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Szanowni Państwo!

W

tym roku po raz pierwszy 27. dzień
grudnia będziemy obchodzić jako święto państwowe. Zostało ono ustanowione na wniosek Prezydenta RP, przyjęte jednogłośnie przez Sejm RP i aklamację w Senacie RP. Po
wielu latach trud i wysiłek pokoleń wielkopolan
prowadzących najdłuższą wojnę nowoczesnej
Europy, zwieńczoną zwycięskim zrywem, został
w należyty sposób zauważony i doceniony na
gruncie krajowym. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dla nas-mieszkańców ziemi bukowskiej powinien stać się
równie ważny, jak święto Konstytucji 3. Maja
i Święto Niepodległości 11 listopada. Pamiętajmy by w tym dniu
udekorować nasze domy biało-czerwonymi i powstańczymi flagami.
To najprostszy, a zarazem bezpieczny sposób na zademonstrowanie
swojego patriotyzmu i pamięci o zwycięskim zrywie, który przesądził
o przynależności Wielkopolski do II Rzeczpospolitej.
Przypadającą 27 grudnia 2021 r. 103. rocznicę zwycięskiego
Powstania, na skutek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej
obchodzić będziemy skromnie. Na mogile Powstańców na cmentarzu
św. Krzyża tradycyjnie, oddając im hołd złożymy wieniec w imieniu
mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Bardzo proszę o zachowanie
rozsądku, odpowiedzialności i stosowanie się do reżimu sanitarnego. Mam nadzieję, że dzięki temu kolejne święto będziemy mogli
obchodzić zdrowi i pełni radości.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Drodzy
Mieszkańcy,

W

iele wskazuje
na to, że kolejne Święta
Bożego Narodzenia nie będą wiele lepsze
od poprzednich. Za sprawą czwartej fali
pandemii kolejny raz jesteśmy świadkami wzrostu zakażeń, a w ślad za tym
także izolacji i powrotu do zdalnej nauki
w wielu oddziałach szkolnych na terenie
naszej gminy. Dużo mówi się o kolejnych
planowanych obostrzeniach, które w okresie świątecznym miałyby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii. Z tego powodu wiele rodzin znów nie spotka się przy
wigilijnym stole w komplecie. Starajmy się
zrobić wszystko co możliwe by zachować
klimat Świąt w naszych sercach i podzielić

Z obrad sesji

W dniu 30 listopada br. odbyła się XXXV sesja
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 października 2021 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.

się nim z najbliższymi i każdym napotkanym człowiekiem. Szukajmy tego co nas
łączy, a nie dzieli. Niech nadzieja płynąca
do nas z Betlejem da nam siłę by wspólnie przetrwać ten czas. Tym bardziej, że
wieńczymy ten rok refleksyjnie i pełni zadumy, także wspominając tych,
których już z nami nie ma. Ale mimo to
niech zagości w naszych sercach radość,
a obecność najbliższych przy wigilijnym
stole będzie źródłem wielu sił inspiracji.
Cieszmy się obecnością bliskich i otwórzmy
się na potrzebujących wokół nas.
W ostatnich dniach przeżyliśmy wspaniały jubileusz 120-lecia Koła Pszczelarzy
w Buku. Wraz z Przewodniczącym Piotrem
Gorońskim mięliśmy okazję wziąć udział
w tych uroczystościach i poza złożeniem
okolicznościowych gratulacji staliśmy się
świadkami nadania i poświęcenia sztandaru tej organizacji. Z radością witamy go
2.
3.
4.
5.
6.

ścieków.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła
II, Konwaliowej i Kwiatowej.
12. Emisja obligacji.
13. Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Buk na 2021 rok.
14. 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.

r. – Jest to kolejny obiekt na terenie naszej
gminy, po ostatnio zwizytowanym Dziennym Domu Opieki Medycznej w Buku, pod
adresem którego należą się słowa uznania.
Podziękowania kieruję do wszystkich osób,
które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji – mówił radny Tomasz Plewa, przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty.

7.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Przyjęcie na 2022 rok Programu współpracy Miasta i Gminy
Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

8.

Sprawy gminy, które nie mogą czekać
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych omówiono m.in. raporty dotyczące stanu oświetlenia miejsc publicznych w gminie oraz przygotowań
do zimowego utrzymania dróg i chodników. Dyskutowano też nad 14 projektami uchwał, które na komisji omówiono,
a przyjęto na XXXV sesji Rady Miasta
i Gminy Buk. Wspólna komisja odbyła
się 23 listopada br., a sesja tydzień później – 30 listopada br.

rekrutację dzieci rozpoczęto we wrześniu br.
Po przedszkolu radnych oprowadziła jego
dyrektor, pani Katarzyna Gruszecka, która
mówiła m.in. o inicjatywie przeniesienia
przedszkola z placówki przedszkolno-szkolnej w Niepruszewie i o pomyśle powołania
nowego przedszkola publicznego. Podkreśliła, że we wszystkich tych działaniach
uczestniczyła gmina, zarówno w ustaleniu
lokalizacji, jak i pozyskaniu nieruchomości, a szczególną rolę odegrał tu burmistrz
wraz z dyrektor Szkoły Podstawowej w Niepruszewie. Nowoczesne, przestronne oraz
komfortowe przedszkole, które zostało tak
zaplanowane, aby w przyszłości mogło zostać
jeszcze rozbudowane, zrobiło bardzo pozytywne wrażenie na radnych, którzy w trakcie
rozmów z kierowniczką dopytywali m.in.
o kadrę pedagogiczną, infrastrukturę, odpłatności, catering, możliwości zwiększenia
liczby przedszkolaków od września 2022

Wizytacja Publicznego Przedszkola
„Złoty Kogucik” w Niepruszewie
Wspólne posiedzenie komisji rozpoczęło się od wizytacji Publicznego Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie. Jest to
nowa placówka oświatowa gminy, do której

Paweł Adam
Burmitrz Miasta i Gminy Buk

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Buk na rok 2022.
Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022.
Ustalenie wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta
i Gminy Buk.
Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
Udzielenie pomocy finansowej w 2022 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”
w Gminie Stęszew.
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia
wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
Zgłoszenie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2020+” sołectw z terenu Gminy Buk.
Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

II. Informacje. Sprawozdania.
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.

9.

pośród innych pocztów naszej gminy, jako
symbol trwałości i ciągłości pięknych tradycji Koła i żywy znak zaangażowania w życie
naszej samorządowej rodziny. A skoro już
o sztandarach mowa, to w tym numerze
„Kosyniera” możecie Państwo zobaczyć
chorągiew powstańczą z Buku, wykonaną w 1918 r. na przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania. Niech będzie ona
dla nas zachętą do udekorowania naszych
domów oraz udziału w uroczystościach
obchodzonego pierwszy raz w tym roku
Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego.
Na koniec pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych
sukcesów w Nowym Roku!
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IV.
V.
VI.
VII.

Interpelacje i zapytania.
Oświadczenia radnych.
Wystąpienia osób niebędących radnymi.
Komunikaty.

Nieodżałowana strata
Dalsze obrady komisji odbyły się już
w Sali Miejskiej. Na wstępie radny Tomasz
Plewa wspomniał niedawno zmarłą radną
i Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Elżbietę Baturę. – Nieodżałowana strata dla nas
wszystkich, wielka szkoda i żal, że nie ma jej
już wśród nas. Elżbieta nie doczekała się realizacji ścieżki edukacyjnej, z której w Parku
Sokoła można od niedawna korzystać. Pani
Batura była pomysłodawczynią tej inicjal GRUDZIEŃ 2021

tywy i bardzo jej kibicowała – mówił radny
Tomasz Plewa. Przy okazji wspomniał, że
w Parku Sokoła dzieci jak na razie nie mogą
korzystać w pełni z placu zabaw, ale w planach jest nowy plac, który zapewne niedługo
powstanie i będzie nie mniej atrakcyjny niż
ten dotychczasowy.

Modernizacja oświetlenia
Informację na temat stanu oświetlenia
miejsc publicznych w gminie, co jest efektem
współpracy z operatorem energetycznym
w zakresie wymiany źródeł światła, radni
otrzymali jeszcze przed listopadowym posiedzeniem. Omawiając stan zaawansowania
doświetlenia przejść dla pieszych, na dłużej
zatrzymano się przy ocenie wprowadzonych
rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przypomniano, że w 2020 r. w związku
z awaryjnością oświetlenia oraz wysokimi
kosztami związanymi ze zużyciem energii
elektrycznej przystąpiono do prac modernizacyjnych. W styczniu tego roku zawarto umowę z wyłonionym w postępowaniu
przetargowym wykonawcą (tj. spółką Enea),
która dotyczyła modernizacji oświetlenia
należącego do gminy, tj. zamiany źródeł
światła ulicznego z sodowego i rtęciowego
na energooszczędne LED. Jak na razie wymieniono na nowe 529 sztuk opraw. Jednak
jest to część modernizowanej infrastruktury
oświetlenia ulicznego. Docelowa, kompleksowa modernizacja obejmie także oświetlenie
będące własnością Enei, która rozpocznie
się w przyszłym roku.
Jak mówił burmistrz Paweł Adam: –
Wszystkie dotychczas zgłaszane przez
sołtysów i mieszkańców potrzeby w tym
zakresie bądź propozycje zainstalowania
dodatkowych punktów świetlnych zostały
przekazane do analizy i zostaną uwzględnione. Zadanie modernizacji, rozbudowy
i konserwacji oświetlenia w naszej gminie
oszacowano na wartość ok. 4 mln zł i jest to
wstępna kalkulacja. W najbliższym czasie
przystąpimy do negocjacji z Eneą, aby obniżyć koszty tej inwestycji.
Przygotowania do zimy
Kolejne opracowanie dotyczyło przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz zabezpieczenia gminnych obiektów
użyteczności publicznej przed okresem zimowym. Został w nim omówiony stan przygotowań i dyspozycyjność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, który nie tylko
zajmuje się drogami gminnymi, ale także
powiatowymi na terenie Miasta i Gminy Buk.
Burmistrz zaapelował, aby w okresie zimowym na bieżąco monitorować stan pogody
i w uzgodnieniu z sołtysami sygnalizować
problemy związane z przejezdnością dróg.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Propozycje zmiany porządku obrad
Na sesji dyskusja rozpoczęła się już
w momencie zaakceptowania porządku
obrad. Burmistrz złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmianę 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.
Propozycja ta została złożona z uwagi na
uzyskanie dofinansowania dla środowiskowej świetlicy „Strefa wyobraźni” w Buku, co
szczegółowo zostało omówione w dalszej
części sesji – w sprawozdaniu burmistrza
z okresu działalności międzysesyjnej. Zaproponowana zmiana porządku obrad została
zaakceptowana przez radnych.
Z kolei radny Tomasz Giełda złożył
wniosek, żeby jeden z projektów uchwał,
a mianowicie projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej
Wsi przy ul. Jana Pawła II, Konwaliowej
i Kwiatowej, znieść z porządku obrad. Swój
wniosek argumentował skargą na działalność
burmistrza, o której mówił, że wpłynęła do
urzędu w piątek (26 listopada). Zapytał też,
dlaczego radni nie otrzymali treści tej skargi, skoro dotyczy ona jednego z projektów
uchwał. Burmistrz zwrócił uwagę, że plan
zagospodarowania przestrzennego jest procedowany już od dłuższego czasu, a tuż przed
sesją, gdzie ma być projekt zatwierdzany,
nagle pojawia się skarga na burmistrza i jest
to bardzo zastanawiające, dlaczego tak się
akurat dzieje. Ponadto burmistrz pokrótce
omówił, jaka jest procedura obiegu informacji w urzędzie. Każde pismo, list najpierw
trafia do Biura Podawczego, jest rejestrowane, później trafia do sekretariatu i dalej
do burmistrza, pani sekretarz, kierowników
referatów, itp. czyli zwrócił uwagę, że wspomniane pismo tak naprawdę wpłynęło na jeden dzień roboczy tuż przed sesją. W wyniku
głosowania radni nie zaakceptowali wniosku
radnego Tomasza Giełdy.
Bieżące projekty uchwał
Podczas obrad komisji omówiono bieżące
projekty uchwał, które tydzień później przyjęto na sesji. Większość projektów zaakceptowano bez uwag. Szczególnego omówienia na
komisji wymagały dwa planistyczne projekty
uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ul. Dworcowej i Przykop
oraz terenów położonych w Wielkiej Wsi przy
ul. Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej.
Zaproszeni na komisję urbaniści zaprezentowali szczegółowo projekty uchwał
i wyczerpująco odpowiadali na pytania
radnych. Pierwszy z projektów dotyczący
parku miejskiego przedstawił urbanista

Łukasz Ślisiński, który mówiąc o konieczności unormowania zasad zagospodarowania
przestrzennego na w/w terenie zaznaczył,
że de facto akceptuje się stan już istniejący.
Przedstawił szczegółowe wymogi, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz
procedury planistyczne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku tego projektu
planistycznego nie było zbyt wiele pytań ze
strony radnych.
Drugi projekt dotyczący terenów mieszkaniowych wnikliwie omówił urbanista Michał Chlebowski, który podobnie jak przedmówca wymienił poszczególne procedury
planistyczne związane z uwzględnieniem
wymagań ładu przestrzennego, efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz walorów
ekonomicznych przestrzeni. W przypadku
tego projektu należało zwrócić uwagę na
jeszcze jeden aspekt – ochronę dziedzictwa
kulturowego i zabytków, w ramach którego ustala się ochronę stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji
zabytków, o co dopytywali radni. Urbanista
odniósł się też szczegółowo do uwag wniesionych do projektu planu zaproponowanych
przez jednego z mieszkańców Wielkiej Wsi.
Tylko jedna z uwag została uwzględniona
przez burmistrza, zaś cztery pozostałe nie
zostały zaakceptowane. Radni dopytywali
szczególnie o jedną z nieuwzględnionych
uwag, która dotyczyła możliwości zmniejszenia minimalnej powierzchni działek do
700 mkw. Jak tłumaczył Michał Chlebowski:
– Brak akceptacji tej uwagi (jak zresztą też
trzech innych) związany jest z potrzebą kontynuacji prac planistycznych Miasta i Gminy
Buk z 2010 r. Prace te są optymalną formą
zagospodarowania terenu i pozwalają na
zagwarantowanie spełnienia zasady ładu
przestrzennego, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym.
Po zapoznaniu się z opiniami urbanistów
i uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące ich
pytania, radni postanowili, że oba projekty
skierują pod obrady sesji, na której zostały
przyjęte.
Podwyżki, o których zadecydował
ustawodawca
Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości diet miesięcznych dla radnych
Miasta i Gminy Buk. W związku z wejściem
w życie ustawy z dn. 17 lipca br. o zmianie
dotychczasowej ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowisko
państwowe, do których zalicza się m.in. radnych, ustawodawca zadecydował o wzroście wysokości diet radnych. Ustawodawca
zobligował samorządy do przyjęcia uchwał
w tym zakresie i konieczności przyjęcia mi5

nimalnej lub maksymalnej wysokości diety
(w zależności od liczby mieszkańców w gminie). Szczegółowe informacje na ten temat
przygotował radca prawny Urzędu.
Radni nie byli zgodni co do konieczności zmiany wysokości diet. Kilku z nich
opowiedziało się za pozostawieniem diet na
dotychczasowym poziomie. Swoją decyzję
argumentowali wprowadzanymi podwyżkami cen towarów, energii, itp. znacznie
uszczuplającymi portfel mieszkańców, na
tle których przyznawanie sobie podwyżek
jest co najmniej niestosowne. Jednak nie
wszyscy byli tego samego zdania i uważali,
że wypełniając obowiązki radnego, ponosi się
też pewne koszty, np. związane z dojazdem,
koniecznością wzięcia urlopu w miejscu pracy na czas posiedzenia czy innych spotkań
związanych ze sprawami na rzecz gminy (np.
wizytacja obiektów, udział w spotkaniach
z mieszkańcami). Przewodniczący Tomasz
Plewa, zwrócił uwagę, że diety nie są wynagrodzeniem za pracę, a jedynie ekwiwalentem rekompensującym utratę wynagrodzenia
w miejscu pracy zawodowej, co powoduje
usprawiedliwioną nieobecność – ale nieodpłatnie. Pracodawca zobowiązany jest bowiem odpowiednimi przepisami prawa, aby
na czas pełnienia obowiązku wykonywania
mandatu, zwolnić pracownika od świadczenia pracy, który jednocześnie pełni obowiązki
radnego. W rezultacie dość burzliwej dyskusji
i w wyniku głosowania opowiedziano się
za podwyższeniem wysokości diet radnych
w średnim wymiarze, a dalej projekt został
zaakceptowany na sesji.
Radni byli też podzieleni w zakresie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Ustawodawca, tak jak w przypadku diet radnych, zobligował samorządy do przyjęcia stosownych
uchwał w tym zakresie. Jak napisał radca
prawny w swoim omówieniu: „W obecnym
stanie prawnym podjęcie uchwały jest konieczne, albowiem wynagrodzenie burmistrza (jak i wszystkich innych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) kształtuje się
poniżej ustawowego minimum”.
Jedni radni byli zdania, że nie ma powodu, aby podwyższać wynagrodzenie burmistrzowi, co mimo obowiązku ustawowego
musiało u pozostałych budzić zdziwienie.
Inni, że praca włodarza gminy jest bardzo
odpowiedzialna i wymagająca, a burmistrz
Buku rezygnując z zatrudnienia swojego zastępcy, i tak znacznie już zaoszczędził pieniądze gminy. – Przyznając burmistrzowi
podwyżkę lub nie robiąc tego, nie można
w ten sposób recenzować jego pracy – radni
mają ku temu inne instrumenty, z których
mogą skorzystać, np. wotum zaufania. Należy
zdawać sobie sprawę, że gmina jest jednostką
administracyjną o obowiązkach i uprawnieniach na ogromną skalę i burmistrz powinien

mieć zapewnione godziwe wynagrodzenie za
swoją pracę. Przypomnę, że włodarz gminy
odpowiada za realizację budżetu gminy, a ta
odpowiedzialność w przypadku na przykład
tegorocznego budżetu w wysokości 90 mln zł
jest ogromna – mówił radny Tomasz Plewa.
W wyniku głosowania, po szczegółowych wyliczeniach, radni opowiedzieli się
za podwyżką wynagrodzenia burmistrza na
średnim poziomie.

Sprawozdanie burmistrza
Podczas sesji, już tradycyjnie, burmistrz
przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wymienił
długą listę inwestycji już oddanych do użytku,
aktualnie prowadzonych, jak i tych, które
czekają na swoją realizację. Do tych już zrealizowanych zaliczyć można:
– przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach zrealizowaną przez ZGK (inwestycja kosztowała 6.144.735,59 zł i w całości została sfinansowana ze środków ZGK:
2.442.488,30 zł ze środków bieżących spółki,
a 3.672.247,29 zł została pokryta kredytem
bankowym);
– remont Sali Wiejskiej w Otuszu (koszt
zadania wyniósł 138.502,78 zł);
– oddanie do użytku ścieżki edukacyjnej
w Parku Sokoła (koszt inwestycji: 59.899,79
zł, z czego 38.114,00 zł udało się pozyskać
ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020);
– remont łazienek w szkole podstawowej
w Dobieżynie (na inwestycję z budżetu gminy
przeznaczono 155.499,65 zł);
– nasadzenie 157 drzew, w tym 120
miododajnych (na zadanie pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości
20.000,00 zł);
Aktualnie prowadzone są inwestycje:
– budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi
(I etap inwestycji – 3.271.435,08 zł, dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 1.830.071 zł);
– remont pomieszczeń sanitarnych w budynku sali sportowej w OSiR (koszt inwestycji: 200.000 zł, z czego 100.000 zł dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego z programu „Szatnia na
Medal”);
– rozbudowa wielu ulic i dróg na terenie
gminy: odcinka drogi w Żegowie (koszt inwestycji: 594.000,02 zł, dofinansowanie z powiatu poznańskiego w wysokości 250.000,000
zł), ul. Ogrodowej w Dobieżynie (koszt inwestycji: 846.913,99, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu
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Marszałkowskiego w wysokości 110.625,00
zł, dodatkowo przyznano dofinansowanie
w wysokości 113.500,00 zł na budowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych);
– rozbudowa i adaptacja „Bukowianki”,
gdzie swoją siedzibę będzie miał żłobek
(koszt inwestycji: 1.926.158,62 zł, dofinansowanie ok. 1,5 mln zł: 666.000,00 zł z ministerialnego programu „Maluch+” i 832.575,00
zł z WRPO na lata 2014-2020 z Europejskiego
Funduszu Społecznego);
– przebudowa z rozbudową schodów
wejściowych do MGOK (koszt inwestycji
I etap: 233.697,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 94.000,00 zł z samorządu
województwa wielkopolskiego w ramach
programu „Kulisy kultury”);
– przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej ul. Grodziska w Buku – tutaj
prace prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.
Na etapie rozstrzygnięcia przetargów jest
inwestycja związana z budową ul. Franciszka
Górczaka w Buku. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, który został uzyskany w programie
„Szatnia na medal”, w planach jest także dalszy rozwój pomieszczeń OSiR. Złożone też
zostały wnioski o dofinansowanie budowy
lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Rzemieślniczej w Dakowych
Suchych oraz ul. Jana Lubrańskiego w Buku
/Wielka Wieś.
W swoim sprawozdaniu burmistrz mówił
też m.in. o tym, że zaplanowane rozliczenie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego z funduszy unijnych na pewno
wpłynie do budżetu gminy jeszcze w tym
roku. Odniósł się też do spraw związanych
z lokalizacją inwestycji celu publicznego dotyczących wież telefonii komórkowych na
terenie gminy. Burmistrz omówił też kwestie
finansowe związane z wyjściem z GOAPu
i rozpoczęciem od 1 stycznia 2022r. współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.
Temat gospodarki odpadami komunalnymi
często wracał w zapytaniach radnych, którzy
pytali m.in. o wykup pojemników, deklaracje
od mieszkańców, które mają być złożone do
końca roku. Pracownicy urzędu oraz sołtysi
do tej pory zebrali 1900 deklaracji, czyli objęto systemem 80 proc. wszystkich nieruchomości i do końca roku z pewnością uda się je
zebrać od wszystkich mieszkańców gminy.
Burmistrz wymienił też liczne działania
oświatowe, takie jak:
– pozyskanie funduszy dla szkół podstawowych na rozwój umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” (z
rządowego programu udało się pozyskać
dofinansowanie w wysokości 395.700,00 zł);
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– wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na
rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli (kwota dofinansowania: 65.594,56 zł, wkład własny:
16.398,64 zł);
– pakietów dla przedszkoli i szkół „ABC
Ekonomii” (gmina Buk finansowała zakup
trzech pakietów);
– reaktywowanie środowiskowej świetlicy „Strefa wyobraźni” w Buku, dla której
w ostatnich dniach udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł) ze
środków samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt LEGO Education, o które
gmina skutecznie zabiegała.
Niedawno w Otuszu powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew, gdzie
z pomocy psychologa, psychiatry mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, zarówno
dorośli, jak też dzieci i młodzież.
Wspomniał też o spotkaniach z sołtysami
i swoim udziale w zebraniach wiejskich, podczas których kilka sołect udało się pozyskać
do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2020+” z funduszy samorządu województwa
wielkopolskiego. W ramach tego programu
będzie można się starać o kolejne dofinansowania dla działań i inwestycji w sołectwach.
Ponadto gmina ubiega się o dofinansowanie w rządowym projekcie „Cyfrowa
Gmina”. Jeden wniosek, na kwotę 658.000,00
zł, złożony został w ramach „Granty PGR –
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, drugi na
kwotę 99.155,00 zł na „Wsparcia rozwoju
cyfrowego instytucji samorządowych oraz
zwiększenia cyberbezpieczeństwa” już został
zaakceptowany.
Burmistrz omawiając kilka znaczących
inwestycji w gminie (np. „Bukowianka” czy
przebudowa schodów MGOK) mówił, że przedłużający się termin ich oddania do użytku
jest związany często z dużymi problemami ze
znalezieniem wykonawców, którzy z reguły
nie są zainteresowani pracami przy inwestycjach publicznych. Tym bardziej, kiedy
funkcjonują na rynku ograniczone możliwości dostępności towaru. Wtedy pojawia
się konieczność szukania wykonawcy z tzw.
wolnej ręki. Zresztą jak podkreślał burmistrz,
bez pozyskania funduszy z zewnątrz gmina nie mogłaby sobie pozwolić na wiele
inwestycji, które aktualnie są realizowane.
Wspomniał też o uzyskaniu dofinansowania
z programu „Polski Ład”, dzięki któremu na
dwie inwestycje w naszej gminie udało się
pozyskać dofinasowanie w wysokości 12 mln
zł. Dofinansowanie w wysokości 8,1 mln zł
otrzyma gmina na budowę kanalizacji sanitarnych w Wielkiej Wsi i Buku. Natomiast
na realizowaną w partnerstwie z powiatem
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modernizację ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi
przyznanych zostało 3,9 mln zł.
W swoim wystąpieniu burmistrz na
dłużej zatrzymał się przy temacie szczepień. Omówił aktualną sytuacją szczepień
w gminie i przypomniał, że niedawno wprowadzono trzeci dzień (poniedziałek) w tygodniu, kiedy to (oprócz środy i czwartku)
można się szczepić w Branżowej Szkole
w Buku. Mieszkańcom gminy podziękował
za tak liczny udział w szczepieniach, dzięki
czemu w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” udało się wygrać milion złotych,
który zgodnie z założeniem tego projektu ma zostać przeznaczony na działania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19
i ograniczaniem jego skutków. Burmistrz
dziękował nie tylko uczestnikom szczepień,
ale też wszystkim osobom zaangażowanym
w przeprowadzenie tych działań, na czele
z pracownikami OPS i jego kierowniczką, ale
też m.in. strażakom, pracownikom urzędu,
sołtysom, radnym. Do szczepień zachęcano
na różne sposoby, a jednym z nich był taniec
Jerusalema Dance Challenge, który wspólnie
zatańczono podczas obchodów Dni Gminy
Buk. Burmistrz wstępnie zaproponował,
aby uzyskane fundusze przekazać na nową
lokalizację Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak jak jednoznacznie stwierdził, do tematu
wrócimy po otrzymaniu pieniędzy i wtedy
decyzja zostanie podjęta wspólnie podczas
posiedzeń komisji i sesji.
Drugim bardzo ważnym zagadnieniem,
którym żyje nie tylko nasza gmina, ale też
wiele innych jest podwyżka cen gazu o 170
procent przez spółkę G.EN Gaz Energia z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Burmistrz zrelacjonował działania, które zostały podjęte
w ostatnim czasie. (więcej na str. 9.)
Burmistrz mówił też o projekcie budżetu
na rok 2022, który w ustawowym terminie
do 15 listopada br. został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w najbliższym
czasie zostanie przekazany radnym do zaopiniowania.
Na zakończenie swojego wystąpienia
zaapelował do mieszkańców gminy, aby
dbając o zdrowie swoje i najbliższych szczepili się zarówno przeciwko COVID-19, jak
i przeciwko sezonowej grypie. Przy okazji
zaznaczył, że w najbliższym czasie trzeba
będzie zrezygnować z lokalu w Branżowej
Szkole, gdzie od wielu miesięcy odbywają
się szczepienia. Jego podstawowe przeznaczenie jest zupełnie inne – ma zapewnić
funkcjonowanie dla kadry pedagogicznej
i uczącej się młodzieży, a szczepienia jako
zadanie doraźne mogą być realizowane tylko
i wyłącznie, kiedy są wydzielone niezależne
pomieszczenia w budynku. Tym bardziej,
że jak wynika z badań epidemiologicznych,
czeka nas jeszcze długa walka z COVID-19.

Przypomniał, że w związku z pojawieniem
się mutacji wirusa, od 1 do 17 grudnia został
wprowadzony pakiet nowych obostrzeń. Jak
na razie nie obejmuje on szkół, gdzie nauczanie w gminie jest prowadzone stacjonarnie,
choć coraz więcej klas przechodzi na zdalny
tryb nauki. Według zapowiedzi rządu należy
się liczyć z kolejnymi obostrzeniami covidowymi w najbliższym czasie.
Na zakończenie swojego wystąpienia
burmistrz zaprosił mieszkańców gminy do
udziału w obchodach Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia – w dniu, który od tego
roku będzie świętem państwowym.
Wystąpienia osób
niebędących radnymi
Posiedzenie komisji tradycyjnie zakończono bieżącymi sprawami zgłaszanymi
przez radnych, zaś ostatnimi punktami
sesji były interpelacje i zapytania oraz wystąpienia osób niebędących radnymi. Z tej
ostatniej możliwości skorzystała liczna grupa
przedstawicieli Koła Nr 2 „Baszta” w Buku
Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy
opowiedzieli o swoim problemie, z którym
borykają się w ostatnim czasie. Jest nim pojawienie się „pseudorybaka” na Jeziorze Niepruszewskim – mężczyzny, który za wszelką
cenę chce zniszczyć bukowskie wędkarstwo
i na jeziorze rozstawia siatki, ryby łapie prądem, hakami. Wędkarze czują się bezsilni,
ale starając się coś z tym zrobić, próbując
zainteresować tym problemem różne środowiska. Burmistrz wraz z radnymi zadeklarowali chęć pomocy i zajęcie się problemem.
(więcej na str. 9)
Następnie zabrała głos inna mieszkanka
gminy, która mówiła o potrzebie utworzenia
miejsca wybiegu dla czworonogów i skierowała zapytanie, czy jest szansa, aby taka
przestrzeń powstała. Burmistrz odpowiedział, że w planach gminy jest inwestycja
związana z wybiegiem dla psów. Ma to być
miejsce bezpieczne – w okolicach bloków,
gdzie czworonogom najbardziej brakuje
miejsca.
Sesji przysłuchiwała się też pani, która
jak powiedziała, nie jest mieszkanką gminy,
ale reprezentuje jednego z mieszkańców.
Zabrała głos i podzieliła się swoimi negatywnymi uwagami co do pracy burmistrza
i radnych w zakresie przyjętej tego dnia
jednej z uchwał, a dotyczącej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w Wielkiej Wsi przy
ul. Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej
(piszemy o tym powyżej, w części dotyczącej
bieżących projektów uchwał – przyp. red.).
Wspomniany mieszkaniec jest właścicielem
przeważającej części terenu objętego wspomnianym planem i w swoim piśmie do Rady
Miasta i Gminy Buk wnosił o uwzględnienie
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w projekcie uchwały kilku zmian, których
większość zarówno burmistrz, a później
radni nie uwzględnili. Jej zdaniem nie został
uwzględniony interes i potrzeby tego mieszkańca gminy, który jest rolnikiem i na swojej
ziemi nie może realizować swoich przedsięwzięć budowlanych, a jednym z nich miała
być budowa hali magazynującej płody rolne
bądź sprzęt rolniczy. Pod adresem burmistrza
padło oskarżenie, że zostało naruszone prawo. Następnie po zabraniu głosu, ta osoba nie
wysłuchała jednak wyjaśnień burmistrza i w
pośpiechu opuściła salę sesyjną. Burmistrz
mimo to tłumaczył, że pierwotne przeznaczenie działki jest inne niż uważa właściciel,
bo jest to zabudowa mieszkalna, taka jak
w najbliższym sąsiedztwie. Mówił, że trzeba
brać pod uwagę interes wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Zaś
potencjalnie przeznaczenie takiego gruntu
i wybudowanie takiej inwestycji może stanowić duże niedogodności dla mieszkańców;
tym bardziej dla tych, którzy wcześniej nabyli
grunt od właściciela pod budowę domów.

Podczas XXXV sesji Rady Miasta
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– przejęcia na 2022 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022;
– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gminy
Buk na rok 2022;
– ustalenie wysokości diet miesięcznych
dla radnych Miasta i Gminy Buk;
– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Buk;
– udzielenia pomocy finansowej w 2022 r.
dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;
– udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na
pokrycie kosztów zlecenia wykonania zadań
izby wytrzeźwień;

Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Buk

W

ojewoda Wielkopolski dnia 29
listopada 2021r. wydał zarządzenie Nr 628/2021 w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do
Rady Miasta i Gminy Buk w okręgu wyborczym nr 1. Wybory odbędą się w dniu 6
lutego 2022 r. Do zarządzenia dołączony
jest kalendarz wyborczy określający terminy realizacji poszczególnych czynności

wyborczych (m.in. rejestracja komitetów
wyborczych, zgłaszania kandydatów na
członków i powołania terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, zgłaszania
kandydatów na radnych, sporządzenia
spisów wyborców).
Okręg wyborczy numer 1 położony
jest w mieście Buk i obejmuje następujące
ulice: Browarna, Garncarska, Kazimierza

– zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” sołectw z terenu
Gminy Buk;
– przejęcia Regulaminu dostarczenia
wody i odprowadzenia ścieków;
– miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w Buku
przy ulicach Dworcowej i Przykop;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II,
Konwaliowej i Kwiatowej;
– emisji obligacji;
– zmiany 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;
– zmiany 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.
Edyta Wasielewska

Zenktelera, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława
Reszki, Poprzeczna, Poznańska, Ratuszowa,
Rzeźnicka, Słoneczna, Smugi, Tylna, Wąska,
Wielkowiejska, Zdrojowa.

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy są dostępne, w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem: https://bip.buk.gmina.pl oraz na
stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod
adresem: https://pkw.gov.pl/

Anna Czeska – Bistro „Przy Młynie” – Catering, imprezy plenerowe
64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 21 – tel. 61 814 05 22, kom. 600 335 837

Z okazji świąt Bożego Narodzenia zdrowia, szczęścia,
radości w rodzinie życzy Anna Czeska z pracownikami
Jak co roku przyjmujemy zamówienia na potrawy świąteczne. Polecamy:

W

Bistro „Przy młynie" przy ul. Dobieżyńskiej w Buku wystrój
stanowią obrazy bukowskich
pejzaży i obiektów autorstwa Romana
Czeskiego. Wszystkie prace są przeznaczone do sprzedaży.

» Barszcz z uszkami
» Pierogi: z kapustą i grzybami,
z mięsem, ruskie
» Rolady wołowe
» Pieczeń z karkówki, schabu
» Pieczony udziec z jelenia
» Pieczona cielęcina
» De Volaille
» Kaczkę nadziewaną z pyzami
i modrą kapustą
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» Bigos świąteczny
» Pasztet z jelenia z żurawiną
» Zimne bufety:
– ryby (pstrąg, karp, sandacz,
łosoś, morszczuk, śledzie),
– mięsa (schab, szynka,
polędwiczka ze szparagami,
galantyna z kaczki, rolady drobiowe,
rolady ze szpinakiem,
schab ze śliwką).
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Nie chcemy kłusowania
na jeziorze w Niepruszewie!
XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 30 listopada br. przysłuchiwali się wędkarze
z Koła Nr 2 „Baszta” w Buku Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy w części
„wystąpienia osób niebędących radnymi” zabrali głos w sprawie „pseudorybaka”,
który grasuje nad Jeziorem Niepruszewskim. Liczną grupę wędkarzy reprezentowali
m.in. prezes koła Przemysław Siekański i sekretarz koła Damian Wolniewicz.

P

seudo „Rybak” to mężczyzna, który chce
zniszczyć bukowskie wędkarstwo – na
jeziorze rozstawia siatki bez odpowiedniego oznakowania na całej jego długości, co
zagraża wędkarzom, a ryby łapie prądem,
hakami, itp. Zdaniem wędkarzy to złodziej,
który okrada nas z ryb i urządził sobie market na zaopatrzenie potencjalnego kupca
na zbliżające się święta. Ma wprawdzie zezwolenie na łowienie ryb, ale czy to znaczy,
że może robić, co chce i żadne limity go nie
obowiązują.
Jak napisali wędkarze na swoim profilu
na Facebooku: „Ta sytuacja spędza nam, jako
wędkarzom, sen z powiek. Jako wędkarzom,
którzy opłacają składki i pozwolenia, dbają
o środowisko, biorą udział w charytatywnych akcjach sprzątania jeziora, tak blisko
i daleko od swojego miejsca zamieszkania.
Wędkarzom, który zabierają swoje dziecko,
rodzinę by cieszyć się ze sportu, który tak
bardzo kochają. Wędkarzom, którzy pamiętają jak ich dziadek i ojciec wpoił im pasję,
której są wierni”. Martwią się, jak w takiej
sytuacji nowy zarząd, wybrany w październiku br., ma pozyskiwać nowych członków,
jak ma działać Młodzieżowa Szkółka Wędkarska, a opinia o jeziorze z pewnością znie-

chęci niejednego wędkarza do wypoczynku
nad Jeziorem Niepruszewskim. Jak mówił
prezes koła „Baszta” Przemysław Siekański: – Mamy szereg planów, aby nie tylko
promować wędkarstwo, ale też rozsławiać
dobre imię gminy. Chociażby zawody wędkarskie: o mistrza Polski, puchar burmistrza
Buku czy wiele innych. W kwietniu 2022 r.
planujemy zorganizować wielkie sprzątanie
jeziora, a to i tak dopiero początek tego, co
możemy zrobić dla gminy.
Bukowscy wędkarze w sprawie „pseudorybaka” zwrócili się do Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego, z siedzibą w Poznaniu, gdzie 26 listopada złożyli pismo z wnioskiem o interwencję. Odbyli szereg spotkań
i rozmów na ten temat, ale bez skutku. Mają
poczucie, że sprawca jest bezkarny, dlatego
rozważają różne działania. – Planujemy reaktywować Straż Rybacką przy kole PZW
„Baszta” Buk i mamy nadzieję, że w ciągu
najbliższych kilku tygodni nam się to uda.
Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów, a jak tylko dostaniemy zgodę,
zaczynamy działać. Dysponujemy łodzią,
silnikiem, przyczepką; a do urzędu MiG Buk
będziemy się zwracać z prośbą o udostępnienie miejsca na marinie OSiR. Kilkunastu

chętnych przejdzie szkolenie i od przyszłego
roku pod lupę weźmiemy nie tylko wędkarzy, ale też osoby spędzające czas nad wodą
– mówił sekretarz koła „Baszta” Damian
Wolniewicz.
Zdecydowali się też wystąpić na sesji
i prosić o pomoc burmistrza oraz radnych.
Na reakcję burmistrza nie trzeba było długo
czekać. Jezioro Niepruszewskie jest bogactwem naszej gminy i nie możemy pozostać
obojętni na tego typu praktyki. Burmistrz
powiedział, że problem ten na pewno nie
zostanie zbagatelizowany i wraz ze swoimi współpracownikami poczyni wszelkie
niezbędne działania, aby wesprzeć wędkarzy. – Dysponując wsparciem tak licznie
zaangażowanej społecznie grupy, być może
trzeba rozważyć, aby wspólnie z gminą Dopiewo oba samorządy były zarządcami tego
jeziora. Dopiero takie rozwiązanie zniweluje wszelkie problemy – mówił. Przy okazji
podziękował za skuteczną, pełną zapału
akcję sprzątania brzegów Jeziora Niepruszewskiego oraz Jeziora Małego w Otuszu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom wędkarzy gminy Buk, poczyni starania, aby nad
Jeziorem Niepruszewskim zainstalowano
wiatę, która uchroni ich od niepogody. Dostrzega też potrzebę rozwiązania problemów
związanych z przystanią i jej dostępnością
– by wydarzenia mogły się odbywać przy
większej grupie uczestników.
Również radni dziękowali wędkarzom za
ich pracę. Szczególnie odnieśli się do działalności Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej
promującej wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży. Też z ich strony padła chęć pomocy
i konieczność zajęcia się problemem.

Podwyżka cen gazu i sprzeciw mieszkańców
Podczas XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 30 listopada br. burmistrz Paweł Adam relacjonował działania, które zostały
podjęte, w ostatnim czasie, w związku z podwyżką cen gazu o 170 procent przez spółkę G.EN. Gaz Energia.

B

urmistrz przypomniał, że 4 października
wraz z wójtem Tarnowa Podgórnego
Tadeuszem Czajką spotkał się zdalnie
z Członkiem Zarządu G.EN. Gaz Energia Ireneuszem Sawickim. Następnie w wyniku
sprzeciwu mieszkańców wobec podwyżek
cen gazu odbyła się akcja zbierania podpisów
na terenie gminy, w terminie od 15 do 20
października. – Zebranych zostało łącznie
prawie 4200 podpisów w zaledwie kilka
dni, co pokazuje jak bardzo wprowadzona
drastyczna podwyżka poruszyła i zbulwersowała całą naszą społeczność. Przy zbieraniu
podpisów brało udział wiele osób, których
nie sposób tutaj wymienić, ale bardzo dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za szczere chęci i zaangażowanie – mówił burmistrz
Paweł Adam.
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W dalszych działaniach gminy, Sekretarz
MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak dostarczyła do spółki G.EN. Gaz Energia z siedzibą
w Tarnowie Podgórnym, sprzeciw mieszkańców opatrzony pismem przewodnim.
Burmistrz podziękował przewodniczącemu
Rady MiG Buk, wszystkim radnym i sołtysom, którzy bardzo szybko zmobilizowali
się i wspólnie złożono podpisy pod pismem.

Działania podejmowane
przez samorządy

19 października w Tarnowie Podgórnym
odbyło się spotkanie włodarzy w sprawie
podwyżek cen gazu i zawiązał się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, którego
sygnatariuszem jest również nasza gmina.
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22 października w imieniu Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc złożył w Warszawie
pisma sprzeciwu wobec wprowadzonym
podwyżkom. Pisma otrzymali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów
Państwowych Jacek Sasin, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki Rafał Gawin, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Minister Klimatu
i Środowiska Michał Kurtyka.
Kolejnymi działaniami ze strony gminy
była uchwała podjęta przez Radę Miasta
i Gminy Buk na sesji w dn. 26 października.
Radni wyrażali w niej stanowczy protest
przeciwko wprowadzonym horrendalnym
podwyżkom przez G.EN. Gaz Energia. Podjęta
uchwała jest jednocześnie apelem Rady MiG
Buk o obniżenie cen gazu na naszym terenie.
Mieszkańcy gminy uczestniczyli też
w społecznym proteście pod siedzibą G.EN.
Gaz Energia w Tarnowie Podgórnym, który
odbył się 5 listopada. Manifestowały tłumy,
a w siedzibie spółki mieszkańcy Tarnowa
Podgórnego oraz okolicznych gmin m.in.
Buku, Opalenicy, Kaźmierza, Duszników
złożyli w tej sprawie pismo z postulatami
podjęcia przez G.EN. Gaz Energia działań
zmierzających do obniżki cen sprzedawanego przez nich gazu.
Dzięki poselskim interwencjom, jak
również działaniom podejmowanym przez
samorządy w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, zainicjowano
niezbędne zmiany legislacyjne. 29 października br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Zapisy tej
nowelizacji umożliwią dostawcom gazu,
w przypadku drastycznych wzrostów cen
gazu na giełdzie, rozłożenie w czasie podwyżek cen detalicznych dla gospodarstw
domowych, co oznacza, że jest nadzieja na
wprowadzenie nowej taryfy już z obniżoną
ceną za paliwo gazowe. Obecnie ta ustawa
jest procedowana w Senacie. Jeżeli powyższa
nowelizacja wejdzie w życie, to spółka G.EN.
Gaz Energia zadeklarowała, że natychmiast
złoży nowy wniosek taryfowy do Urzędu
Regulacji Energetyki z propozycją niższej
ceny detalicznej. Zakładając, że URE upora
się z zatwierdzeniem taryfy w ciągu jednego
miesiąca, to nowej, niższej taryfy można się

spodziewać od 1 lutego przyszłego roku.
Podczas posiedzenia komisji strona rządowa
poinformowała o: projekcie zmiany ustawy
Prawa energetycznego, propozycjach wprowadzenia bonu energetycznego (w wysokości 400-1050 zł) dla rodzin z najniższymi
uposażeniami i obniżce VAT z 23% do 8%.

Horrendalne podwyżki
cen gazu w Sejmie

Burmistrz Paweł Adam zrelacjonował
też przebieg posiedzenia sejmowej Komisji
do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, które odbyło się 29 listopada
i dotyczyło drastycznych podwyżek cen gazu
o 170% dokonanych przez spółkę G.EN. Gaz
Energia,. W spotkaniu udział wzięli m.in.
Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin,
przedstawiciele spółki G.EN. Gaz Energia,
PGNiG, URE oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Przeciwko
Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu.
Niestety, ale oglądając posiedzenie
można było odnieść wrażenie, że interes
polityczny rządzących oraz przedstawiany
w dyskusji przez każdą ze stron punkt widzenia tego problemu były ważniejsze od
chęci pomocy mieszkańcom w tej trudnej
sytuacji. Próbowano skierować tory dyskusji
na temat struktury własnościowej G.EN. Gaz
Energia; dopytywano, czy firma należy do
niemieckich samorządów, czy jest powiązana kapitałowo z Gazpromem. Odpytywano
samorządowców, kto sprzedał zagranicznej
spółce sieć przesyłową gazu. Często wracał
też temat prywatyzacji i poprzednich rządów
PO. Zaś Członek Zarządu G.EN. Gaz Energia
Ireneusz Sawicki mówił, że podwyżka cen
wynika z ceny zakupu przez firmę gazu
zaazotowanego od PGNiG i że to pierwsza
w historii firmy tak duża podwyżka. Przypomniał, że G.EN. Gaz Energia wnioskował
o podwyżkę taryf i zmienił cenniki od 1 października tylko i wyłącznie z powodu nowego
kosztu zakupu gazu od PGNiG. Prezes PGNiG
Paweł Majewski stwierdził, że stosowany
przy sprzedaży mechanizm wyznaczania
cen gazu zaazotowanego w odniesieniu do
giełdy jest obiektywny i powszechnie stosowany. Podkreślił, że w umowach na dostawy
PGNiG oferuje mechanizm zabezpieczający
ceny na przyszłość, a każdy sprzedawca powinien analizować rynek pod kątem takich
zabezpieczeń. Członek zarządu G.EN Gazu

Paweł Chałupka podkreślał, że „rozumie”
oburzenie klientów, ale są oni ofiarami
sytuacji globalnej, a nie pazerności firmy.
W odpowiedzi na to Maciej Małecki z Ministerstwa Aktywów Państwowych krytykował
G.EN. Gaz Energia za to, że nie zabezpieczył
sobie gazu w niższej cenie, Licząc, że uda się
kupić go taniej w przypadku dalszego spadku
ceny w trakcie cieplejszych miesięcy. Jego
zdaniem nie można oczekiwać, że spółka
skarbu państwa poniesie koszty ryzykownej
polityki kontraktacyjnej jednego ze swoich
klientów. Po ponad dwóch godzinach obrad
nie udało się ustalić nic poza tym, że firma
G.EN. Gaz Energia będzie mogła skorzystać
z mechanizmów, jakie da dostawcom gazu
nowelizacja prawa energetycznego.
Po sejmowym posiedzeniu Ogólnopolski
Komitet Protestacyjny zadeklarował, że nadal będzie szukać rozwiązań, które pomogą
mieszkańcom zapobiec lub złagodzić skutki
wprowadzonych podwyżek cen gazu. Jest
nadal bardzo zdeterminowany do działania,
bo nie zgadza się na ubóstwo energetyczne
mieszkańców.

Konsekwencje podwyżek
cen gazu dla samorządu

Burmistrz Paweł Adam mówił też, że
podwyżki cen gazu będą znacznie odczuwalne również dla samorządu. Nastąpi wzrost
kosztów utrzymania obiektów gminnych, co
jest związane nie tylko z podwyżką cen gazu,
ale też z podwyżkami za energię elektryczną.
Podwyżki cen gazu przełożą się też na
gminny program „Dofinansowania wymiany
kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe”. Przypomnijmy, że w tym roku na
ten program z budżetu gminy przeznaczono
300.000 zł; początkowo w budżecie zaplanowano 200.000 zł, a po dwóch kolejnych
wnioskach burmistrza zwiększono o 50.000
zł i kolejne 50.000 zł. Mieszkańcy gminy
złożyli 60 wniosków o udzielenie dotacji;
podpisano 59 umów na kwotę 295.000 zł.
Jednak po ogłoszeniu podwyżek cen gazu
w gminie zauważalny jest spadek zainteresowania wymianą źródła ciepła. Jak mówił
burmistrz, w najbliższym czasie, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim
zakresie należy prowadzić w gminie program
„Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe”.
Edyta Wasielewska

Koszty zakupu energii elektrycznej w latach 2020-22
stawka
opłat netto
za 1 MWh
351,89 zł

Rok 2020
łączna wartość
szacunkowa w okresie
obowiązywania umowy
619.101,57 zł

stawka
opłat netto
za 1 MWh
337,00 zł

Rok 2021
łączna wartość
szacunkowa w okresie
obowiązywania umowy
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633.371,28 zł

stawka
opłat netto
za 1 MWh
577,50 zł

Rok 2022
łączna wartość
szacunkowa w okresie
obowiązywania umowy
1.122.633,15 zł
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Wymiana źródła
ciepła z Programu
Czyste Powietrze

P

rogram Czyste powietrze refunduje
część wydatków związanych z wymianą
nieefektywnego źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Z programu można
pozyskać dofinansowanie nawet do 45%
poniesionych kosztów (w przypadku osób
korzystających z podstawowego poziomu
dofinansowania) albo do 75% poniesionych
kosztów (w przypadku osób korzystających
z podwyższonego poziomu dofinansowania).
Jeśli budynek jest podłączony do sieci
dystrybucji gazu, nie ma możliwości zakupu
kotła na paliwo stałe. W związku z powyższym mieszkańcy takiego lokalu nie mogą
skorzystać z dofinansowania na kocioł na
węgiel, kocioł zagazowujący drewno czy
kocioł na pellet. W takiej sytuacji można
zlikwidować dotychczasowe nieekologiczne źródło ciepła (tzw. kopciucha) i zakupić
kocioł gazowy kondensacyjny. Jeśli jednak
nie chcemy skorzystać z takiej alternatywy
na ogrzewanie gospodarstwa domowego,
możliwe jest dofinansowanie zakupu innych
źródeł ciepła. Program pozwala mieszkańcom lokali podłączonych do sieci dystrybucji
gazu na zakup: pompy ciepła powietrze/
woda, pompy ciepła powietrze/powietrze,
gruntowej pompy ciepła o podwyższonej
klasie efektywności energetycznej, kotła olejowego kondensacyjnego oraz ogrzewania
elektrycznego. Dodatkowo, gdy wymianie
podlega źródło ciepła, możliwe jest otrzymanie dofinansowania 50% wydatków poniesionych na mikroinstalację fotowoltaiczną
(jednak nie więcej niż 5000 zł).

Wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze
Podstawowy
poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł na węgiel
Kocioł zagazowujący drewno
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej
wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Jeśli nasz dom nie jest podłączony do
sieci dystrybucji gazu, możemy skorzystać
z dofinansowania na uruchomienie kotłowni
gazowej. W ramach tego kosztu możliwe
jest między innymi: wykonanie przyłącza
gazowego i instalacji od przyłącza do kotła,
w tym pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej, zakup oraz montaż kotła z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą
i regulującą. Dodatkowo, gdy nie korzystamy w domu z gazu, możemy wymienić nasz
stary piec na źródło ciepła na paliwo stałe
takie jak: kocioł na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (wyłącznie do 31
grudnia 2021), kocioł zagazowujący drewno

Zestaw narzędzi,
który pomaga ratować życie

Podwyższony
poziom dofinansowania
Maksymalna Maksymalna Maksymalna Maksymalna
intensywność kwota dotacji intensywność kwota dotacji
dofinansowania
(w zł)
dofinansowania
(w zł)

50%
30%

10 000
9 000

75%
60%

15 000
18 000

45%

13 500

60%

18 000

30%

3 000

60%

6 000

45%

20 250

60%

27 000

30%
45%
30%
30%
30%
30%
45%
30%

4 500
6 750
4 500
3 000
6 000
6 000
9 000
3 000

60%
75%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

9 000
11 250
9 000
6 000
12 000
12 000
12 000
6 000

30%

4 500

60%

9 000

30%

5 000

60%

10 000

czy kocioł na pellet drzewny. Jeśli zdecydujemy się na zakup tego ostatniego, możemy
zakupić kocioł na pellet o podwyższonym
standardzie, wówczas dofinansowanie może
wynieść do 45% poniesionych kosztów.

Więcej informacji:

Punkt Konsultacyjny
Programu Czyste Powietrze
Urząd Miasta i Gminy Buk
Poniedziałek: 15.00-17.00
Wtorek-czwartek: 13.00-15.00
Piątek: 12.00-14.00
tel: 61 888 44 68

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach wprowadziła do podziału bojowego
zakupiony ostatnio zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
Jego zakup był możliwy dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 43.652,30 zł oraz z budżetu gminy
w wysokości 18.708,30 zł.

W

skład zestawu wchodzą: agregat
hydrauliczny P630 SG, węże przedłużające 10m, rozpieracz ramieniowy SP 555, zestaw łańcuchów, nożyce
hydrauliczne S 788, cylinder rozpierający
R412, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, wybijak do szyb, nóż do przecinania
pasów mininożyce hydrauliczne S120, zabezpieczenie Airbag kierowcy i pasażera,
zestaw pokrowców ochronnych, wsporniki
KOSYNIER BUKOWSKI l	

do cylindrów, zestaw podkładów i klinów
oraz zestaw końcówek do cylindra rozpierającego.
Jest to kolejny zestaw narzędzi hydraulicznych, który użytkować będą strażacy z naszej
gminy. Zestaw ten umożliwia prowadzenie
działań ratowniczych przy wypadkach komunikacyjnych pozwalający wydobywać osoby
poszkodowane z wraków samochodów.
Mirosław Skarbiński
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Budujemy kanalizację w Wielkiej Wsi
W gminie realizowana jest duża inwestycja w zakresie poprawy gospodarki wodnokanalizacyjnej. Prace prowadzone są w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa
i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych – gmina Buk”.
Łącznie w pierwszym etapie tej inwestycji powstaną ok. 2,5 kilometry sieci
kanalizacyjnej, a podłączonych zostanie ok. 90 nieruchomości.

J

ak mówi burmistrz miasta i gminy Buk
Paweł Adam: – Budowa kanalizacji
w Wielkiej Wsi stała się jednym z priorytetowych zadań w gminie. To istotne
zadanie z zakresu poprawy infrastruktury
komunalnej na terenie gminy, a realizacja tej
inwestycji pozwoli na poprawę standardu
życia mieszkańców tego sołectwa
Aktualnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
PVC wraz z przykanalikami zakończonymi
studniami przyłączeniowymi w Wielkiej Wsi
w ul. Rolnej, Ogrodowej, Nowej i Smugi. Ponadto prowadzona będzie przebudowa sieci
wodociągowej w ul. Rolnej. – Wybudowana
jest już kanalizacja grawitacyjna w ul. Ogrodowej bez wykonania przecisku pod drogą
wojewódzką przez ul. Bohaterów Bukow-

Na dobre i na złe
50 lat temu sakramentalne „tak”
powiedziało sobie 19 par z naszej
gminy, 60 lat temu miłość, wierność
i uczciwość małżeńską przyrzekało
sobie 6 par. Tyle lat wspólnego życia
jest najlepszym symbolem wierności
i miłości, dowodem wzajemnego
zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego.

N

iestety, ale z powodu panującej pandemii, tak jak i w roku ubiegłym, nie
udało się spotkać z parami na jubileuszowej, wspólnej uroczystości. W okresie przedświątecznym jubilatów odwiedzili burmistrz miasta i gminy Buk Paweł
Adam oraz przewodniczący Rady MiG Buk
Piotr Goroński, składając serdeczne życzenia od całej gminy. – Złote i diamentowe

skich. Zakończono również prace związane
z kanalizacją sanitarną grawitacyjną w ul.
Nowej, Bocznej. Kolejnym etapem będzie
wymiana sieci wodociągowej w ul. Rolnej od
ul. Pszenicznej aż do ul. Polnej oraz położenie
i zamontowanie przepompowni ścieków
w ul. Smugi, Rolnej, Nowej – mówi Jakub

gody są wyjątkową okazją do spojrzenia
na minione lata, dokonania podsumowań
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym
się na przestrzeni lat uczuciem dwojga
ludzi. To wzór i piękny przykład do naśladowania dla dzisiejszych pokoleń. Jest to
niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin, przyjaciół. Życzymy Państwu kolejnych długich
lat wypełnionych zdrowiem, radością
i miłością – mówił burmistrz podczas tych
wzruszających spotkań.
Pary obchodzące 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymały odznaczenia (medale
i legitymacje) przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy i kosze upominkowe, zaś małżeństwa
z 60-letnim stażem – dyplomy i kosze upominkowe.
Wszystkim składamy życzenia dalszych
pięknych lat we dwoje!
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Piętka, kierownik działu ds. Gospodarki
Wodno-Ściekowej Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Buku.
Inwestycja obejmuje również wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej między innymi studnie: rewizyjne,
czyszczakowe, przyłączeniowe, rozprężne,
przepompownie oraz układ sterująco-zasilający.
Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest firma WUPRINŻ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta 3 sierpnia br. i w tym samym dniu
plac budowy został przekazany wykonawcy.
Wartość umowy to 3.271. 435,08 zł, a termin
zakończenia robót wynosi 165 dni od dnia
podpisania umowy.
Ten etap inwestycji realizowany jest
w ramach pozyskanych środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW), dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.830.071 zł.
Drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej
w Wielkiej Wsi, to jest kontynuacja budowy
sieci w ul. Smugi oraz ul. Słonecznej wraz
z odtworzeniem nawierzchni, będzie możliwy dzięki środkom pozyskanym z „Polskiego
Ładu” o łącznej wartości 8.150.000 zł.
Edyta Wasielewska
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 Na zdjęciu – od lewej: Burmistrz miasta i gminy Pobiedziska Ireneusz
Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam, starosta poznański Jan Grabkowski, burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, prokurent
Szpitala Podolany Tomasz Cichowski

Na co gminy
przeznaczą nagrodę?
Buk być może przeniesie ośrodek pomocy społecznej,
Pobiedziska otworzą nowe gabinety lekarskie, Luboń
otworzy centrum opieki pocovidowej. Laureaci rządowych
konkursów Najbardziej Odporna Gmina i Rosnąca Odporność
zapowiedzieli, na co chcą przeznaczyć przyznane nagrody.

10

listopada br. Buk i Luboń oficjalnie uzyskały potwierdzenie, że wysoka liczba zaszczepionych mieszkańców zapewniła im po milionie złotych nagrody. Miasto Luboń
zajęło drugą pozycję w kraju wśród średnich gmin (30-100 tys.
ludności) w konkursie Najbardziej Odporna Gmina, a gmina Buk
miała najwyższą Rosnącą Odporność w regionie poznańskim. Tuż
za Bukiem uplasowała się gmina Pobiedziska, co oznacza dla niej
500 tys. zł, a trzecia nagroda (250 tys. zł) trafi do gminy Stęszew.

Nagrody zasługą mieszkańców

– Będę rekomendował radnym zakupienie nieruchomości, w której wcześniej mieszkał doktor Lech Siuda, lekarz, społecznik, ważna
postać dla mieszkańców gminy – mówi burmistrz miasta i gminy Buk
Paweł Adam. – Po adaptacji tego obiektu pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej doczekają się nowych, funkcjonalnych pomieszczeń, co
też pozwoli nam dopasować ten obiekt do sanitarnych obostrzeń
i zapewni lepsze warunki do rozmów z potrzebującymi. Odczują to
zarówno pracownicy, jak i osoby, które z pomocy OPS korzystają.
To zasługa mieszkańców, którzy – jak widać – chętnie dbają o swoje zdrowie – podkreśla burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska.
– Wiemy jak duże piętno odciska na nas pandemia, stąd pomysł, by
uruchomić centrum opieki pocovidowej. Przede wszystkim chcemy
zapewnić opiekę psychologiczną i to dostęp do specjalistów z tego
obszaru zorganizujemy najszybciej. Planujemy także zakup samochodu dla Straży Miejskiej, zaangażowanej w działania związane
m.in. ze szczepieniami.
Wsparcie dla OPS-ów zapowiedział też Poznań, który jako szósty samorząd w kraju został Gminą na Medal i uzyska 100 tys. zł.
Stęszew chce z kolei ogłosić konsultacje społeczne, by podzielić
ćwierć miliona zgodnie z wolą mieszkańców.
– Nie ukrywam, że były problemy, kiedy ruszały szczepienia
przeciw koronawirusowi, ale w wakacje przyspieszyliśmy, co zaowocowało nagrodą w wysokości pół miliona – cieszy się burmistrz
miasta i gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. – Chcemy sfinansować uruchomienie pięciu gabinetów lekarskich. Już zaczęliśmy
odpowiednie rozmowy ze Szpitalem w Puszczykowie. Mam nadzieję,
że z początkiem przyszłego roku mieszkańcy odczują łatwiejszy
dostęp do specjalistów.

Samorządy Metropolii Poznań nie zwalniają tempa

Samorządy Metropolii Poznań należą do krajowej czołówki
według poziomu zaszczepienia. Na koniec października Poznań
(68,1% w pełni zaszczepionych) był pod tym względem szósty
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w kraju. Wśród 50 najbardziej wyszczepionych samorządów w Polsce
aż 13 to samorządy Metropolii Poznań (z 22 miast i gmin tworzących stowarzyszenie), a w pierwszej setce jest ich 18 (w tym 16
z powiatu poznańskiego).
– Kiedy na początku roku ruszaliśmy z metropolitalną akcją
szczepień przeciw COVID-19, zgłosiliśmy rekordową liczbę punktów szczepień powszechnych, które byliśmy gotowi uruchomić
– przypomina wiceprezes Metropolii Poznań, starosta poznański
Jan Grabkowski. – Dostaliśmy zgodę tylko na część, ale i tak powiat,
i cała Metropolia ma najgęstszą sieć takich punktów. Zapewniliśmy
dzięki temu naszym mieszkańcom dużą dostępność i cieszymy się, że
dziś widać efekty. Do teraz mamy 11 punktów szczepień powszechnych, które nadal działają. Od przyszłego tygodnia będziemy tam
również szczepić przeciw grypie. Wspólne działania metropolitalne
pozwalają nam efektywnie dbać o zdrowie.
Samorządy mogą uzyskać kolejne pieniądze na przeciwdziałanie
pandemii koronawirusa, bo 67 procent zaszczepienia zapewnia
tytuł Gminy na Medal i 100 tys. zł. Do tego poziomu zbliżają się
Puszczykowo, Suchy Las i Luboń.
Już 29 listopada ruszają też szczepienia przeciw grypie dla osób
w wieku 25-64 lata. To metropolitalny program darmowych szczepień realizowany od sezonu 2019/20. W tym roku zainteresowanie
jest jeszcze większe, a ponieważ lekarze zalecają wzmacnianie
odporności przeciw grypie, to dostęp do preparatów będzie w tych
samych punktach, w których od miesięcy przeciw COVID-19 szczepią
zespoły Szpitala Podolany.
– Dziękujemy za zaufanie ze strony Metropolii Poznań, które
sprawiło, że mogliśmy szybko ruszyć ze szczepieniami na tak dużą
skalę – komentuje prokurent Szpitala Podolany, Tomasz Cichowski. – Nasi medycy mają za sobą już 95 tysięcy szczepień przeciw
koronawirusowi. Teraz w punktach, w których działamy, ruszamy
z akcją szczepień przeciw grypie. Nasza współpraca na polu przeciwdziałania pandemii jest szersza, bo prowadzimy też wspólnie
z Metropolią program Odważ się na Zdrowie, w którym już blisko
tysiąc osób zrzuca zbędne kilogramy – nadwaga okazała się jednym
z efektów ubocznych pandemii.

Lista metropolitalnych punktów szczepień
prowadzonych we współpracy samorządów
ze Szpitalem Podolany:
»
»
»
»
»

Buk – Szkoła Branżowa, ul. Dworcowa 44
Koziegłowy (gm. Czerwonak) – AKWEN, ul. Piłsudskiego 3
Kleszczewo – hala sportowa, ul. Poznańska 2
Komorniki – ośrodek zdrowia, ul. Stawna 7
Konarzewo (gm. Dopiewo) – Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne, ul. Poznańska 19
» Kórnik – OAZA, ul. Krasickiego 1
» Luboń – Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Sikorskiego 3
» Pobiedziska – Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 4
» Rokietnica – OSP, ul. Szkolna 18
» Swarzędz – Wodny Raj, ul. Kosynierów 1
» Śrem – BAZAR, ul. Targowa 2
W powyższych punktach od 30 listopada, w wyznaczonych
dniach i godzinach są prowadzone szczepienia przeciw grypie.
Terminarz i warunki zapisów są na stronie grypa-metropoliapoznan.pl. Od poniedziałku 29 listopada codziennie (w godz. 8-20)
preparat można przyjąć w siedzibie Szpitala Podolany – ul. Straży
Ludowej 37 w Poznaniu.
Źródło Metropolia Poznań
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Potrzebny
nowy lokal dla OPS

pozytywny i motywujący czas dla całego
naszego zespołu, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy uratować zdrowie, a nawet
życie mieszkańców gminy. Przy okazji może
dodam, że bardzo się cieszę, mając okazję
pracować z tak zgranym zespołem, z którym
bardzo dobrze mi się pracuje nie tylko na
co dzień, ale też w sytuacjach, kiedy trzeba
podejmować nowe wyzwania.

Z Agnieszką Słaby, kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku,
rozmawia Edyta Wasielewska
Dopóki ktoś nie znajdzie się w sytuacji, że musi skorzystać z pomocy
OPS, tak naprawdę chyba niespecjalnie orientuje się, czym się zajmujecie.
Czy zgodzi się Pani ze mną, że jako
społeczeństwo nadal niewiele wiemy
na temat Waszej pracy?
– To prawda. OPS przez wiele lat był postrzegany przede wszystkim jako instytucja
wypłacająca świadczenia rodzinne. Jest to
opinia trochę dla nas krzywdząca, ale nie
mamy na nią wpływu i po prostu robimy
swoje.

To znaczy?
– OPS zajmuje się pomocą mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
(finansowej, psychicznej) i to wsparcie jest
szeroko rozumiane. Niektóre osoby, rodziny przychodzą do nas na chwilę, a inne
na dłużej. Wypłacamy zasiłki rodzinne,
wychowawcze (OPS zajmuje się nimi do
końca 2021r., od 2022r. zadanie to przejmuje ZUS – przyp. red.), specjalne zasiłki
opiekuńcze, świadczenia żłobkowe, dodatki
mieszkaniowe, energetyczne, cały szereg
świadczeń dla osób niepełnosprawnych, zasiłki pielęgnacyjne, też wypłaty z funduszu
alimentacyjnego czy świadczenia wynikające
z Karty Dużej Rodziny czy Wielkopolskiej
Karty Rodziny; do niedawna też świadczenie
wychowawcze 500+.
Jednak działania OPS nie ograniczają się
tylko do udzielania wsparcia finansowego.
Jednym z ważnych obszarów naszego działania jest bezpłatna pomoc psychologiczna
– w ramach Gminnego Programu Zdrowia
Psychicznego mieszkańcy mogą korzystać
z pomocy psychologa i psychiatry. Wystarczy
skontaktować się z nami, a my kierujemy
dalej. W przypadku psychologa spotkania
odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, bo nie dysponujemy odpowiednimi
warunkami lokalowymi. Z tych samych powodów, czyli problemów lokalowych, psychiatra nie przyjmuje w OPS, ale w swoim
gabinecie lekarskim. Od stycznia 2022 r.
dojdą nam kolejne zadania – z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych w ramach
programów przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii.
W Otuszu, od września tego roku,
działa Środowiskowe Centrum Zdro-

wia Psychicznego. Czy Pani zdaniem
jest to placówka potrzebna naszej
gminie?
– Jak najbardziej. Bardzo mnie cieszy,
że Fundacja Akma, która zajmuje się tym
projektem, właśnie naszą gminę wybrała na
siedzibę Centrum. Z bezpłatnej pomocy, która jest udzielana w tym punkcie przez liczne
grono specjalistów (psychologa, psychiatrę,
logopedę, mediatora), mogą korzystać nie
tylko dorośli, ale też młodzież i dzieci.

OPS bardzo zaangażował się w organizowanie szczepień przeciwko COVID-19 w gminie. Dlaczego podjęliście
się tych działań?
– Burmistrz wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia szczepień w naszej gminie,
a Szpital Podolany, który się tym zajął, miał
problemy z prowadzeniem rejestracji. Musimy pamiętać, że to był czas, kiedy nie
tak łatwo było zapisać się na szczepienia,
bo zainteresowanie nimi było ogromne.
Każdego należało zarejestrować, ustalić
termin, a następnie poinformować o nim
zainteresowanego i tym się zajęliśmy, ale
nie tylko. Należało pomóc w organizacji
szczepień w Branżowej Szkole w Buku, która
przecież nie jest placówką przeznaczoną
do przeprowadzenia tego typu działań.
Rejestracja początkowo była prowadzona
codziennie, po dwie godziny, ale to było za
mało. Mieszkańcy chcieli się szczepić, a naszym zadaniem było, aby im to umożliwić.
Wprawdzie Przychodnia „Vigilax” w Buku
już prowadziła punkt szczepień, ale to było
za mało. Ze szpitalem musiało zostać zawarte
porozumienie, na podstawie którego OPS
mógł rejestrować chętnych, bo wcześniej
nie mieliśmy takich uprawnień. Za zgodą
i przy dużym zaangażowaniu burmistrza
uruchomiliśmy dwie linie telefoniczne. Codziennie w godz. 9-13 dzwoniły osoby, które
chciały się zapisać, a tych telefonów dziennie
było często ponad 100. Działaliśmy metodą
prób i błędów, nierzadko po godzinach pracy,
ale nigdy nie narzekaliśmy. Był to bardzo
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Przez pierwsze pół roku szczepiło się
po 700 osób w ciągu jednego dnia. Te
działania wymagały chyba doskonałej
organizacji pracy?
– System pracy mieliśmy perfekcyjnie
dopracowany. Dzieliliśmy się obowiązkami:
jedne pomagały pielęgniarkom w gabinetach, panie których w sumie jest pięć; inne
dyżurowały na korytarzach, gdzie zajmowały
się organizacją sprawnego ruchu, pomagały
przy wypełnianiu formularzy i przy okazji
pilnowały, aby zachować odstępy pomiędzy oczekującymi. Przed dniem szczepień,
wtedy był to czwartek, należało ustalić, ile
będzie szczepionek danego dnia, a w tym
okresie ich dostępność była jednak bardzo
ograniczona. Zdarzało się, że do ostatniej
chwili nie wiedziałam, czy zadeklarowana
ich liczba dojedzie do nas. Szybko okazało
się, że jeden dzień szczepień dla całej gminy
to stanowczo za mało. Trzeba było zapewnić
kolejny dzień, a potem jeszcze jeden i umożliwić szczepienia w różnych godzinach.
Cały czas mówię o pracy pracowników
OPS przy punkcie szczepień, ale pomagała
nam liczna grupa różnych osób, bez zaangażowania których nie dalibyśmy rady. Nie
sposób wymienić tu wszystkich. Wspomnę
chociażby o strażakach, którzy nie tylko zajmowali się dowozem osób, ale też dyżurowali w punkcie, podobnie jak pracownicy
branżowej szkoły. Zdarzały się sytuacje, że
ktoś miał problemy z dojazdem do punktu, to
wtedy wraz z pielęgniarką wsiadałyśmy do
swoich samochodów i jechałyśmy po niego.
Ludzie z wdzięczności płakali i dziękowali
nam. To były niesamowite chwile…
OPS to też praca w terenie. Na czym
ona polega?
– W terenie mamy pracowników socjalnych i opiekunki. Jak ktoś składa wniosek
o pomoc finansową, to zadaniem pracownika
socjalnego jest sprawdzić jego sytuację bytową. Takie same procedury są przed przyznaniem świadczeń osobom niepełnosprawnym, wymagającym usług opiekuńczych.
Wówczas lekarz rodzinny musi uznać potrzebę usług opiekuńczych, którymi zajmują
się opiekunki środowiskowe. Do ich zadań
należy dostarczenie posiłków, zrobienie zakupów, umycie, zakup lekarstw, często dopilnowanie ich przyjmowania, też opieka nad
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osobami chorymi, leżącymi, które potrzebują
opieki całodobowej. Mamy zatrudnionych
5 opiekunek, ale bywa, że wspomagamy się
też pomocą dodatkowych opiekunek. Jak na
dość niedużą gminę, to bardzo duży zakres
usług w tym zakresie. Zajmujemy się też
kierowaniem osób chorych, samotnych do
domów opieki społecznej.
Kolejna grupa naszych pracowników to
asystenci rodziny, którzy pomagają rodzinom
niewydolnym wychowawczo. Zajmują się pomocą dzieciom w nauce, rodziców wspierają
w wychowaniu dzieci; bywa, że rodzinom
trzeba pomóc w najprostszych życiowych
czynnościach, takich jak zrobienie zakupów,
nauka przygotowywania posiłków, wypracowanie kontaktów ze szkołą. Założenie
takich działań jest takie, aby w zależności
od potrzeb z rodziną pracować przez dwa,
trzy lata.
Pandemia w pewnym zakresie ograniczyła nasze działania w terenie, co nie znaczy,
że się nimi nie zajmujemy. Cały zespół OPS
wykazał się bardzo dużą odpowiedzialnością
i zaszczepił się przeciwko COVID-19, dzięki
czemu jesteśmy bezpieczni dla klientów.

Adresatem działań OPS są też seniorzy. Jest Dom Dziennego Pobytu
„Pogodna Jesień” w Buku, czy Klub
Seniora w Dobieżynie. Czy oferta skierowana do osób starszych jest coraz
bogatsza?
– Klub Seniora w Wiejskim Domu Kultury
w Dobieżynie działa dopiero od niedawna i tam jesteśmy dopiero na etapie rozkręcania działalności. Prowadzimy w nim
zajęcia ogólnousprawniające, kulinarne,
organizujemy wspólne wyjścia do kina czy
teatru, spotkania integracyjne z seniorami
z okolicznych gmin.
Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” prężnie działa w Buku już od wielu
lat. Seniorzy mogą tu przyjść, porozmawiać
ze sobą i mile spędzić czas. Proponujemy
im zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne,

Oryginalna
bukowska
chorągiew
powstańcza

W

ywieszona została
w Buku w dniu 25
grudnia 1918 r. na
kominie gorzelni. W latach
następnych była używania
do dekoracji podczas świąt
państwowych w Buku
i Lesznie. W 1939 r. ukryKOSYNIER BUKOWSKI l	

masaże, wyjścia do kina, teatru, wspólne Andrzejki, zajęcia z dekorowania pierników czy
wyrabiania ceramiki. Wiele projektów jest
realizowanych przy współpracy i pomocy
MGOK, Kina „Wielkopolanin” i Biblioteki.

Czy sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że macie więcej klientów?
– Nie odnotowujemy, aby po zasiłki
zwracało się teraz więcej osób. W związku
ze znaczną podwyżką cen gazu jest coraz
więcej zapytań o dofinansowanie w tym zakresie; jednak najczęściej pytania kierują
osoby, które nie mogą się o nie starać, bo
ich dochody są za wysokie. Osobom, które
z formalnego punktu nie mogą się starać
o dofinansowanie, gmina zapewnia inne
możliwości, takie jak wsparcie zasiłkiem
np. na zakup leków, opału, ciepły posiłek
czy żywności w sklepie w ramach programu
„Posiłek w domu i w szkole”.
Pandemia spowodowała, że więcej osób
zwraca się po wsparcie psychologiczne –
w wielu rodzinach pojawiają się problemy
związane z przemocą, czy kłopoty psychiczne. Nowa sytuacja związana z izolacją czy
znacznym ograniczeniem kontaktów interpersonalnych powoduje, że ludzie nie radzą
sobie z emocjami, psychiką.
Długo już mówimy o tym, jak szerokim zakresem spraw się zajmujecie,
dysponując jednak bardzo ograniczonymi zasobami lokalowymi. Czy OPS
w Buku potrzebuje nowego lokalu?
– Z problemem lokalowym borykamy
się już od wielu lat. Kiedyś pracowały tu 4
osoby, teraz jest ich 21. OPS cały czas się
rozrasta, co rusz dochodzą nowe zadania, też
ustawowe. Powierzchnia, jaką dysponujemy,
wynosi 150 mkw. Pokoje są małe, ale jak
na potrzeby pracowników wystarczające.
Jednak już z samym wejściem do naszego
budynku mogą pojawić się problemy. Często
przechodzą do nas matki z dziećmi, a korytarz jest bardzo wąski. Jeszcze większy
ta w podszewce płaszcza Stanisława
Zycha, trafiła wraz z nim do obozu jenieckiego, skąd uciekł w 1942 r. W 1983
r. została przekazana w darze do dzisiejszego Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego w Poznaniu. Chorągiew
została wykonana z czerwonego płótna
bawełnianego. Obustronnie zdobiona
aplikacją z białego adamaszku we wzorze roślinnym, przedstawiającą białego orła w koronie, z głową skierowaną
w prawą stronę. Po bokach chorągwi
pasy białego płótna jedwabnego,
zakończone u dołu chwostami wełnianymi w kolorze biało-różowym.
Płat chorągwi wycięty od dołu w ząb.

problem z wejściem do OPS mają osoby
niepełnosprawne. Budynek nie jest do nich
przystosowany, a obiekt jest zabytkowy i niewiele można w nim zmienić. Schody są 2, 3
stopniowe – klientom pomagamy na miarę
naszych możliwości, np. wnosimy wózki.
Najbardziej brakuje nam salki, gdzie
w komfortowych warunkach moglibyśmy
przyjmować klientów. Nawet do największych naszych pokoi, gdzie pracuje po 4-5
osób, nie możemy nikogo zaprosić. A trzeba
mieć świadomość, że osoba, która przychodzi do nas po pomoc jest w bardzo trudnej
sytuacji; bez względu na to, czy potrzebuje
wsparcia finansowego, czy psychicznego,
choć i tak najczęściej jest to sprzężenie
różnych problemów. Uzewnętrznianie ich,
opowiedzenie o nich przy kilku obcych osobach, które w tym czasie nie mogą wyjść
z pokoi, bo pracują, w żaden sposób nie jest
komfortowe. Zdarza się, że w sytuacjach tych
najtrudniejszych udostępniam swój pokój,
ale ja też gdzieś muszę pracować. Już nie
mówiąc o tym, że nie mamy sali na grupy
robocze, w ramach których kilku pracowników (pedagog szkolny, policjant, pracownik
ośrodka pomocy społecznej, kurator sądowy) wspólnie mogliby pracować z rodzinami,
w których występuje problem przemocy.
Próbując jakoś sobie radzić, zapraszamy ich
do świetlicy środowiskowej, ale nie takie jest
jej przeznaczenie, bo jest to jednak miejsce
dla dzieci i młodzieży. Potrzebujemy też miejsca do wydawania żywności z Banku Żywności, bo obecnie w tym celu wynajmujemy
lokal. Przydałby się też pokój dla psychologa;
dzięki czemu mógłby on częściej i dłużej
przyjmować pacjentów. Marzy mi się też
salka konferencyjna na zebrania, szkolenia,
spotkania pracowników.
Jest mi wstyd, że osób w trudnej sytuacji życiowej nie możemy przyjąć w odpowiednich, godnych warunkach. Teraz rozmawiamy z nimi przy stoliku na korytarzu
lub gdzieś w pokojach po kątach. Tak dłużej
być nie może…

Wymiary oryginalnej chorągwi to 200x90
cm. Dziś już w nieco spłowiałych barwach,
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Poznaniu, a konkretniej w jego oddziale
– wspomnianym Wielkopolskim Muzeum
Wojskowym na Starym Rynku w Poznaniu.
Po naszym zainteresowaniu eksponatem, gospodarze obiektu obiecali przywrócić ją jako
stały element wystawy. Obecnie chorągiew
jest przechowywana w muzealnym magazynie. Za udostępnienie zdjęcia i bezcennych
informacji o chorągwi serdecznie dziękuję
panom Jarosławowi Łuczakowi i Jędrzejowi
Okszy-Płaczkowskiemu.
Hubert Wejmann
Zdjęcie chorągwi zamieszczamy na następnych stronach.
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Narodowy
Dzień
Zwycięskiego
Powstania
Wielkopolskiego

nr inw. MNP/WH/706

Zdjęcie chorągwi
powstańczej ze zbiorów
Muzeum Narodowego
w Poznaniu

27 grudnia
2021 r.

Koło Pszczelarzy w Buku świętowało
jubileusz 120-lecia działalności
Jubileusz 120-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Buku, rozpoczął się mszą świętą
w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku. Na część oficjalną pszczelarze
wraz z licznie zaproszonymi gośćmi udali się do Sali Miejskiej. Najważniejszym punktem
uroczystości, która odbyła się 5 grudnia br. było nadanie i poświęcenie sztandaru koła.

G

ości przywitał prezes Koła Pszczelarzy w Buku – Henryk Rogoziński.
Następnie sekretarz koła Sławomir
Krawiec przedstawił historię powstania
koła. Mówił m.in. o inicjatywie nauczyciela
Korzeniowskiego z Buku, dzięki któremu
powstało Opalenicko-Bukowskie Towarzystwo Pszczelnicze; o krótkiej działalności
koła w okresie po zakończeniu II wojny
światowej i jej wznowieniu w 1957 r. już
jako Koło Pszczelarzy w Buku. – Bukowscy
pszczelarze zawsze wielką troską otaczali
swoje pszczoły. Nasze koło funkcjonowało
w latach tych dobrych, jak i tych gorszych.
W trudnościach zawsze można było liczyć na
wsparcie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, który pomagał poprzez dofinansowanie w postaci matek pszczelich, odkładów
i leków pszczelich. Także Wielkopolski
Urząd Mrszałkowski w Poznaniu wspiera
pszczelarzy dzięki ofiarowaniu węzy i ciasta
do podkarmiania wiosennego. Pszczelarze
z bukowskiego koła bardzo są wdzięczni
za tę pomoc, ale przede wszystkim dziękują Bogu za to, że są pszczelarzami i mogą
uczestniczyć oraz dzielić się tym, co Pan
Bóg ma najlepszego. To nie jest przypadek,
że w sztandarze naszym mamy wizerunek
Mamy Jezusa. To ona daje nam siły i z nią
niestraszne są wszelkie problemy – mówił
Sławomir Krawiec.
Najważniejszym punktem obchodów
120-lecia działalności koła było uroczyste
nadanie sztandaru, którego fundatorami
byli: Wojewódzki Związek Pszczelarzy
z siedzibą w Poznaniu, burmistrz Miasta
i Gminy Buk, członkowie Koła Pszczelarzy
w Buku, Technikum Pszczelarskie CDS-Lider w Buku. Przedstawiciele fundatorów
dokonali symbolicznego wbicia gwoździ
w sztandar, zaś gwoździa pamiątkowego –

ks. prob. Andrzej Szczepaniak z Sanktuarium
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku.
W dalszej części uroczystości grono
zasłużonych działaczy bukowskiego koła
otrzymało odznaczenia przyznawane przez
Polskie Związek Pszczelarzy. Brązowe odznaczenia dostali: Andrzej Basztak, Krzysztof
Drzymała, Marian Kańduła, Mariusz Kańduła, Sławomir Krawiec, Henryk Maćkowiak,
Barbara Nowakowska, Jan Rajkowski, zaś
srebrne odznaki przyznano Tadeuszowi
Boruckiemu i Januszowi Kalocie.
W gronie licznie zaproszonych gości był
też burmistrz Paweł Adam, który
wraz z przewodniczącym Rady MiG Buk
Piotrem Gorońskim podziękował pszczelarzom za ich pracę. W imieniu całej społeczności lokalnej wyraził najwyższe słowa
uznania za to, że swoją pasją, fascynację
pszczelarstwem tak skutecznie przekazują
młodym pokoleniom, w ten sposób tworząc
wielopokoleniową sztafetę. – Z ogromną
troską, oddaniem i miłością zajmujecie się
swoimi pasiekami, a my korzystamy z waszej pracy, którą śmiało można nazwać
służbą społeczeństwu. O tym, że pszczoły
są ważnym elementem naszego ekosystemu
zawsze mówiła śp. Elżbieta Batura, radna
i przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, której
bardzo leżał na sercu ich los i to ona była
orędownikiem tego, aby starać się o dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego
do zakupu drzew miododajnych. Dlatego
jako samorząd już wielokrotnie czyniliśmy
starania, aby na ten cel pozyskać środki –
mówił burmistrz i jak zapowiedział: – Dalej
będziemy wspierać społeczność pszczelarzy.
Ale, żeby nie były to tylko i wyłącznie zwykłe
obietnice, burmistrz na ręce prezesa Henryka Rogozińskiego przekazał kartę podarun-
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kową o wartości 5 tys. zł do wykorzystania
w 2022 r. na statutową działalność członków
Koła Pszczelarzy w Buku.
Burmistrz wyraził ogromną radość
z faktu, że koło podjęło decyzję o nadaniu
sztandaru, bo jak mówił sztandar świadczy
o tożsamości, miłości i trwałości organizacji;
jest też oddaniem czci i hołdu dotychczas
zasłużonym działaczom. I zadeklarował,
że gmina będzie wspierać działalność Koła
Pszczelarzy w dalszych działaniach.
Do słów uznania dla działalności Koła
Pszczelarzy w Buku dołączyli się też inni
zaproszeni goście. Piotr Borowiak, przewodniczący Wojewódzkiego Koła Pszczelarzy
zwrócił uwagę na znaczenie sztandaru jak
widocznego znaku działalności koła; wyraził też słowa uzdania dla gminy, że w taki
sposób wsparła Koło Pszczelarzy w Buku.
W imieniu Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, w jubileuszowych uroczystościach wziął
udział Wiesław Łyczykowski z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciel
wicemarszałka mówił m.in. o tym, że urząd
wspiera pszczelarstwo w Wielkopolsce i w
tym celu jest podejmowanych wiele działań, nie tylko dofinasowanie zakupu drzew
miododajnych, ale też zakup węzy pszczelej. Kołu Pszczelarzy w Buku pogratulował
tak dostojnego jubileuszu i życzył kolejnych
sukcesów.
Dalsza część uroczystości przybrała
formę artystycznych występów uczniów ze
Studia Piosenki działającego przy MGOK
w Buku. Koncert został przygotowany przez
Katarzynę i Dariusza Starostów. Wszystkie
dokonania spotkały się z aplauzem uczestników wydarzenia i występujące dzieci nagrodzono gromkimi brawami.
Na zakończeniu oficjalnych uroczystości
prezes Henryk Rogoziński we wzruszających
słowach odniósł się do samego sztandaru
koła mówiąc, że widnieje na nim wiele symboli: godło Polski, logo Polskiego Związku
Pszczelarzy i bukowskiego koła, wizerunek
Matki Boskiej Literackiej, godło gminy. –
Wspólnymi siłami dążyliśmy do tego, aby
sztandar powstał i by były na nim ujęte
wszystkie ważne dla nas wartości. Jestem
z tego dumny i dziękuje wam wszystkim –
powiedział prezes Henryk Rogoziński.
l GRUDZIEŃ 2021

Przebudowa
schodów MGOK
w Buku

N

a początku grudnia rozpoczęła się
przebudowa zewnętrznych schodów
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Buku. Koszt przebudowy wyniesie 300
tys. zł, łącznie z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 94 tys. zł, przyznanym
z samorządu województwa wielkopolskiego
w ramach programu „Kulisy kultury”. Jest
to pierwszy z dwóch planowanych etapów.
W przyszłym roku, w ramach drugiego etapu
zostanie zainstalowana winda, jednocześnie

likwidując bariery w dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, seniorów oraz
dla rodziców z wózkami.

Dzień Seniora 2021 w „Jesieni”

Na czas prowadzonej inwestycji wejście
do budynku MGOK zlokalizowane jest przy
bocznych schodach.
EWA

S

towarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Jesień” przy Wavin S.A. Polska zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Seniora
w bukowskiej restauracji „Parkowa”.
W ubiegłym roku seniorzy nie mogli się
spotkać z powodu pandemii COVID-19 , ale
w tym roku się udało, byli pracownicy znów
zasiedli razem do stołu.
Po dłuższej przerwie opowieściom nie
było końca, ale niech nikt nie myśli, że seniorzy rozmawiają tylko o chorobach. Tematy
były różne, smutne i wesołe. Czas umiliła zebranym Katarzyna Starosta, śpiewając znane
i lubiane utwory. Był też czas na coś dla ciała.
Pyszny obiad, szampan, kawa i słodkości.
Na koniec popłynęły życzenia ZDROWIA nie tylko dla „naszych” seniorów, ale
dla wszystkich, bo to teraz bardzo ważne.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Jesień” przy Wavin S.A.

Kpt. Witold Wegner
we wspomnieniach
rodziny...

24

listopada Biblioteka w Buku zorganizowała prelekcję Pana Andrzeja
Nowaka pt. „Kpt. Witold Wegner
we wspomnieniach rodziny”.
Spotkanie odbyło się w Kawiarni Stopklatka przy Kinie Wielkopolanin. Wzięli
w niej udział członkowie bukowskiego oddziału PTTK, przedstawiciele Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz mieszkańcy.
Pan Andrzej Nowak przedstawił niezwykle ciekawą, momentami bardzo wzruszającą
historię swojej rodziny, której losy toczyły się
na tle wydarzeń historycznych związanych
z walką Polaków o niepodległość i granice
Polski w okresie wybuchu powstania wielkopolskiego oraz wojny polsko- bolszewickiej.
Dopełnieniem tej bardzo sentymentalnej
opowieści o swoim przodku były stare, roKOSYNIER BUKOWSKI l	

dzinne zdjęcia oraz dokumenty zaprezentowane za pomocą rzutnika, którego drobna
awaria, za którą organizatorzy serdecznie
przepraszają, na szczęście została zażegnana.
Centralną postacią tytułowych wspomnień była oczywiście postać kpt. Witolda
Wegnera – komendanta Buku i dowódcy
kompani bukowskiej w okresie wybuchu powstania wielkopolskiego. O jego życiu i doko-

naniach pan Andrzej dowiedział się najpierw
jako dziecko z przekazywanych z ust do ust
opowiadań najbliższych krewnych, a następnie już jako dorosła osoba sam postanowił
przeprowadzić pewnego rodzaju historyczne
śledztwo, dzięki któremu ustalił wiele faktów
potwierdzających prawdziwość rodzinnej
legendy o niezwykłym, bohaterskim, zaangażowanym w polską sprawę żołnierzu.
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Nowoczesność w retro klimacie

N

ie tylko lokalnym mieszkańcom nie
trzeba przedstawiać rodzinnej manufaktury założonej przez bukowian
– Marcina i Michała Bielawskich. Dzieło pasjonatów zabytkowej motoryzacji skradło
serca ludzi z różnych zakątków świata. Bo
gdy ktoś dokonuje niemożliwego, nie może
to przejść bez echa. Stworzyli elektryczny
rower, szybszy niż Ferrari (co wyjaśni się
w dalszej części). Nad pięćdziesięcioma
elementami (nie licząc podzespołów) Kosyniera czuwa wielu najlepszych fachowców, tworząc je z „szwajcarską” precyzją.
Prawdziwe rzemiosło widać w każdym detalu, w obu modelach – Boardtrack i deLux.
Pierwszy o zasięgu 60-160 km, drugi – 100
km (szczegółowe dane można znaleźć na
www.kosynier.eu).
Marcin Bielawski: Dostarczenie rowerów do pierwszych klientów otworzyło na
oścież firmowe drzwi. Choć tak naprawdę
za tymi drzwiami przez wiele lat już sporo
się działo. Celowo wyciszyliśmy na pewien
czas temat Kosyniera, aby w pełni pokazać
się dopiero, gdy zamierzony przez nas cel będzie osiągnięty. Po raz pierwszy w publicznej
przestrzeni pojawiliśmy się w 2015 roku. Ale
prace nad Kosynierem rozpoczęliśmy dużo
wcześniej, o czym nawet nie wiedzieli nasi
sąsiedzi. Prototypem był rower o napędzie
spalinowym, który powstał bodajże w 2013
roku. Tworzyliśmy go w warsztacie w Szewcach, a testowaliśmy w lasach, na łąkach. Od
pomysłu zbudowania go, który rzucił Michał,
do pierwszego podejścia do realizacji, rower
musiał poczekać aż rok. Planowaliśmy ukończyć prace po 3 latach, a zrobiło się 9. Silnik
spalinowy musieliśmy docelowo zmienić
na elektryczny, ponieważ Unia Europejska
wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi nie
będzie można sprzedawać rowerów z silnikiem spalinowym. Wdrożyliśmy więc zmiany
w produkcji, wykorzystując silnik o dużej
mocy, lecz los ponownie pokrzyżował nam
plany i przez kolejną zmianę przepisów również i ten projekt, okupiony paroma latami
pracy, wyrzuciliśmy do kosza. To była kolejna
próba – działać dalej, czy się poddać. Ale

rezygnujac, zawiedlibyśmy 252 osoby, które
wsparły nas finansowo w ramach zbiórki
„Polak Potrafi”. To zobowiązuje. Takie projekty realizują tylko szaleńcy. A momentów próby był ogrom. Wymieniłem tylko te największe. Również pandemia pokrzyżowała nam
szyki. Bo w zasadzie tuż przed nią byliśmy
gotowi ruszyć z produkcją, a paru naszych
rzemieślników poważnie zachorowało. Nasza praca trwa nieustannie. Zyski z naszych
tradycyjnych, etatowych prac i ogrom czasu
zawsze priorytetowo inwestujemy w projekt
Kosyniera. Michał odpowiada za techniczne,
produkcyjne rzeczy: spawarka, tokarka, tzw.
brudna robota. Ja odpowiadam za działania
PR-owe, marketingowe, e-commerce.
Wasz Kosynier wywołuje efekt „wow”
– ludzie odwracają za nim wzrok, jakby minęło ich Ferrari F8. Odczuwacie
już siłę popularności?
Odczuwamy to w zasadzie nieustannie.
Gdzie tylko się pojawimy. Weźmy przykład
Paryża – w tym mieście jest tyle bodźców,
tak dużo się dokoła dzieje, a mimo to, gdy
jeździłem po paryskich ulicach, wszyscy
zwracali uwagę na ten rower. Śmieję się,
że wyprodukowaliśmy rower szybszy niż
Ferrari, Bentley, bo gdy przemieszczam się
po Warszawie, to wszyscy zwalniają, żeby
zobaczyć, czym jadę. W Świnoujściu jeden
starszy pan zauważył mnie z Kosynierem
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i wykrzykiwał: „Czy to jest prawdziwy? Czy
to jest ten prawdziwy Kosynier?”. To było
niesamowicie miłe, że już jesteśmy tak rozpoznawalni. Zawieźliśmy 3 rowery do europejskich klientów. W akcji tej logistycznie
wspierał nas Ford Polska. Po drodze odwiedziliśmy z Kosynierem Niemcy, Belgię, Francję, Hiszpanię, Monako, Szwajcarię, Austrię.
Wspomniany efekt „wow” był w zasadzie
wszędzie. To cieszy.

Nikt jeszcze nie wpadł na to, by was
skopiować?
Kosynier jest niezwykle wymagającym projektem. Rozpoczęliśmy 9 lat temu,
w przestrzeni publicznej istniejemy już 6
lat. Ktoś mógłby spokojnie to skopiować.
Tylko to nie jest jednak proste. Do dzisiaj nie
ma podobnego projektu na świecie. Mimo
dostępności produktów. Postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę od samego
początku – nie robimy taniego produktu,
wszystko musi być z tzw. górnej półki, z najlepszych podzespołów, przy współpracy
z najlepszymi fachowcami.

Kosynier to dzieło skończone? Dostarczyliście pierwsze egzemplarze do
nowych właścicieli. Możecie w końcu,
po 9 latach ciężkiej pracy świętować
sukces?
Przez ten czas poradziliśmy sobie z etapem prototypowania, produkcji, sprzedaży.
A teraz przychodzi kolejny etap, którego
w zasadzie jeszcze nie znamy. Okres użytkowania przez pierwszych klientów. Przez
to przechodzą nawet czołowe marki samochodowe, które mają kampanie serwisowe.
Nowi użytkownicy przeprowadzą teraz najważniejszy test. Zapewnienie serwisu coraz
większej liczbie klientów na świecie jest dla
nas kolejnym zagadnieniem, wyzwaniem. Na
razie możemy świadczyć usługi serwisowe
bezpośrednio u klienta. Zawożąc kolejne
rowery do klientów z kraju, czy spoza Polski, możemy jednocześnie świadczyć usługę
sezonowego serwisu zakupionych wcześniej
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rowerów. Z czasem będziemy
rozwijać lokalne punkty wsparcia technicznego.

Kosynier jest jak układanka stworzona z ogromnej
liczby elementów. Gdybyście sami produkowali
każdą część, nie powstałby z pewnością w planowanych kilku miesiącach.
To stąd właśnie wzięła się
współpraca z kilkudziesięcioma osobami zaagażowanymi w projekt?
Samo nauczenie się tych
wielu rzemiosł, opanowanie
ich do perfekcji, zajęłoby wiele
czasu. Dlatego zaangażowaliśmy do produkcji najlepszych
rzemieślników, których udało się nam zarazić naszą wizją i pasją. Gdyby policzyć
każdą parę rąk tworzących Kosyniera, to
wyszłoby kilkadziesiąt osób, może nawet
sto. Praca nad rowerem to nie tylko część
wytwórcza. Musimy mieć także czas na reklamę, świadczenie usług sprzedaży i obsługę
klienta, również na najwyższym poziomie.
Perfekcyjną całość tworzą elementy, które są tylko na topowym poziomie. Bardzo
dużym ułatwieniem jest to, że jestem zawodowym operatorem kamery. Ja zajmuję
się marketingiem, tworzeniem materiałów
wideo. Finalnie najwięcej roboty ma Michał
– toczenie, frezowanie, spawanie. Składanie
roweru z wszystkich przygotowanych części
jest bardzo absorbujące. Po wielu godzinach
doświadczania, planowania, sprawdzania,
gdy już stanął przed nami gotowy rower,
udało się nam znaleźć taką chwilę odprężenia i poczuliśmy z Michałem, patrząc na
niego, że to jest właśnie to. Że się udało. Jest
Boardtrack osiągający prędkość 95 km/h (po
homologacji dopuszczalna będzie 45 km/h
maks.) i deLux, rozpedzający się do 25 km/h.

Takie słowa uznania słyszycie pewnie
na każdym kroku. Ale mimo to wciąż
nie zwalniacie tempa. Jesteś kopalnią
pomysłów, a gdy już jakiś realizujesz,
to z bardzo szerokim rozmachem.
Więc aż nasuwa się pytanie – co dalej?
Produkcja Kosynierów będzie toczyć się
bez zmian. Rozszerzamy zakres działalności.
Skupiamy się teraz na tym, po latach ciszy,
by pokazać wreszcie produkcję od kulis. Będziemy się także spotykać z właścicielami
zabytkowych pojazdów, żeby poopowiadali
nam o swoich pasjach. Chcemy pokazać bardzo ciekawe historie. Nie tylko o nas. Będą
materiały z Anglii, z Włoch. I wszystko będzie
nadal powiązane z retro klimatem Kosyniera.
Chcemy być wydawcą różnorodnych treści. Pojawiliśmy się na Patronite – portalu,
poprzez który można nas wesprzeć, za co
będziemy wdzięczni.
Przyciągnęliście bardzo wiele osób
w 2015 roku, które was wsparły. Z ła-

twością zarażacie swoją
pasją. Wystarczy przyjrzeć
się waszej stronie internetowej – czytając różne
treści, miałam wrażenie,
że rozmawiasz ze mną, potencjalnym klientem, bez
jakiegokolwiek dystansu.
Myślisz, że procentuje też
wasza otwartość na ludzi?
Bardzo nam zależy na
tym, by klienci byli naszymi
partnerami, kumplami. Żeby
czuli się u nas jak we włoskiej
restauracji. Wchodzisz jak do
swoich. Chcemy od progu
pokazać polską gościnność,
klimat rodzinnej firmy. Autentyczność. Dlatego m.in.
wybraliśmy się z moją żoną
i synem do naszych klientów, by dostarczyć
im rowery osobiście.

I to dzięki tej rodzinnej sile przetrwaliście 9 lat bardzo trudnych momentów?
Gdybym tworzył Kosyniera z kumplem,
już by tego dawno nie było. Tylko działając
wspólnie z bratem, mogliśmy przetrwać
tyle trudnych lat. Uzupełniamy się. Ważne,
żeby się wspierać, żeby w chwilach kryzysu
jeden pociągnął drugiego naprzód. Ja jestem
wulkanem pomysłów. Idealny team musi
mieć taką osobę, wizjonera. Reszta zespołu
jeden z tych pomysłów przerabia na realne
warunki i powstaje z tego coś wielkiego.
Udało się nam, bo jesteśmy maksymalnie
zdeterminowani. Jesteśmy świadomi tego,
co może nas po drodze spotkać i mamy
ogromną wiedzę, a to pozwala nam nad
wszystkim zapanować. Kosynier to nasza
wizja na resztę życia.
Zuzanna Skibińska

Świadomość własnego sukcesu wcale
nie musi oznaczać, że spoczniecie na
laurach. W mediach społecznościowych wciąż widać nieustanny ogrom
pracy. Ale to chyba miłe i nadal motywujące, gdy docierają do was słowa
uznania?
Jeden z naszych klientów, Jurgen, który
w zasadzie cały czas ubiera się w stylistyce
lat 20. ubiegłego wieku, udał się Kosynierem
w swojej miejscowości do muzeum pojazdów zabytkowych. Wyszedł główny właściciel, człowiek o ogromnej wiedzy w temacie
zabytkowej motoryzacji, obejrzał nasz rower
i powiedział, że nie widzi tutaj rzeczy, która
mogłaby być lepiej wykonana.
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Przedszkolaki
i uczniowie klas I-III
będą się uczyć
finansów
Skąd się biorą pieniądze? Co to takiego praca? Co oznacza budżet domowy?
Wszystkiego tego dowiedzą się uczniowie ze szkół i przedszkoli w gminie Buk.
Placówki edukacyjne rozpoczną edukację finansową w ramach projektu „ABC
Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie
finansów”.

18

listopada br. w urzędzie MiG Buk
odbyło się spotkanie twórców i realizatorów projektu „ABC Ekonomii”, lokalnych sponsorów z dyrektorkami
placówek oświatowych oraz burmistrzem
miasta i gminy Buk. Projekt rozpoczął się od
symbolicznego przekazania pakietów szkołom i przedszkolom. Każda placówka dostała
po jednym pakiecie, w którym znajdują się
trzy walizki z zestawem 30 książek, kartami
pracy, scenariuszami zajęć oraz materiałami
w formie elektronicznej.
Wśród wyposażonych placówek znalazły się:
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
– Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie,

Szanujemy
– nie bijemy

Skąd się bierze agresja? Jaka jest różnica pomiędzy przemocą a agresją? Jak
pomóc dzieciom poradzić sobie z tymi
emocjami? Dlaczego cyberprzemoc stanowi tak duże zagrożenie, szczególnie
dla najmłodszych?

O

dpowiedzi na te i na inne pytania można było uzyskać podczas warsztatów
profilaktycznych przeciwko przemocy i agresji „Szanujemy – nie bijemy”, które
odbyły się 19 listopada br. w Sali Miejskiej
w Buku. W zajęciach prowadzonych przez
Fundację Pomocna Mama z Poznania udział
wzięły nauczycielki szkół podstawowych
(przede wszystkim na poziomie klas 0-III,
choć nie tylko) oraz pracownicy OPS.
Jedna z zabaw, którą zaproponowano
uczestniczkom warsztatów. Agnieszka Rausz,
pedagog z Fundacji Pomocna Mama rozdała
piłeczki z emotikonami pokazującymi różne
emocje: radość, zaskoczenie, smutek, gniew,
strach, i inne. Tak samo należy zrobić pracując z najmłodszymi. W ten sposób nauczyciel

– Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy
w Szewcach,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie,
– Przedszkole Pluszak w Buku,
– Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku,
– Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a’Paulo w Buku,
– Przedszkole „Złoty Kogucik” w Niepruszewie.
Celem projektu „ABC Ekonomii” przeznaczonego dla dzieci w wieku od 5 do 10
lat jest uzupełnienie podstawy programowej
o zagadnienia finansów, ekonomii i przedsiębiorczości. – Dzieci wraz z głównymi
bohaterami: Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące pytania z dziedziny
ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
Poprzez opowiadania, zadania i wspólną
zabawę dowiedzą się m.in. jakie są zależności między pracą rodziców a pieniędzmi
w domowym budżecie. Z projektu korzysta
zdobywa wiedzę na temat uczuć doświadczanych przez dzieci. Pytania, które może
im zadać: czy potrafią nazwać przeżywane
emocje, co czują, jak często ich doświadczają,
itp. Jednak nie każde dziecko potrafi, chce
o tym mówić.
Specjalistki prowadzące warsztaty
przedstawiły scenariusze zajęć kilku gier
i zabaw (np. z pluszakami, poduszkami, elementy pantomimy czy gry w szachy), które
pedagodzy mogą wykorzystać w pracy. To
jak dziecko traktuje jakąś zabawkę, czy ją
głaszcze, tarmosi, rzuca, chowa, dużo mówi
o ich emocjach i stanowi bardzo cenną wiedzę dla nauczycieli.
Uczestniczki warsztatów chętnie dzieliły
się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi. Mówiły między innymi o sytuacjach,
kiedy dziecko nie chce mówić o agresji czy
złości, której doświadcza w swoim najbliższym otoczeniu. Lub po prostu nie zdaje sobie sprawy, że takie a nie inne zachowanie
jest jej przejawem. I jak zgodnie stwierdzono, wczesna interwencja u dzieci może dać
najlepsze efekty.
– Celem warsztatów „Szanujemy – nie
bijemy” jest zapobieganie powstawania
zachowań agresywnych u dzieci, integrowanie zespołu klasowego, kształcenie pozy-
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już przeszło 1000 szkół i przedszkoli w całej
Polsce – mówił Katarzyna Muzyka-Jacheć
z Czepczyński Family Foundation, fundacji
będącej inicjatorem i realizatorem projektu.
Sponsorami projektu w gminie Buk jest
firma Lars z Niepruszewa, której właściciel
Andrzej Szymański uczestniczył w spotkaniu; podobnie jak Arkadiusz Ziółkowski,
dyrektor firmy Building Shutter Systems
w Niepruszewie. Gmina Buk finansowała
zakup trzech pakietów.
Burmistrz Paweł Adam podziękował,
zarówno pomysłodawcom i realizatorom
„ABC Ekonomii”, jak i lokalnym przedsiębiorcom zaangażowanym w projekt. – Jest
to przykład społecznej odpowiedzialności
biznesu, który zdaje sobie sprawę, jak duże
znaczenie w edukacji odgrywają zagadnienia
z zakresu ekonomii i finansów. Dlatego warto, aby dzieci zdobywały podstawową wiedzę
z dziedziny finansów jak najwcześniej.
To nie koniec współpracy z Czepczyński Family Foundation i upowszechnienia
edukacji tylko na pozór niemającej wiele
wspólnego ze szkołą. Nowy projekt „ABC
Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” też
niedługo zostanie wprowadzony w gminie
Buk. Bohaterowie książki poznają kolegów
i koleżanki, mierzących się z różnymi niepełnosprawnościami i schorzeniami. Cukrzyca,
niepełnosprawność intelektualna, zespół
Aspergera czy blizny na ciele to tylko niektóre z tematów poruszanych w publikacji.
tywnych relacji w klasie i szkole, profilaktyka uzależnień alkoholowych, zapobieganie
przemocy wynikającej ze styczności ze
środkami uzależniającymi, wzmacnianie
umiejętności radzenia sobie z konfliktami
oraz ich przezwyciężanie, co stanowi element profilaktyki zdrowia psychicznego
– mówi Lidia Bukowska, prezes Fundacji
Pomocna Mama.
Szkolenie realizowane było dzięki dotacji
z Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań
szkodliwych dla zdrowia i kształtujących
prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.
Dzięki temu każda gmina powiatu poznańskiego może skorzystać z bezpłatnego dwustopniowego szkolenia (całość to 6 godzin),
które prowadzi Fundacja Pomocna Mama
z Poznania. Specjalistki posiadają wiedzę,
kwalifikacje i doświadczenie w działaniach
profilaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych. Uczestnicy otrzymają materiały
szkoleniowe oraz dostęp do tematycznego
kursu e-learningowego.
Edyta Wasielewska
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Ścieżka dla pasjonatów przyrody

A

ltanka wraz z grą edukacyjną o tematyce ekologicznej stanęła w Parku Sokoła
w Buku. To największy element ścieżki edukacyjnej, która uatrakcyjni parkową
przestrzeń rekreacyjną dla najmłodszych
mieszkańców i ich rodzin. Pod wiatą można

Spotkanie z pieśnią
patrotyczną

10

listopada 2021r. w ramach działań
pod hasłem: ”Kocham Cię, Polsko!”
w Szkole Podstawowej im. dr. Lecha
Siudy w Szewcach odbyło się „Spotkanie
z pieśnią patriotyczną, czyli patriotyczne
śpiewanie najmłodszych”. W spotkaniu wzięły udział klasy 1-3 oraz zaproszeni goście
– dzieci z grupy „0”. Wydarzenie to poprzedzone było szeregiem przygotowań m. in.
nauką pieśni patriotycznych, przygotowaniem gazetki oraz wydaniem specjalnie na
tę okazję „Śpiewnika Pieśni Patriotycznych”.
Nasi uczniowie pięknie zaprezentowali się
w śpiewie. W całej szkole rozbrzmiewały słowa pieśni – „Rota”, „Przybyli ułani”, „Piechota”
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nie tylko odpocząć, ale i – przy tematycznym
stole – sprawdzić swoją wiedzę z zasad segregacji odpadów.
W parku stanęło łącznie siedem pulpitów na temat fauny i flory występującej
na naszym obszarze i w naszym klimacie.
Najmłodsi zapoznają się z owadami, gadami
i płazami, roślinami wodnymi, rybami, ptakami, grzybami i ptakami drapieżnymi. Dodatkowo dzieci i dorośli będą mogli sprawdzić
swoją przyrodniczą wiedzę, biorąc udział
w terenowych grach edukacyjnych pod tytułem: „Zwierzęta, te co skaczą, biegną, fruną
i pełzają”, „Poznajemy drzewa” oraz „Czas
zaklęty w drzewach”. Ścieżka edukacyjna
to jeden z etapów rewitalizacji przestrzeni
parkowej.
Zadanie „Budowa ścieżki edukacyjnej
w Parku Sokoła przy ul. Dobieżyńskiej
w Buku” współfinansowane zostało ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i innych. Klasę do śpiewu upoważniało wylosowanie „patriotycznej nutki”. Wszystkim
dopisał szczęśliwy los. Na zakończenie dla
dzieci zaśpiewali nauczyciele. Zaprezentowali pieśń „Wojenko, wojenko”. W tym chóralnym, wzniosłym śpiewie zarówno dzieci, jak
i dorośli wyrazili swą patriotyczną postawę
oraz pamięć o chwalebnych kartach naszej
historii.
Paulina Tojek

Wychowanie w duchu
patriotyzmu

29

listopada 2021 roku uczniowie
klas 1-3 Szkoły Podstawowej
im. dr. Lecha Siudy w Szewcach
wzięli udział w drugim końcowym etapie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

na lata 2014-2020, skąd gmina otrzymała
38.114,00 zł. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 59.899,79 zł.
Ścieżka edukacyjna nie zastąpiła placu zabaw. Zaniepokojonych mieszkańców
uspokajamy, że dotychczasowy plac zabaw
już niedługo wróci, choć w innym miejscu
i z nowymi atrakcjami. O najmłodszych nie
zapominamy!
IDW, EWA

„Polska – moja Ojczyzna”. Wychowanie
w duchu patriotyzmu to ważny kierunek
nauczycielskich zadań wpisujących się w innowację pedagogiczną rozpoczętą w edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci z przejęciem
recytowały wiersze traktujące o miłości do
kraju ojczystego. W komisji konkursowej
zasiedli: dyrektor szkoły – pani Mirosława
Zwęgrodzka, pani Małgorzata Bartkowiak,
pani Marta Tonder. Patriotyczny charakter
spotkania pokreśliły pieśni patriotyczne
oraz piosenka „Płynie Wisła, płynie” wykonane przez dzieci. Zwycięzcą okazał się
uczeń z klasy pierwszej – Wojciech Golik.
Miejsce drugie zajęła Amelia Budźko /kl.2/,
a miejsce trzecie – Agata Pietrzak /kl.2/.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Paulina Tojek
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Św. Mikołaj u przedszkolaków

W

izyta św. biskupa Mikołaja w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Buku to jeden
z najbardziej oczekiwanych przez dzieci

dni w roku. Przygotowują się do niego bardzo starannie. Najmłodsze dzieci z grupy
„Bratków” serdecznie przywitały św. biskupa
Mikołaja poprzez piękne przedstawienie.

Warsztaty ceramiczne dla seniorów

B

iblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk,
przy finansowym wsparciu Biblioteki
Powiatowej w Swarzędzu, zorganizowały warsztaty ceramiczne dla seniorów
z naszej gminy. Zajęcia odbyły się 25 listopada w Klubie Seniora w WDK w Dobieżynie
oraz 7 grudnia w Domu Dziennego Pobytu
– Pogodna Jesień.

Uczestnicy pod okiem pani Dagny z Pracowni Dagny Ceramika z Zakrzewa wykonali
dekoracje świąteczne z wcześniej wypalonej
gliny ceramicznej. Motywem przewodnim
była duża gwiazda, która może stać się ozdobą bożonarodzeniowej choinki. Pierwszy
etap pracy polegał na wykonaniu na kartce
własnego, niepowtarzalnego projektu, we-
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Wszystkie przedszkolaki zapewniały, że będą
naśladować dobroć i hojność św. Mikołaja
wobec swoich koleżanek oraz kolegów. Tradycji stało się zadość: po przedstawieniu św.
Mikołaj rozdał wszystkim przedszkolakom
prezenty.
Siostry Miłosierdzia z Buku

dług którego gwiazda zostanie pomalowana.
Następnie gwiazdy zostały pomalowane metodą podszkliwną i stempelkową przy użyciu
szkliw oraz farb podszkliwnych. Ostatni etap
polegał na wypaleniu wszystkich prac, już
w pracowni, w specjalnym piecu do ceramiki,
w temp. 1100 st., aby nabrały intensywnych
barw i połysku.
Sądząc po radości, jaka towarzyszyła artystom, jeszcze nieraz się pewnie spotkamy.
M.K.
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Powołania do Kadry Polski
Zawodniczki Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej: Maja Wechman i Amelia
Wiśniewska otrzymały powołanie na zgrupowanie Kadry Polski Juniorek Młodszych
K2006. Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki są z rocznika 2007.

K

onsultacja szkoleniowa odbyła się w dniach od 7 do 10 listopada w Pruszkowie. Maja
z Amelią pod okiem wykfalifikowanego sztabu szkoleniowego doskonaliły swoje umiejętności oraz nabywały nowych doświadczeń, które zapewne zaowocują w przyszłości.
Katarzyna Wechman

Otwarte
Mistrzostwa
Miasta
i Gminy Buk
w Tenisie
Stołowym

W

niedzielę 5 grudnia odbyła się jedna ze sztandarowych imprez OSiR w Buku.
Już po raz 24. bukowska hala gościła amatorów tenisa
stołowego, którzy walczyli o miano Mistrza Miasta i Gminy Buk.
W tym roku do wspólnej rywalizacji zgłosiło się 27 zawodniczek
i zawodników. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie.
W kat. do 16 r.ż. rywalizowało 12 zawodników, podzielonych na
dwie grupy. Zatem każdy z uczestników, aby przebrnąć do półfinałów, musiał rozegrać pięć spotkań. W grupie A najlepszymi okazali
się Adam Dolicher i Mikołaj Skorupiński. Natomiast w grupie B do
półfinałów awansowali Aleksandra Tonder i Przemysław Szymankiewicz. W dalszej części zawodów w omawianej kategorii padły
następujące wyniki:
Półfinał 1: A. Dolicher - P. Szymankiewicz 1:3
Półfinał 2: A. Tonder - M. Skorupiński 2:3
Po meczach półfinałowych przyszedł czas na końcowe rozliczenia w turnieju. Mecz o 3. miejsce był dość jednostronny i zakończył
się zdecydowaną wygrana A. Tonder 3:0. Natomiast mecz finałowy
przyniósł zdecydowanie więcej emocji. W 5-cio setowym pojedynku
nieznacznie lepszy okazał się M. Skorupiński i to on został Młodzieżowym Mistrzem MiG Buk w Tenisie Stołowym.

Magia świąt
zaklęta
w piernikach

Kategoria Open zgromadziła 15 uczestników, którzy w drodze
losowania przypisani zostali do trzech grup. W każdej grupie (AC), do dalszej części zawodów przechodziło po dwóch najlepszych
zawodników, po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym.
I tak, do ścisłego finału zakwalifikowali się:
Gr.A: 1. Mateusz Górczak; 2. Mariusz Kubiak
Gr.B: 1. Marek Nawrocki; 2. Marek Rutkowski
Gr.C: 1. Emil Michalski; 2. Wojciech Górczak
W fazie finałowej organizatorzy także zdecydowali się na grę
każdy z każdym, zaliczając wcześniej rozegranie mecze w fazie
grupowej pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Po rozegraniu
wszystkich spotkań tabela przedstawiała się następująco:
1. Emil Michalski - 10 pkt. 15:0
2. Mateusz Górczak - 8 pkt 12:5
3. Marek Nawrocki - 6 pkt 10:7
4. Mariusz Kubiak - 4 pkt 6:11
5. Marek Rutkowski - 2 pkt 4:13
6. Wojciech Górczak - 0 pkt 4:15
Ostatecznie zatem z kompletem zwycięstw Mistrzem MiG Buk
w Tenisie Stołowym został Emil Michalski.
Paweł Prugar

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się
wielkimi krokami, a niektóre przygotowania należy rozpocząć znacznie
wcześniej. Łakociami, o których trzeba
pomyśleć wcześniej, są pierniki.

S

eniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” magię świąt poczuli na
warsztatach, które odbyły się 22 listopada i stanowiły sporą atrakcję, jak również
dużą dawkę wiedzy. Uczestnicy pod czujnym
okiem specjalistki od pierników Iwony NoKOSYNIER BUKOWSKI l	

wak wykazali się ogromną pomysłowością
oraz kreatywnością w tworzeniu świątecznego przysmaku.
– Dziękujemy pani Iwonie za cierpliwość,
profesjonalizm, indywidualne podejście oraz

roztoczenie piernikowego zapachu, który
zdecydowanie wprowadził nas w świąteczny
nastrój! – mówi Małgorzata Hanuszewska,
instruktorka Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”.
25

Bukowsko-Dopiewski KPR > Juniorka
Młodsza – ku czci 11 listopada !!!
W dniach 6-7.11.2021 drużyna Jarosława Sznycera gościła na turnieju w Gdańsku„Łączy
nas Niepodległa” – turniej został zorganizowany, by uczcić Święto Niepodległości.

Z

awodniczki Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej roczników
2006/2007 rywalizowały z dziewczętami starszego rocznika 2005. W zawodach
wzięło udział 8 drużyn z całej Polski.
Nasz zespół po bardzo dobrych 3 meczach w fazie grupowej, gdzie pokonał kolejno: UKS „Lider” Sławno > 16:8; EKOSERWIS

Podsumowanie zmagań
ligowych BukowskoDopiewskiego
Klubu Piłki Ręcznej
w kategorii Juniorka
Młodsza

Damy Radę Inowrocław > 21:1; Starogard
Gdański > 21:16, zameldował się w półfinale,
w którym podejmował AZS AWF Warszawę.
Spotkanie było wyrównane, bardzo wymagające, ale podopieczne trenera Jarosława
Sznycera wyszły z niego obronną ręką, wygrywając 18:15.
W finale stanęły naprzeciw siebie dwie

niepokonane drużyny w turnieju – Bukowsko-Dopiewski KPR i UKS Szczypiorniak
Gdańsk.
Finał okazał się pełen emocji. Pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 7:8 dla
gdańszczanek. Druga część to przewaga
naszych rywalek. Ostatecznie to one zajęły
1 miejsce w turnieju. BDKPR stanął na II
stopniu podium. Cieszy fakt, że jako zespół
młodszy potrafiliśmy podjąć walkę i iść
ramię w ramię z najlepszymi. Dziewczyny
bez wątpienia zostawiły serce na parkiecie.
Z Gdańska wróciliśmy z dobrymi nastrojami
i poczuciem, że warto robić to, co się kocha
i daje tyle radości młodym ludziom.
Katarzyna Wechman

I

runda zmagań ligowych już za podopiecznymi trenera Jarosława Sznycera. Dziewczęta rozegrały 5 spotkań, w których odniosły 4 zwycięstwa i doznały 1 porażkę.
Wyniki spotkań były następujące:
» BD KPR – APR „Gladiator” Oborniki 37:19
» BD KPR – MKS PR Gniezno 15:36
» BD KPR – NAP Polonia Nowy Tomyśl
48:12
» BD KPR – KS „Pyrki” Poznań 32:16
» BD KPR – MKS Real Astromal Leszno
52:18
Bilans bramek –183:95
Bramki w I rundzie zdobyły:
» Wechman Maja – 46 (najskuteczniejsza
w I rundzie w klasyfikacji generalnej Juniorek Młodszych)
» Wiśniewska Amelia – 24
» Szurkowska Gabriela – 22

»
»
»
»
»
»
»
»

Andraszyk Lena – 19
Urbaniak Michalina – 14
Tonder Aleksandra – 13
Wolna Maja – 12
Siedlik Zofia – 11
Jankowska Magdalena – 7
Budziewska Agata – 5
Śniecińska Zofia – 5
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» Karaś Kinga – 2
» Kempa Amelia – 2
» Łakoma Zuzanna –1
Nasze dziewczęta, grające rocznikami
młodszymi o rok i dwa lata (2006/2007)
zajmują wysoką, drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, która uprawnia do udziału
w rozgrywkach centralnych.
l GRUDZIEŃ 2021
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Wam mnóstwo zadowolenia.
Wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam wytchnienie i radość.
Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,
pomyślność, zdrowie i uśmiech.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy
Zarząd i zawodnicy UKS Spartakus Buk

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski

Śnieg cicho pada,
Jakby ktoś świat pudrował.
Świerk się rozgadał.
Lecą z chmur dobre słowa
Na szare dni, na złe sny, ludzkie spory.
Coś w jednej chwili zmienia nas,
A to magia świąt.
Jacek Cygan

Sponsorom, Rodzicom, Kibicom,
Sympatykom piłki ręcznej
oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzymy,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były przepełnione życzliwością i miłością.
Niechaj w nowym 2022 roku we wszystkich domach
zagoszczą mądrość i zgoda,
uśmiech i dostatek.

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzę,
aby te Święta Bożego Narodzenia
upływały w harmonii i zadumie,
a w nadchodzącym roku
by nigdy nie zabrakło ciepła drugiej osoby
i dobrego słowa.

Zarząd, trenerzy i zawodniczki UKS Bukowia

Dariusz Pańczak

KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Na czas Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
oraz Czytelnikom Kosyniera Bukowskiego,
życzę radości płynącej
z faktu narodzenia Pana Jezusa
oraz wszelkiej pomyślności
i zdrowia w Nowym 2022 Roku.
Paweł Ratajczak
Radny Powiatu Poznańskiego
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Dałabym Ci gwiazdkę z nieba na Święta,
ale serce Twoje lepiej spamięta smak sera od Jadzi...
Nadziei zmieniającej codzienność,
Mądrości w działaniu oraz wiary w ludzi z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku życzy
SER-ce Jadzi

„Jest taka chwila, o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę,
zawsze za wcześnie.”

Serdecznie dziękujemy tym, którzy dzielą
z nami smutek i żal oraz uczestniczyli
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
Śp. Jadwigii Ignasiak
Za okazaną zmarłej pamięć, za modlitwę,
ofiarowane komunię, msze św. i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”
składa Rodzina
KOSYNIER BUKOWSKI l	

LEVANT FOODS Sp. z o.o
ZAKŁAD MLECZARSKI W BUKU
ZATRUDNI

MECHANIKA

Z UMIEJĘTNOŚCIĄ SPAWANIA

- doświadczenie na stanowisku mile widziane

MAGAZYNIERA

- uprawnienia na wózki widłowe
- umiejętność pracy przy komputerze
- prawo jazdy kat B

PRACOWNIKA
PRODUKCJI
PRACA NA JEDNĄ ZMIANĘ
CV prosimy składać w sekretariacie Zakładu
w Buku, ul. Bohaterów Bukowskich 15a
lub na adres e-mail
wieslaw.antoszkow@levant.pl
tel. kont. 601-650-686
29
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Upadłości konsumenckie – nowe zasady

D

ość powszechne stało się
rozwiązywanie problemów
z zadłużeniem przy pomocy
ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Widać to po ilości wniosków
składanych chociażby do sądu
w Poznaniu, który odnotował
wzrost składanych wniosków corocznie o około
100%.
W tym roku sprawy
upadłości konsumenckiej czeka kolejna rewolucja ponieważ od
1 grudnia 2021 r. nie
można już składać wniosku w formie papierowej.
Aktualnie pozostaje tylko złożenie wniosku przez Portal
Rejestrów Sądowych - Krajowy Rejestr Zadłużonych, a złożony wniosek w tradycyjnej formie nie zostanie
rozpoznany. Praktycznie przedłuży to
postępowania rozpoczęte po 1 grudnia,

ponieważ sądy będą wzywały do ich uzupełnienia.
Aby złożyć wniosek należy założyć konto na portalu i przejść krok po kroku
przez jego wypełnienie.
Można też skorzystać
z pomocy prawnika, który
złoży dokumenty w formie
elektronicznej i uzupełni
konieczne elementy wniosku.
Z założenia zmiana ma
przyspieszyć dość długą
procedurę rozpoznania
wniosku, narzędzie to miało
być widoczne dla sędziego,
syndyka i w ograniczonym
zakresie dla wierzycieli. W praktyce
oceniamy, że jest to kolejny już trzeci
portal sądowy, dlatego pewnie trochę
czasu potrwa jego wdrożenie i przyzwyczajenie do funkcjonalności.

W razie pytań lub potrzeby pomocy
przy złożeniu wniosku zapraszamy do
kontaktu z kancelarią.
Działamy w Poznaniu, mamy
filę na terenie Buku, gdzie możemy
umówić się z Państwem na konsultacje. Doradzamy na etapie złożenia
i przygotowania wniosku, prowadzimy doradztwo w toku postępowania
i przedstawiamy konkretne porady
przy współpracy z syndykiem po ogłoszeniu upadłości.

Kontakt:
Ewelina Pernet-Szóstak
Kancelaria Adwokacka i Syndyka
Tel. 606 858 374 lub 61 662 80 70
Mail: kancelaria@pernet.com.pl
FB @kancelariaeps

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
30 		
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Przynieść bombkę, ubierz choinkę!

ZWYCIĘSTWO
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

T

e strzeliste, zielone świerki stanęły 6 grudnia na Placu Reszki.
Zostały ozdobione lampkami, natomiast podobnie jak w roku
ubiegłym czekają aż ozdobią je mieszkańcy. Udekorujmy zatem
wspólnie nasze bukowskie świąteczne drzewka. Zachęcamy do
przynoszenia ozdób – bombek, łańcuchów, kartek z życzeniami,
najlepiej własnoręcznie wykonanych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych, a następnie wieszania ich na bukowskich
choinkach.
Równie choinkowo zrobiło się w Parku Sokoła. Tam pośród parkowych drzew zagęściło się od świerków ozdobionych lampkami.
Ta świąteczna dekoracja czeka już na zagrodę Św. Mikołaja, która
stanie w parku w piątek, 17 grudnia, od godziny 14.00. Św. Mikołaj
zaparkuje saniami ciągniętymi przez najprawdziwszego renifera,
pomagać będzie mu elf. Na dzieciaków aż do wieczora czekać będzie
gorąca czekolada oraz moc zabaw i atrakcji. Zapraszamy!
IDW

Seans 27.12.2021 r. o godz. 18:00
Kino Wielkopolanin
wstęp wolny

Świąt zaczytanych, Świąt filmowych,
radości, zdrowia i życzliwości.
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia
oraz otwartości na innych,
optymizmu i szczęścia w Nowym 2022 Roku.
życzy Dyrektor Biblioteki i Kina MiG Buk
wraz ze współpracownikami
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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