektu „Remont pomieszczeń sanitarnych dla budynku hali sportowej OSiR
w Buku”. Fundusze zostaną przeznaczone na
kolejny etap prac związanych z generalną
modernizację bukowskich obiektów sportowych.
Gmina już czwarty rok z rzędu jest beneficjentem „Szatni na Medal”. Można powiedzieć, że od 2019 r. urząd skutecznie
aplikuje, a OSiR z powodzeniem korzysta
ze środków zewnętrznych przeznaczanych
na modernizację zaplecza obiektów sportowych, ale to nie koniec inwestycji w ramach
programu „Szatni na Medal”.
– Wyremontowane dzięki temu przestrzenie już dziś podnoszą jakość nie tylko
samej bazy materialnej ośrodka, ale także
poprawiają warunki organizacji wydarzeń

Czyste
powietrze

29

listopada 2021 r.
o godzinie 17.30
w Sali Miejskiej w Buku odbędzie
się spotkanie dla mieszkańców Miasta
i Gminy Buk dotyczące Programu „Czyste

KOSYNIER BUKOWSKI l	

Burmistrz miasta i gminy Paweł Adam, członek Zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek, skarbnik miasta i gminy Buk Aleksandra Szajek

sportowych, w tym imprez masowych odbywających się na terenie obiektu – mówi

Powietrze”, na którym
będzie można uzyskać
szczegółowe informacje
o możliwości otrzymania
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródła ciepła
lub termomodernizację budynku jednorodzinnego.

burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam.
Red.
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Prosimy
o zgłaszanie udziału w spotkaniu na adres
mailowy: czystepowietrze@buk.gmina.pl
lub pod numerem telefonu 61 888 44 68
w godzinach pracy punktu:
» poniedziałek 15-17,
» wtorek-czwartek 13-15,
» piątek 12-14.
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Kolejne remonty
w Dobieżynie
Po kompleksowej modernizacji
Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie
trwają kolejne inwestycje.

W

Szkole Podstawowej ukończono
prace związane z remontem łazienek. Na parterze placówki można
skorzystać z trzech nowych łazienek, które
zostały nie tylko odnowione, ale też zapewniono im całkowicie nowe wyposażenie. Na
inwestycję przeznaczono fundusze z budżetu

gminy i jej koszt wyniósł 155.499,65 zł.
To nie koniec usprawnień, które znacznie poprawiły funkcjonowanie szkoły.
Dzięki temu, że biblioteka publiczna przeniosła się do Wiejskiego Domu Kultury,
można było wykorzystać dodatkowe pomieszczenie, które zostało przeznaczone
na salę lekcyjną dla klasy VI. – Wcześniej,
nie dysponując tą przestrzenią, musieliśmy
zrezygnować ze stołówki, która była salą
lekcyjną tej klasy. Pomieszczenie przed oddaniem do użytku wymagało też remontu
i wyposażenia – mówi Marlena Kwiecińska-Kańduła, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobieżynie.

Modernizacja placów zabaw

P

lace zabaw zlokalizowane w Niepruszewie i Dakowach Suchych zostały doposażone w nowe sprzęty. Z kolei w Dobrej powstała zupełnie nowa przestrzeń
dla dzieci, usytuowana przy sali wiejskiej.
W ramach projektu w Niepruszewie zainstalowano: huśtawkę podwójną, huśtawkę
z siedziskiem „bocianie gniazdo”, karuzelę,

zestaw integracyjny i sprawnościowy. Teren
ogrodzono płotem panelowym. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 67 319,70 zł. Z kolei w Dakowach Suchych, przy domu kultury, do istniejącego już placu zabaw dodane
zostały: huśtawka ważka mała, zestaw zabawowy, huśtawka z siedziskiem „bocianie
gniazdo”, rama huśtawki podwójnej. Teren
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W Wiejskim Dom Kultury jeszcze ciągle
przeprowadzane są jakieś usprawnienia.
W tym celu, aby wygospodarować jedną salę
na parterze, zamontowano ściankę mobilną. – Dzięki temu, jeśli oczywiście jest taka
potrzeba, dom kultury zyskuje dodatkową
przestrzeń i możliwość zorganizowania na
przykład dwóch niezależnych imprez – mówi
Ilona Dębska, kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Gminy Buk. Koszt inwestycji, na którą
również przeznaczono pieniądze z budżetu
gminy wyniósł 15.436,60 zł.
EWA
otoczono płotem panelowym (o wysokości 1,2 m). Całość zrealizowano za kwotę
38 462,10 zł Młodzi mieszkańcy Dobrej
mogą cieszyć się całkowicie nowym placem,
również usytuowanym na terenie przy sali
wiejskiej. Do dyspozycji dzieci są obecnie:
huśtawka podwójna oraz zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię, mostek linowy,
drabinki i dwie wieże. Koszt inwestycji to
35 018,10 zł.
Red.

l LISTOPAD 2021

Tłumy manifestowały przed siedzibą
G.EN. Gaz Energia
Protest przeciwko podwyżkom cen gazu o 170 proc. zgromadził kilkaset osób.
5 listopada, w Tarnowie Podgórnym pod siedzibą firmy G.EN. Gaz Energia odbył się
społeczny protest mieszkańców dotkniętych drastycznymi podwyżkami cen gazu.

Bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie
sezonowej

W

ramach „Programu polityki
zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej”,
adresowanego do mieszkańców powiatu
poznańskiego w 2021 roku, osoby powyżej
65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż
31.12.1956 r.) mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej.
Warunkiem przystąpienia jest zameldowanie na terenie powiatu poznańskiego.
Szczepienia będą wykonywane w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie

Nowe dowody osobiste

gmin bądź w Poznaniu. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są
o kontakt z przychodnią zdrowia właściwą
ze względu na miejsce zameldowania, za wyjątkiem mieszkańców gmin Buk, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Pobiedziska

O

d poniedziałku 8 listopada Polacy
mogą składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.
Rozwiązania dotyczące nowych dowodów
osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego.
Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla
osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one
będą składać odciski palców. Dla osób do 12.
roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat,
bez pobierania odcisków palców. W nowym
dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem
właściciela dowodu (w warstwie graficznej)
– będzie też kilka innych dostrzegalnych na
pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in.
oznaczenie państwa członkowskiego (na
tle flagi Unii Europejskiej). Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć
dowody osobiste w świecie, w którym barKOSYNIER BUKOWSKI l	

dzo wiele dokumentów jest fałszowanych.
Taka sama procedura jest przy wydawaniu
paszportów. Skanery do pobierania odcisków palców znajdują się w każdej gminie.
Sprzęt gwarantuje bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym będą
czasowo gromadzone pobrane odciski oraz
bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów
osobistych. Polacy nie muszą obawiać się
o bezpieczeństwo swoich danych.
W związku z wprowadzeniem w Polsce
nowych dowodów NIE będzie konieczności

U

dział w nim wzięli mieszkańcy Tarnowa Podgórnego oraz okolicznych
gmin m.in. Buku, Opalenicy, Kaźmierza, Duszników. Protestujący domagali się
przede wszystkim podjęcia przez G.EN. Gaz
działań zmierzających do obniżki cen sprzedawanego im gazu; w siedzibie spółki złożyli
w tej sprawie pismo z postulatami.
Fot. Gmina Tarnowo Podgórne
i Rokietnica, którzy mogą się rejestrować
u Wykonawcy Programu – firmy EDICTUM
sp. z o.o.
Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Program finansowany jest w całości ze
środków budżetowych powiatu poznańskiego.
Kontakt dla mieszkańców gmin: Buk,
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Mosina,
Pobiedziska, Rokietnica:
EDICTUM sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 573 149 181, 61 847 04 54
godz. przyjęć: poniedziałek 9:00-13:00
środa 10.00-15.00, czwartek 13.00-18.00
piątek 10.00-13.00
Red.
obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie
można korzystać do czasu, aż minie jego
ważność. W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca
nie ma możliwości złożenia online wniosku
o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje,
w których - ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego
zrobić). Składanie online wniosku o dowód
jest możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich
odciski palców nie będą pobierane.
Polska nie jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wydłużył termin wdrożenia
nowych dowodów osobistych. Belgia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Rumunia, Słowacja
i Słowenia – również otrzymały od Komisji
Europejskiej zgodę na wydłużenie terminu
wprowadzenia nowych dokumentów.
red.
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Medale i odznaczenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w siedzibie urzędu przyznano nagrody
wyróżniającym się w pracy dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom z gminy
Buk. Nagrody wręczyła sekretarz miasta i gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak,
dziękując nauczycielom za trud włożony w ich pracę.

Z

e Szkoły Branżowej I Stopnia w Buku
w gronie nagrodzonych znaleźli się:
Bernadeta Halasz-Hypka, Maciej
Hoffmann, Karolina Wawrzyniak; ze Szkoły Podstawowej w Buku: Kamila Kaseja,
Dorota Ogonowska-Springer, Lidia Pąpka,

Mirosława Sznycer, Renata Wesołek; ze
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie: Marlena
Kwiecińska-Kańduła, Dariusz Sommerfeld,
Karolina Szajstek; ze Szkoły Podstawowej
w Szewcach: Iwona Fengler, Mariola Sobkowiak, Mirosława Zwęgrodzka.

Subwencja oświatowa tylko w 62%
zapewnia utrzymanie szkół

O

świata to jedno z najważniejszych
zadań własnych miasta i gminy Buk.
Dbając o zapewnienie jak najlepszych
warunków nauczania, szkoły i przedszkola
są remontowane, doposażone, a uczniowie
motywowani do lepszych wyników w nauce,
dzięki np. lekcjom wyrównawczym czy też
innym formom pomocy. Jednak zadania
związane z oświatą to duża część wydatków i spore obciążenie dla budżetu naszej
gminy, bo subwencja oświatowa i dotacje
przekazane z budżetu państwa tylko w części
pokrywają wydatki związane z funkcjonowaniem szkół.
System oświaty analizuje się z kilku perspektyw, biorący pod uwagę takie czynniki
jak:
1. stopień wykorzystania bazy lokalowej,
2. finansowanie oświaty,
3. organizacja procesu dydaktycznego,

4. poziom jakości edukacji w szkołach.
Na dzień dzisiejszy baza lokalowa jest
w zasadzie wystarczająca, a szkoły w naszej
gminie pracują w trybie jednozmianowym.
Jednak należy pamiętać, że liczba mieszkańców w gminie będzie rosła. Dlatego
analizowane są długoterminowe plany rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Niepruszewie.

Oświata w gminie w liczbach

W placówkach oświatowych, które prowadzi miasto i gmina Buk pracuje obecnie
169 nauczycieli. Do wszystkich placówek
funkcjonujących jako publiczne uczęszcza
ok. 2 tysiące dzieci i młodzieży.
Jedną z tendencji, którą możemy zaobserwować w ostatnim czasie, jest rosnąca
liczba przedszkolaków, co z jednej strony
cieszy, bo „odmładza” naszą społeczność.
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Nagrody otrzymali też nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie: Joanna Christop, Natalia Izabela Fagasik, Rafał Skomra; z Przedszkola Hałabały
w Buku: Katarzyna Leśniczak, Iwona Miga;
z Przedszkola w Buku: Sławomira Polcyn.
Ponadto troje nauczycieli z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie
otrzymało odznaczenia państwowe. Medal za
Długoletnią Służbę – Brązowy Krzyż Zasługi
dostała Małgorzata Zeuschner, zaś Medale
Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Natalia Fagasik i Katarzyna Kłak.
EWA

Jednak z drugiej strony, to właśnie na gminie spoczywa obowiązek modernizacji budynków i ich dostosowanie, nie tylko ich
systematyczne doposażenie, ale też utrzymywanie. Tym samym zwiększają się koszty
związanych z eksploatacją placówek.
Obecnie mamy w mieście i gminie Buk
4 szkoły podstawowe, 1 zespół szkolno-przedszkolny, 1 przedszkole publiczne, 1
szkołę branżową I stopnia, 2 przedszkola
prowadzone przez osoby prywatne, ale działające na prawach przedszkoli publicznych,
bo funkcjonujące dzięki gminnej, pełnowymiarowej dotacji.
Miasto i gmina jest zobowiązana do finansowania przedszkoli, szkół podstawowych, szkoły branżowej. W związku z realizacją tych zadań gmina uzyskuje dochody
głównie z tzw. subwencji oświatowej oraz
dotacji na prowadzenie przedszkoli.

Ile gmina dopłaca do oświaty?

Budżet państwa przekazuje gminie tzw.
subwencję oświatową, która tylko w części
pokrywa wydatki związane z funkcjonowal LISTOPAD 2021

niem szkół. W roku 2020 miasto i gmina
Buk otrzymała 11.937.788,00 zł środków
z subwencji oświatowej oraz dotacji, a w
roku 2021 dostaliśmy 12.483.998,06 zł.
Część oświatowej subwencji ogólnej jest
ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań
związanych z dowozem uczniów oraz zadań
związanych z prowadzeniem przedszkoli
ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami
integracyjnymi oraz zadań związanych
z prowadzeniem innych form wychowania
przedszkolnego.
Wielkość części oświatowej subwencji
ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa
budżetowa. Przy podziale części oświatowej
subwencji ogólnej są uwzględniane w szczególności:
1. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki;
2. stopnie awansu zawodowego nauczycieli;
3. liczba uczniów w szkołach i placówkach;
4. liczba dzieci, które ukończyły 6 lat lub
więcej w roku bazowym, objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego;
5. zróżnicowanie kwot ustalanych na dzieci
objęte wychowaniem przedszkolnym i dzieci
realizujące obowiązek szkolny i obowiązek
nauki z uwzględnieniem wyższej kwoty na
dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej kwoty
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do
5000 mieszkańców;
6. zróżnicowanie kwot ustalanych na
uczniów objętych kształceniem zawodowym
w zależności od prognozowanej nadwyżki
Wydatki związane z oświatą

Liczba uczniów nauczycieli wg stanu na 30.09. uwzględnione do obliczenia subwencji oświatowej.
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Przedszkola
487
502
660
Szkoły podstawowe
1080
1001
1141
Szkoła branżowa
226
200
198
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na 30.09. uwzględnione do obliczenia subwencji oświatowej.
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Stażysta
7,77
3,34
5,52
Kontraktowy
9,73
14,03
32,75
Mianowany
31,96
29,33
35,59
Dyplomowany
70,15
74,85
79,36

2020

ZSP
SP
NIEPRUSZEWO DOBIEŻYN
840,11
1194,57
1043,74
907,37
1350,25
1084,71

SP BUK

koszt utrzymania
jednego ucznia
procent środków jakie
gmina dokłada
do utrzymania szkoły

2020
2021
2020

30%

47%

31%

45%

76%

0%

2021

31%

47%

33%

45%

72%

1%

lub deficytu zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim
rynku pracy w stosunku do liczby kandydatów chętnych do podjęcia pracy (od 1
stycznia 2019 r.);
7. liczba uczniów, którzy zdali odpowiednio
egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach
policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe.
Wydatki bieżące, na których pokrycie
przekazywana jest subwencja, były w 2020
r. o 37% wyższe niż wartość tej subwencji.
W 2021 r. wartość tego wskaźnika zwiększyła się do poziomu 38%.
W przedstawionych tabelkach nie są
uwzględnione wydatki związane z dowozem
uczniów szkół oraz dotacje dla przedszkoli.
W tabeli przedstawione zostały dane
dotyczące informacji, jaki jest miesięczny
koszt utrzymania placówki w odniesieniu

na jednego ucznia oraz procent, ile gmina
dokłada środków do poszczególnych jednostek w odniesieniu do subwencji oświatowej.
oprac. Sylwia Wzgarda
inspektor ds. oświaty
UMiG Buk
Dariusz Pańczak, nauczyciel z 33-letnim stażem zawodowym w szkole podstawowej w Buku:
Oświatę w gminie w dużym stopniu finansuje gmina, a mieszkańcy najczęściej są przekonani, że pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Szkoła jest państwowa już z samej nazwy
i stąd takie podejście. A jak widzimy z zestawień,
gmina finansuje oświatę z roku na rok w coraz
większym zakresie. To są ogromne pieniądze,
które mogłyby zostać przeznaczone na inne
inwestycje w gminie. Uważam, że państwo
oświatę powinno finansować w 100 procentach, tym bardziej, że w różnym zakresie (np.
merytorycznym) szkołami zarządza, a gmina
w tym zakresie ma niewiele do powiedzenia.

1 169 362,96
41 602,84

PRZEDSZKOLE
HAŁABAŁY
316 549,34
245 313,29

SZKOŁA
BRANŻOWA
1 797 845,00

2 241 961,95 2 243 256,70

2 520 489,00

1 436 098,00

18 305 225,80

1 958 626,37

-361 747,00

6 921 164,79

SZKOŁA
BRANŻOWA
1 609 884,99

ROK 2020

PLUSZAK

SP BUK

ZSP NIEPRUSZEWO

SP DOBIEŻYN

SP SZEWCE

SUBWENCJA
DOTACJA
PLAN
(WYDATKI BIEŻACE)

121 364,06
110 462,71

4 826 670,13

1 417 742,00
74 598,19

1 442 732,36
51 644,90

6 996 456,80

2 866 963,35

2 169 786,67

1 374 623,16

747 584,69

1 032 290,90

ŚRODKI GMINNE

SP
PRZEDSZKOLE
SZKOŁA
SZEWCE HAŁABAŁY BRANŻOWA
1126,13
850,37
595,40
1205,56
873,44
686,57

PRZEDSZKOLE
SIÓSTR
22 913,56
98 986,06

11 315 180,00
622 608,00

ROK 2021

PLUSZAK

SP BUK

ZSP NIEPRUSZEWO

SP DOBIEŻYN

SP SZEWCE

SUBWENCJA
DOTACJA
PLAN
(WYDATKI BIEŻACE)

139 314,67
126 506,00

5 223 336,52

1 451 125,36
82 376,00

1 527 340,74
50 014,00

1 236 052,10
50 014,00

PRZEDSZKOLE
HAŁABAŁY
386 701,11
263 309,00

7 632 774,86

3 046 159,14

2 473 149,67 2 517 217,65

2 588 871,00

1 656 011,56

19 914 183,88

2 374 597,19

1 437 617,76

1 858 827,78

16 023,26

7 646 517,71

ŚRODKI GMINNE

KOSYNIER BUKOWSKI l	

816 618,52

1 142 833,20

PRZEDSZKOLE
SIÓSTR
239 466,58
98 557,00

RAZEM

RAZEM
11 813 222,06
670 776,00
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Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w gminie Buk
Na terenie gminy Buk Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. planuje realizować prace wiertnicze przy otworze
poszukiwawczym Niepruszewo-1H, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Pniewy – Stęszew 14/2010/Ł, wydaną w dn. 19 lipca 2001 r., a następnie
przekształconą decyzją ministra środowiska z dn. 14 listopada 2017 r.

K

oncesja, na której prowadzone są prace obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1005,92 km², w tym teren gmin: Granowo,
Kuślin, Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Duszniki,
Kaźmierz, miast i gmin: Lwówek, Opalenica, Buk, Stęszew, Ostroróg,
Pniewy, Szamotuły oraz miasta Poznań w województwie wielkopolskim. Otwór Niepruszewo-1H będzie wiercony na gruncie rolnym
na obrzeżach miejscowości Niepruszewo.
Cel planowanych prac
Celem projektowanych robót jest rozpoznanie potencjału złożowego otworów czerwonego spągowca w strukturze Niepruszewo,
wyznaczonej na podstawie wykonanych w 2019 r. badań sejsmicznych 3D – „Palędzie”. W najbliższym sąsiedztwie projektowanego
otworu odkryto złoża gazu ziemnego: Buk, Ceradz Dolny, Jankowice,
Młodasko i Stęszew.
Projektowana całkowita długość końcowa otworu Niepruszewo-1H wynosi 4425 m, a całkowita planowana głębokość to 3134
m. Oznacza to, że od pewnej głębokości otwór będzie krzywiony,
a odcinek długości ok. 800 m będzie poziomy.
Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie
PGNiG?
W IV kwartale 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie prac
przygotowawczych, które będą polegały na przystosowaniu drogi dojazdowej oraz budowie placu wiertniczego, na
którym stanie urządzenie wiertnicze oraz cała infrastruktura
umożliwiająca prowadzenie wiercenia i niezbędnych zabiegów.
Prace wiertnicze zaplanowano rozpocząć w drugiej połowie
2022 r. Zakłada się, że wiercenie otworu Niepruszewo-1H wraz
z niezbędnymi testami potrwa co najmniej sześć miesięcy. Po
zakończeniu wierceń odbędą się testy eksploatacyjne, a po
ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. W dalszej kolejności, w zależności od wyniku prac,
planowane jest częściowa lub całkowita rekultywacja
placu wiertniczego.
W jaki sposób prowadzone
są wiercenia i co oznaczają
dla mieszkańców gminy?
Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe
niedogodności, takie jak odgłosy
urządzeń, zwiększony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie
placu wiertniczego. Ze względu na
głębokość wiercenia konieczne jest
wykorzystanie dużego urządzenia
wiertniczego, które będzie widoczne
z dużej odległości. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie
całodobowym.
Na zlecenie PGNiG jako operatora, prace wiertnicze będzie realizowała firma EXALO
Drilling SA., która świadczy
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usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu
ziemnego i ropy naftowej. Sprzęt wykorzystywany przez EXALO
spełnia najwyższe standardy, zapewnienia maksymalny poziomu
bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i mieszkańców terenów
objętych pracami oraz środowiska naturalnego.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?
W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy gminy mogą
czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie
procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami
i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo
rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony
środowiska. Gwarantują także bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i wszystkich osób znajdujących się
w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od
tego, instytucje takie jak np. Ministerstwo Środowiska,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy
oraz władze samorządowe posiadają instrumenty
prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych,
prowadzonych na ich terenie prac oraz monitoringu
środowiska.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo stawia
sobie za cel nie tylko rozwój poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej w Polsce, ale także zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to
połączenie wiedzy i umiejętności z troską o racjonalną gospodarkę krajowymi zasobami oraz poszanowaniem dla mieszkańców terenów, na których
spółka prowadzi prace.
PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe
niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość
mieszkańców. Spółka zapewnia, że
o wszystkich swoich działaniach
na tym terenie na bieżąco informuje władze gminy, a wiele
kwestii uzgadnia na bieżąco.
Dotyczy to harmonogramu
prowadzenia prac, rozpoczęcia poszczególnych etapów
realizowanego przez nas
przedsięwzięcia, tras przejazdu pojazdów związanych
z prowadzonymi pracami,
zasad korzystania z dróg
będących w zarządzie gminy Buk. Wynika to nie tylko
z obowiązków nałożonych
przepisami prawa, ale także
z dążenia PGNiG do zapewnienia dobrosąsiedzkich
stosunków i współpracy ze
wszystkimi mieszkańcami.
l LISTOPAD 2021

11 Listopada w Buku

G

minne obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą Mszą św. w intencji
Ojczyzny, którą celebrowali księża proboszczowie Andrzej Szczepaniak z Buku i Roman
Janecki z Niepruszewa. O oprawę muzyczną
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zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Buku pod batutą Karola Hołoda.
Zespół towarzyszył także pocztom sztandarowym i delegacjom podczas składania
wieńców pod „Pomnikiem Bohaterów Ziemi
Bukowskiej”. W ramach obchodów odbył się
„Bieg z flagą”, organizowany przez bukowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego uczestni-

cy wystartowali sprzed restauracji „Melodia” i obwodnicą oraz ulicą Otuską dotarli
na metę przy Pomniku Bohaterów Ziemi
Bukowskiej, gdzie otrzymali pamiątkowe
medale. Świętowanie urozmaiciły wydarzenia przygotowane przez Ośrodek ZHP
w Buku. Plac Reszki zamienił się w pole
działań w ramach gry miejskiej i Radiostacji
Wolności. Uczestnicy mieli okazję spróbować
swoich sił w strzelaniu laserem oraz z łuku
do tarczy, szyfrowaniu, czy w śpiewie patriotycznych pieśni. Mogli również upiec wspólnie kiełbasę przy rozstawionych paleniskach,
nie zabrakło także grochówki i popcornu.
Obchody zakończył salut rzymskich ogni
i wybuch armatni. Całość przebiegała pod
czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Red.
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Świetlica „Strefa Wyobraźni”
wznawia działalność
18 października br. po długiej przerwie wznowiła swoją działalność świetlica „Strefa
Wyobraźni”. Wczorajsza uroczysta reaktywacja placówki dokonana przez sekretarz
Miasta i Gminy Aleksandrę Wawrzyniak miała znaczenie raczej symboliczne, bo
świetlica działa już od 4 października br.

P

rogram uroczystego otwarcie pt. „Pozytywne popołudnie” obfitował w szereg
atrakcji przeznaczonych zarówno dla
starszych, jak i młodych odbiorców. Można
było wziąć udział w malowaniu „pozytywnego muralu”, jesiennych wyścigach z dynią
i kasztanami, warsztatach plastycznych „Świat
w słoiku», laserowych niespodziankach oraz
skosztować przepysznych hot-dogów i popcornu, które były serwowane przez harcerzy
dla wszystkich uczestników. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędu, rady miasta i gminy Buk, placówek
oświatowych i innych instytucji.
Świetlica działa już od 28 lat i finansowana
jest z budżetu miasta i gminy Buk. – Odpowiadamy przede wszystkim na potrzeby dzieci,
stąd poświęcamy część czasu na odrabianie
z nimi lekcji. W tygodniowym rozkładzie zajęć

mamy: poniedziałki z eksperymentami chemicznymi, kulinarne wtorki, środowy Five
O’clock (zajęcia z wykorzystaniem języka
angielskiego), a w czwartki i piątki zajęcia
kreatywne związane z umiejętnościami manualnymi (slimy, plecenie bransoletek, rysunkowe potyczki). Codziennie jemy wspólny
podwieczorek, niekiedy przygotowujemy go
wspólnie z dziećmi. Bierzemy udział w Europejskim Tygodniu Kodowania CodeWeek
2021, realizując projekt „Programowanie bez
prądu”. W planach mamy przystąpienie do
projektu promującego umiejętności programowania z wykorzystaniem klocków Lego.
Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się uruchomić świetlicę także w Szewcach, a w dalszej kolejności w Niepruszewie – mówi Anna
Krzemińska, koordynatorka świetlicy, która
pracuje wraz z zespołem wychowawców:
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Marią Kaczmarek, Ewą Kaczmarek, Maria Kowalską, Mirosławą Plewą, Michaliną Targosz.
– Świetlica „Strefa Wyobraźni” jest ważnym miejscem na mapie naszej gminy, gdzie
dzieci i młodzież po szkole mogą bezpiecznie
i twórczo spędzać czas. Szczególnie w tych
trudnych, pandemicznych czasach dużej
izolacji, ważne jest, aby ci najmłodsi mogli rozwijać swoje umiejętności społeczne,
poznawać swoje talenty. Mówię o tym nie
tylko jako samorządowiec, ale też ojciec trójki dzieci, których dobro bardzo leży mi o na
sercu – stwierdza burmistrz miasta i gminy
Buk Paweł Adam.
Świetlica zaprasza na zajęcia dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. Pracuje od
poniedziałku do piątku w godz. 15 -18, ale
planują organizować ciekawe wydarzenia
także w soboty. Świetlica „Strefa Wyobraźni”
mieści się w budynku Przedszkola Krasnala
Hałabały, przy ul. Wegnera 10 (wejście od
strony placu zabaw) w Buku. Na każdego
uczestnika codziennie czeka podwieczorek,
a wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy
do kontaktu: tel. 691 851 451, e-mail: swietlica@buk.gmina.pl lub osobiście w godzinach
otwarcia świetlicy.
Edyta Wasielewska
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Hubertus
w Niepruszewie

W

środę 3 listopada br. w kościele
św. Wawrzyńca w Niepruszewie
odbyła się Msza św. „hubertowska”.
Tego dnia na specjalne zaproszenie ks. kanonika Romana Janeckiego do Niepruszewa
przybyły poczty sztandarowe oraz przedstawiciele kół łowieckich i hodowców koni
z okolicy. Eucharystii koncelebrowanej przez

czterech kapłanów przewodniczył oraz
homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Szczepaniak. O oprawę muzyczną Mszy św. oraz
krótki koncert po niej zadbał Zespól Sygnalistów Myśliwskich Palatium działający przy

Zacznij działać – stwórz dzieciom bezpieczny dom

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu poszukuje osób, które
chcą zostać rodziną zastępczą.
Rodzina zastępcza jest jedną z form
pomocy dziecku, która z założenia ma
charakter tymczasowości. Opiekunowie
przyjmują do swojej rodziny dziecko, które
z różnych przyczyn nie może wychowywać
się w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko
umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu
pokonania trudności, które były przyczyną umieszczenia go w pieczy lub jeśli to
niemożliwe - do czasu uregulowania jego
sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do
ośrodka adopcyjnego.
Dzieci te często już wiedzą czym jest
przemoc, zaniedbanie, czy wykorzystanie
seksualne. Wszystkie one potrzebują bezpieczeństwa i bliskich relacji z dorosłymi,
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którym będą mogły zaufać i mieć w nich
wsparcie. Pomóc dzieciom uporać się z ich
trudnymi doświadczeniami, może tylko rodzina z otwartym sercem, która spojrzy
na dziecko z czułością, ale też będzie konsekwentna w wychowaniu, pomagająca
mądrze i z rozsądkiem.
Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaangażowania i poświęcenia jednak niesie
za sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji.
Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom
dla dzieci z bagażem doświadczeń - zgłoś
się do nas!
Rodziną zastępczą mogą być osoby, które:
» są odpowiedzialne - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
» mają pełnię władzy rodzicielskiej,
» nie były karane,

Nadleśnictwie w Grodzisku Wielkopolskim.
Po części oficjalnej myśliwi spotkali się na
poczęstunku w Niepruszewie, a koniarze
w Otuszu. Do zobaczenia za rok.
Red.

» wypełniają obowiązek alimentacyjny
(jeśli został on zasądzony),
» nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
» są zdolne do sprawowania opieki nad
dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną),
» zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,
» przebywają na terenie naszego kraju,
» posiadają stałe źródło dochodów (co
najmniej jedna z osób),
» odbyły szkolenie dla kandydatów na
rodzinę zastępczą organizowane przez
tut. Centrum i zostały zakwalifikowane
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Osoby zainteresowane pełnieniem
funkcji rodziny zastępczej zapraszamy
do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 2269 206 lub mailowego na adres
sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl
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Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa

Z

najomi mieszkający w centrum Poznaniu mieli kiedyś szafę, która otwierała
się, kiedy przejeżdżał tramwaj. Żona
nie mogła namówić męża, aby ją naprawił,
więc zawołała majstra. Majster wszedł do
szafy, aby na własne oczy przekonać się, co
z szafą nie tak. W międzyczasie wrócił mąż,
wszedł do salonu, tramwaj akurat przejechał,
szafa się otwarła, a tam... nieznajomy. Co pan
tu robi – wykrzyknął mąż do intruza? – Nie
uwierzy pan, ale czekam na tramwaj – odparł majster. To jeden z damsko-męskich
dowcipów, którymi bukowską publiczność
rozbawiał podczas „Kulturalnego czwartku”,
28 października, Andrzej Lajborek, na co
dzień aktor Teatru Nowego w Poznaniu,
przekomarzając się z prowadzącą Agnieszką Mazur. Wszak tytuł przedstawienia to
„Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”.
Zabawne dialogi na temat miłości, relacji
damsko-męskich i panujących stereotypów
ubarwiały polskie i światowe przeboje muzyki operowej w wykonaniu sopranistki Jo-

Simchat
Chajim Festival
jubileuszowo
w Buku!

F

estiwal Kultury Żydowskiej w Buku gościł po raz trzeci, a w pozostałych miastach świętował swoją dziesiątą edycję.
W ramach Simchat Chajim, w dniach 7-9
października, przygotowano liczne wydarzenia kulturalne w Poznaniu, Buku oraz
Jarocinie. Organizator wydarzenia – Stowarzyszenie Krotochwile – przygotowuje
co roku szereg spotkań z ludźmi kultury
i sztuki, koncerty, warsztaty oraz wykłady.
Ideą festiwalu jest ukazanie wielokulturowej
przeszłości południowej Wielkopolski – te-

anny Horodko i tenora Marka Szymańskiego.
„Usta milczą, dusza śpiewa” czy „Brunetki,
blondynki” chętnie nucili także widzowie.

Tylko spokojnie,
czyli jak ujarzmić Kwarant Annę

Przedstawienie było pierwszym z cyklu
„Kulturalnych czwartków”, na który raz w
miesiącu zapraszamy wspólnie z Kinem
„Wielkopolanin”. Kolejny „Kulturalny czwartek” już 25 listopada. Tytuł sztuki nieprzypadkowy: „Tylko spokojnie, czyli jak ujarzmić
Kwarant Annę”. Koniecznie zapiszcie tę datę
w kalendarzu i zarezerwujcie sobie wolny
wieczór! Co łączy pandemię i karnawał?
To oczywiste – maski i maseczki! A co robi
słynny tenor osadzony na kwarantannie?
To też oczywiste – wzdycha za występami
i wielbicielkami, zwłaszcza że wyczerpał już
limit rozmów z żoną przeznaczony do końca
życia! Artyści związani z poznańską „Fabryką
Sztuki”, stęsknieni za publicznością, wzorem
Stanisława Barei tropiącego absurdy PRL-u,

renu zamieszkałego dawniej przez liczną
społeczność żydowską. Wspólne dziedzictwo
i bogata kultura były motywem przewodnim
wszystkich wydarzeń.
W dawnej synagodze w Buku odbyły się
9 października trzy wydarzenia. Festiwalową sobotę rozpoczęły warsztaty tworzenia
świec hawdalowych, pod okiem Aleksandry
Wilczury. Hawdala, to ceremonia oddzielenia czasu szabatu lub innych świąt od dnia
powszedniego, której symbolem są właśnie
świece. Popołudnie upłynęło na tle opowieści o żydowskich świętach i zwyczajach.
W fascynującą podróż po łącznikach obu
kultur – żydowskiej i polskiej – wprowadziła
słuchaczy również Aleksandra Wilczura.
W ramach festiwalu odbyły się dwa koncerty. Jeden z nich wybrzmiał tradycyjnie
w murach dawnej synagogi w Buku. Nata
i Evgeny – muzycy urodzeni we Lwowie,
od kilku lat mieszkający w Polsce, tworzą
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dali się porwać humorystycznym aspektom
przedłużającego się reżimu sanitarnego.
Spektaklem kabaretowo-muzycznym „Tylko
spokojnie, czyli jak ujarzmić Kwarant Annę”
koją skołatane nerwy szarpane medialnymi
doniesieniami. Czynią to z humorem, satyrą,
niekiedy błazenadą, a przede wszystkim znakomitą muzyką w mistrzowskim wykonaniu.
W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku oraz Fundacji „Fabryka Sztuki” serdecznie zapraszamy 25
listopada 2021, o godzinie 18.00 do
Kina Wielkopolanin na spektakl „Tylko
spokojnie, czyli jak ujarzmić Kwarant
Annę”. Bilety w cenie 15 złotych do
nabycia w MGOK Buk i w kasie Kina.
IDW
unikalną muzykę, będącą połączeniem dawnych brzmień (np. szofara – hebrajskiego
instr. dętego) ze współczesną elektroniką.
Jak mówi sama artystka: „Nasze oryginalne
kompozycje przenoszą szofar z czasów starożytnych w sferę nowoczesnego elektronicznego brzmienia, coś, czego nigdy wcześniej
nie próbowano, jest to teraz niezbadane terytorium szofaru, a my jesteśmy w czołówce”. Całość ubarwia wokal Naty, momentami
wprowadzający w transowy, medytacyjny
klimat. Dwie osoby na scenie, a brzmienie
niezwykle pełne i bardzo urozmaicone. Doskonale czują się zarówno w kameralnym
gronie, jak i przed dużą publicznością.
We wszystkich wydarzeniach można
było uczestniczyć bezpłatnie. Simchat Chajim
Festival dofinansowano ze środków Miasta
i Gminy Buk, Miasta Poznań oraz Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Z. Skibińska
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Nie czas na nudę!
Pracownia plastyczna, zajęcia
kreatywne dla przedszkolaków, nauka
gry na flecie, zajęcia z rytmiki i tańca,
warsztaty programowania Lego to
oferta Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury dla dzieci i młodzieży, z której
korzystać mogą młodzi bukowianie.

do marca 2022 roku, finansuje Fundacja
eSzkoła, Polska Fundacja Informatyczna
oraz Fundacja Wspieramy Wielkich.
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym
udało się także wyjść z zajęciami poza
bukowski Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie
co tydzień w środę w odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe, a co drugi tydzień

w sobotę zabawy z klockami Lego. Z budowaniem z klocków Lego mierzą się także
młodzi mieszkańcy Kalw. Tam na zajęcia
do Wiejskiego Domu Kultury zapraszamy
co drugi tydzień w poniedziałek i wtorek.
Więcej informacji w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury pod numerem telefonu:
61 814 01 21.
IDW

M

imo że pandemia daje o sobie znać,
z początkiem roku szkolnego udało
się wrócić do popołudniowych zajęć
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wtorek to dzień muzyczno-taneczny, nad którym
czuwa Magdalena Kluj. Już o godzinie 14.30
ruszają godzinne zajęcia nauki gry na flecie,
po nich przychodzi czas na BumBamBini,
czyli zajęcia perkusyjno-rytmiczne, a następnie na parkiet wchodzi grupa taneczna.
Niemalże równocześnie z oferty MGOK-u
skorzystać może młodsze rodzeństwo.
O godzinie 16.30 w każdy wtorek startuje
bowiem „Kreatywna fantazja” – godzinne
zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów
z młodszych klas szkoły podstawowej. Z kolei
starsze dzieci i młodzież szkolna z radością
przyjęły cośrodowe spotkania z artystką
i plastyczką panią Ewą Fiksińską. Zajęcia
rozpoczynają się o godzinie 15.00 i trwają
do 19.00. Można przyjść na dowolną godzinę,
choć warto mieć na uwadze, że artystyczne wyzwania wymagają nie tylko pracy,
ale i czasu. Z kolei w piątki spotykają się
uczestnicy Ligi eSzkoła, czyli bezpłatnych
zajęć z e-Citizen i programowania Lego Spike dla młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.
W pracowni bukowskiego MGOK-u powstają
roboty, które uczestnicy programują, zlecając
im konkretne zadania. Projekt, który potrwa
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55 lat Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku
Z okazji 55-lecia powstania Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku oraz 103 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się jubileuszowy wieczorek. 10 listopada
br. w Starym Spichlerzu spotkali się członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy i zaproszeni
goście, wśród których byli m.in. przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński,
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej urzędu Miasta
i Gminy Buk Feliks Straburzyński, dyrektor MGOK Agnieszka Skałecka.

P

rowadzący spotkanie Jerzy Woźniak
przywitał zebranych, a jako pierwszy
głos zabrał prezes KŻR Piotr Andrzejewski, który przypomniał historię powstania
klubu. Następnie goście: Feliks Straburzyński, Piotr Goroński, Agnieszka Skałecka podziękowali za zaproszenie i przekazali na
ręce prezesa listy gratulacyjne.
Na uroczystym wieczorku zostały wręczone dyplomy i wyróżnienia za wyjątkowe
zaangażowanie w pracę na rzecz klubu, które
otrzymali: Karol Hołod, Henryk Ligocki, Eugeniusz Kowalski, Henryk Ratajczak, Arkadiusz Gielnik. W dalszej części prezes Piotr
Andrzejewski i wiceprezes Witold Kaczmarek wręczyli dyplomy i puchary w zawodach
strzeleckich „Rodzin Wojskowych”, które odbyły się w październiku br. Pierwsze miejsce

zajęła rodzina Dakowskich, II miejsce – rodzina Mikołajczaków, III miejsce – rodzina
Andrzejewskich. Zaś indywidualnie I miejsce
zdobyła Anna Dakowska.
W tradycji klubu jest też wręczanie
dyplomów i kwiatów jubilatom obchodzących, w danym roku, pełne rocznicę ślubu.
Otrzymali je w tym roku: Urszula i Karol
Hołod – 50 rocznica ślubu (złota), Czesława
i Bolesław Lulkiewicz – 55 rocznica ślubu
(szmaragdowa), Ewa i Dariusz Piwosz – 35
rocznica ślubu (koralowa), Katarzyna i Leszek Szała – 30 rocznica ślubu (perłowa).
Następnie wszystkim klubowiczom zostały wręczone medale okolicznościowe.
W trakcie spotkania były wyświetlane filmy
i zdjęcia z działalności klubu. Na zakończenie
prezes klubu Piotr Andrzejewski wręczył

22 		

gościom medale okolicznościowe i podziękowania dla burmistrza MiG Buk Pawła Adama
za „znaczące wsparcie działalności statutowej klubu. Cenimy niezmiernie, że zawsze
znajduje Pan czas, aby się z nami spotkać”.
Jerzy Woźniak
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Mała książka – wielki
człowiek edycja 2021/2022

P

rojekt jest realizowany od 2018 r. przez Instytutu Książki
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo
„Mała Książka – wielki człowiek”, we współpracy bibliotekami
publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bukowską bibliotekę oraz jej filie w Niepruszewie i Dobieżynie,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą! Znajdzie w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach

Biblioteczny konkurs
na najciekawszą
zakładkę do książki !

wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki tej akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

B

iblioteka Publiczna w Buku przeprowadziła konkurs plastyczny na najciekawszą zakładkę do książki. Był on adresowany był do przedszkolaków i uczniów
Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka
w Dobieżynie. Jego celem była promocja
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poprzez samodzielne wykonanie projektu graficznego zakładki do książek. Na konkurs
wpłynęło 39 prac, spośród których komisja
konkursowa wybrała 5 najciekawszych projektów. Oceniano: pomysłowość, estetykę
wykonania pracy, samodzielność oraz zgodność z zasadami określonymi w regulaminie.
Laureatami konkursu zostali: Maja Mak - zerówka; Leon Nowak kl.2; Franciszek Nowak
kl.4; Oskar Nowak kl.6; Zuzanna Cypel kl.8.
Zwycięskie zakładki zostaną wydrukowane i udostępniane czytelnikom Filii
Bibliotecznej w Dobieżynie !
Zwycięzcy oraz dodatkowo wylosowani
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe
i słodycze.
Projektantom najciekawszych prac
gratulujemy, a wszystkich uczestników
zachęcamy do brania udziału w kolejnych
konkursach naszej Biblioteki!
Małgorzata Kochniarczyk
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Jest coś, co mrokom się
opiera, to PAMIĘĆ
– ona nigdy nie umiera

6

listopada grupa turystów z Oddziału PTTK Buk spotkała się na XXXII
RAJDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWYM
pn. „Bądź Turystą w Swoim Mieście Buk
– 2021”. Organizatorem rajdu był Oddział
PTTK i Urząd Miasta i Gminy w Buku, a jego
celem było uczczenie Święta Niepodległości
Polski – 11 listopada, 103 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919, oraz miejsc
Pamięci Narodowej i zasłużonych członków Oddziału PTTK Buk. O godzinie 1100
uroczystym apelem przy Pomniku Bohaterów Bukowskich na Pl. Stanisława Reszki
otworzyliśmy rajd. Apel poprowadziła kol.
Irena Kamyszek opowiadając o zwycięskim
Powstaniu Wielkopolskim i jego uczestnikach. Zostały złożone dwa znicze w kolorach naszej flagi i został zaśpiewany hymn
Polski. Następnie przeszliśmy na cmentarz
św. Rocha, gdzie zapaliliśmy znicze (biały
i czerwony) na grobach Kazimierza Zenktelera powstańca wielkopolskiego i śląskiego,
dr Kazimierza Wróblewskiego powstańca

Poznajemy miejscowości
w powiecie poznańskim

11

października 2021 roku grupa 40
osób z Oddziału PTTK Buk pod kierownictwem przewodnika Pawła
Andersa wyruszyła autokarem na objazdową wycieczkę po powiecie poznańskim.
Przewodnik omawiał historię mijanych miejscowości, władze administracyjne, zabytki,
pałace, parki, zakłady produkcyjne, szkoły,
kościoły, mieszkańców. Wyruszyliśmy z Buku
o 830 i przez Otusz, Niepruszewo, Kalwy
i Więckowice dotarliśmy do Jankowic, gdzie
znajduje się odrestaurowany w latach 2016
– 2018 pałac, którego własnością jest Gmina Tarnowo Podgórne. Pałac jest miejscem
spotkań i ciekawych wydarzeń kulturalnych,
a także siedzibą Tarnowskiego Centrum Senioralnego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Samorządowej Szkoły Muzycznej. Pałac
znajduje się na terenie dobrze utrzymanego parku, w którym mieści się zewnętrzna
siłownia oraz park linowy. Następnie przez
Tarnowo Podgórne, Napachanie i Rokietnicę
udaliśmy się do Sanktuarium Maryjnego pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sobocie, którego budowę rozpoczęto w 1510
roku na miejscu pierwotnego drewnianego
kościoła. Historię kościoła przedstawił nam
ks. Krzysztof Andrzejewski proboszcz parafii
i kustosz Sanktuarium Pani Pięknej Miłości,
jak powszechnie nazywany jest wizerunek

wielkopolskiego i działacza społecznego,
założyciela Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, ks. Stanisława Kuliszaka pełniącego obowiązki kapelana frontu zachodniego
w grupie „Leszno” w Powstaniu Wielkopolskim, odnowiciela kultu Matki Bożej Literackiej i Stanisława Wysockiego ps. Babiarz
podczas powstania warszawskiego dowódcy
VIII samodzielnego Regionu Okęcie Armii
Krajowej. Przy każdym grobie kol. Irena
Kamyszek przybliżyła nam sylwetkę bohatera, jego działalność i zasługi. Zapaliliśmy
znicze również na grobie Leona Grabowskiego, regionalisty, współzałożyciela Koła
Miłośników Ziemi Bukowskiej i zaczątków
Izby Muzealnej. Poza tym zapaliliśmy znicze
na grobach zasłużonych działaczy naszego
umiejscowiony w głównym ołtarzu. Następnie przez Złotkowo i Suchy Las dojechaliśmy
do rezerwatu Morasko, zatrzymaliśmy się
przy kamieniu pamięci Franciszka Jaśkowiaka krajoznawcy, wybitnego przewodnika,
orędownika ochrony przyrody i zabytków.
Poszliśmy ścieżką, przy której znajdują się
kratery, (a w nich oczka wodne, po uderzeniu meteorytów) i dowiedzieliśmy się, że
meteoryty pochodzą z planetoid. Następnie
zatrzymaliśmy się na parkingu leśnym „Łysy
Młyn” i skierowaliśmy się do Ośrodka Edukacji Leśnej. Opiekun obiektu pani Karolina
Prange w barwny sposób opowiedziała nam
o zrekonstruowanym XV wiecznym drewnianym młynie wodnym, który jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale pełni również
rolę edukacyjną. Obok młyna znajdują się
stawy rybne, a ich wodą napędzane było
koło młyńskie. Tereny, gdzie znajduje się
młyn są luźno zamieszkałe, graniczą z poligonem wojskowym Biedrusko. W młynie
są wystawy stałe i czasowe, np. stolarstwa,
gospodarstwa domowego, skrzydlatych
mieszkańców lasów itp., a teraz pszczelarstwa. Człowiek pierwotny uzupełniał dietę
produktami pszczół, nawet używał ich do
obrony grodów, zrzucając na najeźdźców
pszczele roje, a do dziś miód stosuje się jako
środek spożywczy, leczniczy i kosmetyczny.
W celach edukacyjnych na terenie młyna
znajdują się wypchane ptaki i zwierzęta. Pani
Karolina ma kilkanaście konspektów zajęć
edukacyjnych w zależności od pory roku
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Oddziału PTTK, a każdy grób wywoływał
falę wspomnień związanych ze znanymi
nam osobami, zdziwienia, że przecież nie
tak dawno, a to już tyle lat i zadumy nad
nieuniknionym kresem życia. Znicze złożyliśmy na grobach: Bogdana Szynkaruka,
Krystyny Torba, Anieli Targosz, Felicji i Jana
Hanyżów, Romana Hanyża, Bogdana Jęcha,
Andrzeja Napierały, Czesława Równiaka,
Alfreda Przeniczki, Eugeniusza Koralewskiego, Katarzyny Kobieli, Anny Molendy,
Mirosławy i Andrzeja Skórzewskich i Grzegorza Skrzypka. Dzieli nas tylko czas. Szybko
upłynęły również dwie godziny spędzone
na nekropolii i lekko zziębnięci udaliśmy
się na turystyczny poczęstunek do świetlicy
oddziału.
PTTK aka

i zapotrzebowania odbiorców, a opowiada
tak ciekawie, że i cały dzień minąłby nam
niepostrzeżenie, lecz czas nas ograniczał.
Serdecznie dziękujemy. Minęliśmy zabudowania Biedruska, zwiedziwszy Zespół Pałacowo - Parkowy, Narodowy Panteon Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
gdzie na cokole pomnika stojącego pośrodku
wyryty jest napis „NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ
A POSZLI SPŁACIĆ DŁUG OJCZYŹNIE”. Na
schodach pałacu zrobiliśmy sobie zdjęcie
ku wiecznej pamięci. Przemknęliśmy przez
Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie
i udaliśmy się na obiad do „Baru Zielone
Wzgórza” na Rynku. Przejechaliśmy przez
Czerwonak, by w Kicinie zwiedzić kościół
parafialny pw. Św. Józefa. W latach 1941 –
1943 w zabudowaniach parafialnych mieścił się niemiecki obóz przymusowej pracy
dla Żydów, gdzie w nieludzkich warunkach
straciło życie 76 osób. Obecny kościół wybudowano w 1749-1752 r. z fundacji ks. Józefa
Kierskiego i znajduje się on na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Przez Janikowo, Kobylnicę, Swarzędz,
Zalasewo, Franowo, Rataje, pełni wrażeń,
wiadomości, zjechawszy prawie „cały powiat” dojechaliśmy do Buku. Serdecznie
dziękujemy prezesowi Ryszardowi Milerowi
za pomysł, przewodnikowi Pawłowi Andersowi na przewodnictwo, a panu kierowcy
Janowi Cieślakowi za bezpieczną jazdę. Do
zobaczenia przy następnej okazji.
PTTK aka
l LISTOPAD 2021

Pasieka dydaktyczna Szkoły CDS Lider

Spotkanie opłatkowe w grudniu 2019 roku

Niech pszczoły mają gdzie latać
Sto lat, sto lat... śpiewamy przy okazji urodzin i jubileuszy. Tymczasem nie sto, a 120
lat mija od powołania w Buku Koła Pszczelarzy. 5 grudnia, najpierw podczas uroczystej
Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, a następnie w Sali
Miejskiej ponad 50 członków Koła obchodzić będzie swoje święto.

–J

ak nietrudno policzyć, nasze koło
powstało w 1901 roku jako Opalenicko-Bukowskie Towarzystwo
Pszczelnicze, dokładnie dwadzieścia lat po
zawiązaniu się ówczesnego Głównego Towarzystwa Pszczelniczego na Wielkie Księstwo
Poznańskie – wyjaśnia Henryk Rogoziński,
prezes Koła Pszczelarzy w Buku. – To rzeczywiście czasy, kiedy pszczelarstwo zyskiwało
na popularności, rosła świadomość tej dziedziny rzemiosła. Niestety, nad czym bardzo
boleję, nie mamy zbyt wielu informacji z tego
pierwszego, przedwojennego okresu działalności. Choć wiem, że takie dokumenty były.
W latach 70., dokumenty potwierdzające
powstanie naszego koła posiadał Leon Maćkowiak z Niepruszewa. Potem gdzieś notatki
zaginęły. Pojawił się trop, że mogły trafić na
wystawę do Sielinka. Aktualnie go badamy.
Od 1962 roku prowadzone są też ściślejsze
kroniki. W 1976 roku nasze Koło obchodziło
75-lecie działalności, a w 2001r 100-lecie.
Henryk Rogoziński to pszczelarz może
nie z dziada pradziada, ale z ojca na syna. Pochodzi z Pyzdr, gdzie już od dziecka przyglądał się pracy w pasiece prowadzonej przez
ojca. Kiedy ożenił się z bukowianką i w 1998
roku przeprowadził do Buku, przywiózł tu
także kilkanaście swoich uli, a pasją z czasem
zaraził małżonkę. Dziś państwo Rogozińscy
mają 80 uli. Liczba robi wrażenie, choć jak
przyznaje pan Henryk, to nadal średniej wielkości, rodzinna pasieka. Bukowskiemu Kołu
prezesuje od 2007 roku.
– Jak tylko przeprowadziłem się do Buku,
zaraz wstąpiłem do tutejszego Koła Pszczelarzy. Wcześniej działałem w Pyzdrach.
W Buku poznałem ówczesnego prezesa
Jerzego Wilczka, zaczęliśmy się spotykać,
sporo rozmawiać, i ośmielę się powiedzieć,
że zaprzyjaźniliśmy się. To on zaproponował
KOSYNIER BUKOWSKI l	

mi wiceprezesurę po śmierci ówczesnego
wiceprezesa Jerzego Siudy w 2001 roku, a po
rezygnacji Jerzego Wilczka w 2007 roku,
który też ciężko chorował, członkowie koła
zdecydowali o moim wyborze na funkcję
prezesa – wspomina Henryk Rogoziński.
Od momentu powstania Bukowskie
Koło Pszczelarzy działało nieprzerwanie
aż do II wojny światowej. Na przełomie
lat 1945-46 organizacja wznowiła swoją
działalność, ale tylko na dwa lata. Ówczesna
władza nie patrzyła przychylnym okiem na
wszelkie inicjatywy integrujące oddolnie
mieszkańców, Koło zawieszono i stan ten
utrzymywał się aż do tak zwanej odwilży
w 1956 roku. Po tej kilkuletniej przerwie
bukowscy pszczelarze spotkali się po raz
pierwszy 2 marca 1957 roku.
– Kiedy wstępowałem do Koła w 1998
roku liczyło 24 członków. Dziś jest nas 52
pszczelarzy z Buku i gminy, ale nie tylko, także z Opalenicy, Dusznik, Poznania. Nie wszyscy mają potrzebę zrzeszania się, nad czym
boleję, bo będąc zrzeszonym łatwiej uzyskać
fachową pomoc czy finansowe wsparcie na
rozwój pasieki. Swoimi dotacjami wspiera
nas regularnie Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
– wyjaśnia pan Henryk. – Większość członków to panowie. Pszczelarstwo to głównie
męska profesja, być może dlatego, że trzeba
się trochę nadźwigać, znosić użądlenia, które
praktycznie są naszym chlebem powszednim. Czy to absorbujące zajęcie? Może
w szczycie sezonu, kiedy trzeba regularnie
wybierać miód. Osobiście uważam, choć
zdania bywają podzielone, że im mniej się
pszczołom przeszkadza, tym lepiej.
W pasiekach rodzinnych, takich jak pana
Henryka, sezon i de facto praca, trwa od

kwietnia do września. Jesień i zima to czas
odpoczynku zarówno dla pszczół, jak i dla
pszczelarzy, czas na ewentualne naprawy
i przygotowanie się do wiosny. Jak przekonuje pan Henryk, pszczelarstwo stało się
modne. Powstają nowe pasieki, bo rośnie
popyt na miód jak najlepszej jakości. – Wrócę
do lat 90., kiedy to mieliśmy o połowę mniej
członków. I to był rzeczywiście zły czas dla
pszczelarstwa. Ludzie nie zastanawiali się,
czym jest prawdziwy miód, jakie są jego rodzaje. Jechali do marketu, gdzie na półkach
stał miód sztuczny w dobrej cenie, i to im
wystarczało. Dziś klienci pytają nie tylko
o konkretny rodzaj miodu, rzepakowy, akacjowy czy mniszkowy, bo każdy z nich ma
odmienne właściwości, ale także chętnie
pytają o inne produkty pszczele, jak pyłek
czy pierzga – podkreśla prezes Rogoziński.
Kiedy pytam o przyszłość pszczelarstwa,
pan Henryk martwi się przede wszystkim
o dobrostan pszczół.
– Patrząc na to, ilu mamy pszczelarzy, nie
martwię, że zabraknie nas, ludzi chcących
zajmować się tym rzemiosłem. Martwię się
o pszczoły, aby miały gdzie polecieć. Dlatego tak ważne jest, aby sadzić miododajne
drzewa, kwiaty, dbać o pożytki, bo to raj
dla pszczół. Miło się słucha o takich ekologicznych przedsięwzięciach jak minipasieki
zakładane na dachach domów w miastach.
Jak najbardziej, możemy zakładać, tyle że
pszczoła, aby być szczęśliwą, a więc sytą
i zdrową, potrzebuje w zasięgu lotu całych połaci kwiatów lub drzew, aby zebrać
dużo nektaru, pyłku i szybko przenieść go
do ula. W naszych warunkach klimatycznych pszczoły mają tak naprawdę tylko maj
i czerwiec, aby zebrać pokarm na zimę. My
im ten urobek odbieramy, ale też dajemy
coś w zamian, choćby dbając o ich kondycję
zdrowotną, stan uli, walcząc ze szkodnikami
itd. Wcale nie tak rzadko zdarza się nam
wywozić pszczoły z macierzystej pasieki
w jakieś potencjalnie miododajne miejsce.

M

* * *

sza Święta Jubileuszowa z okazji
120-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Buku odbędzie się 5 grudnia 2021 r.,
o godzinie 12.00, w Sanktuarium Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej z udziałem pszczelarskich władz regionalnych
i krajowych. Podczas mszy poświęcony
zostanie sztandar Koła.
Izabela Dachtera-Walędziak
25

Bukowskie
mamy
działają!

S

towarzyszenie Bukowskie Mamy w pierwszą sobotę listopada
w Kawiarni Stopklatka przy
Kinie Wielkopolanin, zaprosiło mamy do fascynującego
świata aromaterapii!
Warsztaty poprowadziła
Natalia Majewska z NATUROSTAN. Natalia uwielbia
dzielić się swoją pasją, która
stała się także jej sposobem
na życie.
To spotkanie stworzono
z myślą o osobach:
» ceniących sobie holistyczne podejście do
człowieka i jego zdrowia,
» lubiących dbać o odporność oraz zdrowie własne i swoich
najbliższych w sposób naturalny albo
chciałyby wiedzieć, jak zacząć to robić,
» przykładają uwagę do jakości produktów
używanych na co dzień.

Podczas spotkania uczestniczki przekonały się jak potężną moc, kryje w sobie
aromaterapia, dowiedziały się, jak i dlaczego warto z jej pomocą wzmacniać przede
wszystkim swoje zdrowie, ale także korzyst-
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nie wpływać na urodę. Przekonały się, jak
bardzo jest to przyjemny, skuteczny i całkiem
prosty sposób naturalnego wsparcia siebie
i najbliższych. A to dlatego, że aromaterapia doskonale oddziałuje na sferę cielesną,
duchową i emocjonalną. Dowiedziały się,
co należy brać pod uwagę przy wyborze
olejków eterycznych i dlaczego ich jakość
jest kluczowa.
Niezwykła podczas warsztatów była
możliwość sprawdzenia, jak działa na każdą uczestniczkę aromaterapia. Wierzymy, że
przekonały się, jak wielkim darem jest natura
i jak bardzo może poprawić jakość życia.
Oprócz praktycznej i eterycznej wiedzy
uczestniczki zostały obdarowane próbkami
olejków eterycznych o działaniu terapeutycznym.
Było to pierwsze, ale mamy nadzieję nie
ostatnie spotkanie z Natalią.
Wspomniane warsztaty są częścią cyklu
wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy, a współfinansowanych przez Miasto i Gminę Buk. Do tej pory
odbyły się spotkania: „Wyczerpujący poród,
a twoja moc kreacji”, spotkanie z psychologiem dla mam, aby porozmawiać o ważnych
dla nich tematach, zajęcia z Bachaty, „Świadome odżywianie – co i jak jeść, żeby budować
odporność” – spotkanie z dietetykiem oraz
koncert relaksacyjny „Kąpiel w dźwiękach
mis i gongów”.
Ale na tym nie koniec, przed nami jeszcze
kilka ciekawych spotkań:
» 27/11 Warsztaty z szydełkowania;
» 08/12 Warsztaty świąteczne z Bazarkiem Natury;
» 18/12 Makijaż Sylwestrowy.
Zachęcamy do śledzenia profilu Stowarzyszenia na Facebooku, gdzie na bieżąco
publikowane są szczegóły wydarzeń.
Autor: Magdalena Cegiełka
Stowarzyszenie Bukowskie Mamy
(na postawie materiałów przesłanych
przez Natalię Majewską)
Zdjęcia: Natalia i Adam Majewscy
Magdalena Cegiełka
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Sto lat i więcej!
3 listopada br. w Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku był dniem
wyjątkowym. Nobliwa seniorka Gabriela Gierczyk świętowała 93 urodziny.
Życzeń kolejnych lat w zdrowiu i pogodzie ducha nie było końca.

U

czestnikami kameralnej uroczystości
byli podopieczni „Pogodnej Jesieni”,
którzy ochoczo i licznie przybyli oraz
goście, a wśród nich między innymi kierownik OPS Agnieszka Słaby, burmistrz miasta
i gminy Buk Paweł Adam. O oprawę muzyczną i niezwykłą atmosferę zadbał Piotr
Goroński, instruktor wokalny „Pogodnej
Jesieni”.
Imprezę urodzinową solenizantka wspomina z wypiekami na twarzy. Nie może się
nadziwić, że przybyło tyle gości – z 30 osób;
usłyszała tyle miłych życzeń, były słodkości,
muzyka, tańce. Jak zawsze elegancko ubrana,
w sukni, w kapeluszu; tak jak lubi, bo to jej
styl od lat.
– Solenizantka jest z nami od początku
działalności DDP i wciąż zadziwia znakomitą
formą, optymizmem i niezwykłą charyzmą.
To kobieta o wyjątkowej osobowości – mówi
Małgorzata Hanuszewska, instruktorka
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”.
Panią Gabrysię nie trzeba specjalnie namawiać, aby opowiedziała o sobie, o swoim
życiu, w którym jest więcej blasków niż cieni.
Mówi krótko, zdecydowanie; widać, że specjalnie nie lubi rozczulać się nad sobą. Jest
pewna siebie, przy tym dusza towarzystwa,
którą wszyscy znają. Szczerze przyznaje,
że zawsze musi tak być, jak ona chce i też
dlatego żyje po swojemu.
– Całe życie mieszkam w Buku, o tu niedaleko, na bukowskim rynku. Wcześniej z rodzicami, a po ich śmierci, sama. Siostra i siostrzenica mieszkają niedaleko. Dwóch braci
i jedna siostra już nie żyją. Czy samotność
mi doskwiera? – Nie, zawsze sama chciałam
sobie radzić w życiu. Przez wiele długich lat
musiałam chodzić po wodę, węgiel – takie
były czasy, że nie było kanalizacji w domu,
trzeba było palić w piecu. Dopiero nowy właKOSYNIER BUKOWSKI l	

ściciel budynku wiele zmienił i to na dobre.
Chętnie wspomina lata pracy w ogrodnictwie: przy kwiatach, owocach, warzywach. Nie było ciężko, przynajmniej ona nie
ma takich wspomnień. Praca jak każda inna,
a że na świeżym powietrzu, to tylko hartuje.
Po chwili przypomina sobie, że malowanie
obrazów było jej ważnym hobby; ale to już
przeszłość, bo wzrok już nie ten. Ale nie
narzeka, już tradycyjnie.
Latem chętnie przesiaduje na przystanku na bukowskim rynku. Nie żeby czekała
na jakiś autobus, lubi tak sobie posiedzieć
i popatrzeć na ludzi. Kierowcy jej pomachają, podróżni już ją dobrze znają, zagadują.
Jeszcze do niedawna obserwowała prace
archeologów na rynku, ale teraz postawili
ogrodzenie i nie widzi za dużo. A podróże
te bliższe i dalsze? – Byłam nad morzem i w
lasach, to wystarczy. Za granicą? Nie interesuje mnie – mówi szczerze.

Pani Gabrysia codziennie wstaje o godz.
7, potem przychodzi pielęgniarka, która jej
pomaga w codziennych czynnościach (zakupy, sprzątnie, posiłki). I obowiązkowe
wyjście do „Pogodnej Jesieni”, bez tego ani
rusz. 16 schodów jedno piętro, 16 schodów
drugie. Czy tak sama wspina się po schodach,
bez niczyjej pomocy? – A jak, zawsze jestem
samodzielna. Od trzech lat przemieszczam
się na dwóch kulach, bo miałam wypadek, ale
oprócz tego jestem zdrowa, po lekarzach nie
chodzę. Po powrocie z „Pogodnej Jesieni” trochę posłucham Radia Maryja, za telewizją nie
przepadam, same reklamy – podsumowuje.
Nie skarży się, ani na swój los, ani na
innych. Często spotyka na swej drodze ludzi,
którzy chcą jej pomóc; a tu ktoś przyniesie
zakupy czy poda ramię przy przejściu dla
pieszych.
I centralny punkt jej życia – „Pogodna
Jesień”. Nie może się nachwalić instruktorek: takie miłe, życzliwe, z sercem na dłoni.
Zajmują się podopiecznymi, organizują im
zajęcia. I czas wtedy płynie w innym rytmie,
szybszym czy wolniejszym? Nieistotne, na
pewno lepszym, bo wśród ludzi.
Edyta Wasielewska
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Bukowskie Sokoły

D

aria Kańduła, uczennica klasy szóstej
Szkoły Podstawowej im. dr Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie otrzymała
stypendium „Bukowskie Sokoły” za osiągnięcia artystyczne.
W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta

Ogonki obcięte –
tradycji stało się
zadość!

D

zień Edukacji Narodowej dla uczniów
kl. 4-8 Szkoły Podstawowej im. dr.
Lecha Siudy w Szewcach to podwójna okazja do świętowania. Emocjonujący
to dzień zwłaszcza dla czwartoklasistów,

i Gminy Buk burmistrz miasta i gminy Buk
po raz kolejny przyznał stypendium artystyczne „Bukowskie Sokoły” na okres roku
szkolnego 2021/2022.
Daria Kańduła w poprzednim roku szkolnym uzyskała na świadectwie szkolnym
średnią ocen 5,83, otrzymała wyróżnienie
II stopnia w IV Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki Bez Granic oraz wyróżnienie w IV
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Piosenka dla każdego”.

którzy właśnie 14 października
biorą udział w szkolnej tradycji
„obcinki ogonków”.
Jak co roku uczniowie klas 4
przybyli do szkoły w przebraniu
kota, aby po przebrnięciu przez
różne zadania oficjalnie dołączyć
do braci klas starszych. Nad całością obrzędu czuwał Samorząd
Uczniowski. Uczniowie dzielnie
wykonywali proponowane im
zadania, stawiając czoła konkurencjom kulinarnym, manualnym
i sprawnościowym. Zakończenie zmagań
uwieńczone zostało tradycyjną obcinką
kocich ogonów, której dokonała dyrektor
szkoły, pani Mirosława Zwęgrodzka.
I chociaż czwartoklasiści zdają się być bohaterami tego dnia, uczniowie nie zapomnieli

I Świąteczny
Turniej Szachowy

S

erdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry w szachy na I ŚWIĄTECZNY
TURNIEJ SZACHOWY, który odbędzie się
18 grudnia o godzinie 10.00 w Sali Miejskiej
(dawnej synagodze) w Buku, przy ul. Mury
5. Organizatorem turnieju jest KS Korona
Zakrzewo, przy dofinansowaniu ze środków
Miasta i Gminy Buk.

28 		

o życzeniach dla nauczycieli – dedykowali im
wiersze, obdarzyli słodkościami, a Franek
z klasy 5 zagrał na perkusji. Wszyscy więc
świętowali – wszak 14 października, Dzień
Edukacji Narodowej, to święto całej szkoły.
Iwona Fengler
Grupy turniejowe:
» Godz. 10.00 - juniorzy do lat 18
» Godz. 15.00 - szachy błyskawiczne (grupa open)

Zgłoszenie udziału w turnieju można
wysyłać na adres: damian.bartkowiak@korona-zakrzewo.pl, do dnia 15 grudnia 2021.
Szczegóły organizacyjne oraz komunikat
na temat wpisowego znajdują się na stronie
www.korona-zakrzewo.pl oraz na facebook.
com/koronaszachy.
l LISTOPAD 2021

Imieniny
wszystkich dzieci
i święty korowód

W

ostatni piątek października
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo obchodzono „Imieniny Wszystkich Dzieci”. To
wydarzenie powiązane z uroczystością
Wszystkich Świętych, które posiada
bardzo radosny charakter, gdyż w tym
dniu dzieci wspominają wszystkich,
którzy osiągnęli już życie wieczne
w szczęściu z Panem Bogiem.
W przedszkolu z tej radosnej okazji odbył się w każdej
grupie Bal Świętych. Każdy
mógł się przebrać za świętego.
W tym dniu zobaczyliśmy
m.in. św. Jana Pawła II, św.
Franciszka, św. Weronikę,
święte anioły. Dzieci wspólną modlitwą, tańcem i śpiewem dziękowały Bogu za
świętych patronów, którzy
orędują za nimi i opiekują
się każdego dnia.

Dzieci w ten sposób już od najmłodszych
lat uświadamiają sobie, iż każdy ma swojego świętego patrona, który pomaga mu
w codziennym życiu dążyć do nieba oraz
utwierdzają się w tym, iż każdy może być
świętym.
Z kolei w niedzielę, 31 października,
dzieci, młodzież i rodzice zebrali się w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, aby świętować uroczystość Wszystkich

Świętych. Po nabożeństwie różańcowym
poprowadzonym przez ks. proboszcza
Andrzeja Szczepaniaka, radosny i barwny
orszak świętych wyruszył na ulice Buku –
śpiewając całym sercem piosenki religijne.
Dzieci i rodzicie podczas pochodu trzymały
tabliczki z wizerunkami różnych świętych
i błogosławionych.
Przejście ulicami miast do Sali Miejskiej
zabezpieczali strażacy, którym bardzo serdecznie dziękujemy. W Sali Miejskiej na
uczestników korowodu czekały liczne
konkursy, zagadki, tańce i dobra zabawa
przygotowane przez Siostry Miłosierdzia.
Wszyscy też chętnie włączali się w śpiew
wychwalający Boga i świętych. Nie zabrakło
również słodyczy i nagród.
Na koniec ks. Jarosław udzielił wszystkim uczestnikom błogosławieństwa Bożego. Korowód Wszystkich Świętych był
czasem wspólnego, radosnego pobytu
dzieci z rodzicami i bliskimi, który
zapewne zostanie w pamięci
uczestników na długo.
Serdecznie dziękujemy
Pani Zuzannie Skibińskiej za
udostępnienie Sali Miejskiej
i za wszelką pomoc.
Siostry Miłosierdzia
z Buku

szkolnemu w Szkole Podstawowej im. o.
Ignacego Cieślaka w Dobieżynie: grupie
„Zeberek” (3/4-latki) i nauczycielce pani

Malwinie Skałeckiej oraz grupie Żyrafek
(5/6-latki) i nauczycielce pani Karolinie
Szajstek. Siostry Miłosierdzia w Buku

Hymn narodowy
challenge

P

rzedszkole Sióstr Miłosierdzia w Buku
zorganizowało „Hymn Narodowy challenge”. Wyzwanie polegało na zaśpiewaniu przez grupę przedszkolną hymnu Polski.
Patriotyzm wyraża się przywiązaniem
do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej,
w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Już
w grupie najmłodszych dzieci należy budzić
przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu,
miasta, rodziny. Można to czynić na wiele
różnych sposobów. Jednym z nich jest nauka
i śpiew hymnu Polski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom, którzy przyłączyli się
do wyzwania „Hymn narodowy challenge”.
Szczególnie dziękujemy Oddziałowi PrzedKOSYNIER BUKOWSKI l	
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
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