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2    KWIECIEŃ 2022

Z obrad sesji
W dniu 18 marca 2022 r. odbyła się XXXIX sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk.

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

prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 25 stycznia 

2022 r. oraz 15 lutego 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Rozpatrzenie petycji.
2) Zmiana Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych 
komisji rady, składów osobowych komisji oraz przedmiotu 
działania każdej komisji.

3) Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.

4) Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025.

5) Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia 
regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

6) Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
w Niepruszewie.

7) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej 
w Buku.

8) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gmi-
ny Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu 
Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.

9) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy 
Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 
2022-2036.

10) Udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta 
i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do reten-
cjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

11) Zmiany Uchwały nr XXVIII/252/2021 Rady Miasta i Gmi-
ny Buk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

IV.  Interpelacje i zapytania.

V.   Oświadczenia radnych.
VI.  Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII.  Komunikaty.
VIII.  Zakończenie.

W dniu 25 marca 2022 r. odbyła się XL sesja Rady Miasta 
i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XL (40) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy 

oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy 

Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok.

2) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gmi-
ny Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2022-2036.

III.  Komunikaty.
IV.  Zakończenie.

Drodzy 
Mieszkańcy, 

Ostatnie tygo-
dnie za spra-
wą wojny w Ukrainie były dla nas 

prawdziwym wyzwaniem. Jako samorząd 
podołaliśmy przygotowaniu: tymczasowych 
miejsc zakwaterowania dla uchodźców, or-
ganizacji zbiórek darów, placówek oświa-
towych oraz administracji. Wiązało się to z 
określonymi trudnościami dla mieszkańców i 
wysiłkiem wielu zaangażowanych w to osób, 
którym bardzo serdecznie dziękuję za wyro-
zumiałość i pomoc. Stare polskie przysłowie 
mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. Cieszę się, że w tych trudnych 
chwilach możemy liczyć na stałą pomoc ze 
strony naszej partnerskiej holenderskiej gmi-
ny Sint-Michielsgestel. Aby tę pomoc przyjąć, 

koniecznym stało się powołanie bukowskiej 
Fundacji Wybierz Przyszłość, która wesprze 
samorząd m.in. w dystrybuowaniu pomocy 
dla Ukraińców. Zarząd Fundacji pracuje cha-
rytatywnie, a jej działalność może wesprzeć 
każdy z nas, dokonując wpłaty na jej konto, 
do czego gorąco zachęcam. Mimo skom-
plikowanej sytuacji gmina realizuje szereg 
inwestycji i z sukcesem pozyskuje środki ze-
wnętrzne na rozpoczęcie następnych prac. 
Dzięki dotacjom z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego przebudowana zostanie ul. 
Rzemieślnicza w Dakowach Suchych, odbę-
dą się kolejne etapy prac modernizacyjnych 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz zostaną 
wykonane nasadzenia drzew miododajnych. 
To tylko namiastka przedsięwzięć, które nas 
czekają w najbliższym czasie. Najważniejsze, 
żebyśmy trwali w zdrowiu, czego Państwu 
serdecznie życzę. Paweł Adam

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Gmina Buk solidarnie pomaga 
uchodźcom z Ukrainy

Przyjazd obywateli Ukrainy do naszej gminy, zapewnienie im pomocy i planowanie 
kolejnych działań w tym zakresie to tematy, które zdominowały XXXIX sesję Rady 
Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 18 marca br. w Sali Miejskiej w Buku.

Na wstępie sesji burmistrz Paweł Adam 
złożył wniosek o wycofanie z porządku ob-
rad kilku projektów uchwał. Jak stwierdził, 
zbyt późne dostarczenie radnym materiałów 
spowodowało, że nie mieli oni wystarcza-
jąco dużo czasu, aby się z nimi zapoznać. 
Burmistrz przeprosił radnych za zaistniałą 
sytuację, ale jak mówił, działał w sytuacji 

wyższej konieczności; chcąc, aby projekty 
uchwał na bieżąco trafiały pod obrady se-
sji. Jednak wydarzania ostatnich tygodni 
związane z udzielaniem pomocy obywate-
lom z Ukrainy w pewnym zakresie zakłócają 
inne działania w gminie. Burmistrz wnio-
skował, aby wspomniane projekty uchwał 
w pierwszej kolejności zostały omówione na 

najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa też złożył wniosek 
o wykreślenie z porządku obrad projektu 
uchwały dotyczącego nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości położonej w Niepruszewie. 
Oba wnioski zostały przyjęte przez radnych 
i projekty uchwał wycofano z porządku ob-
rad.

Nie szczędząc trudu
Temat pomocy obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terenie naszej gminy 
zdominował wystąpienie burmistrza Paw-

Wpłaty na rzecz Ukraińców w Buku:

Fundacja Wybierz Przyszłość
nr konta:

13 1020 4144 0000 6202 0298 2262

Święto  
Konstytucji  
3 Maja
Program uroczystości: Zbiórka delegacji 
i pocztów sztandarowych – godzina 10.15, ul. 
Ratuszowa w Buku. Przemarsz na plac Stanisława 
Reszki pod Pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. 
Hymn państwowy. Złożenie wieńców i wiązanek.
Odczytanie preambuły Konstytucji RP. Przemó-
wienie Burmistrza. Przedstawienie sylwetek 
„Zasłużonych dla Miasta i Gminy Buk”. Wręczenie 
wyróżnień. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
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ła Adama, który już tradycyjnie przedstawił 
sprawozdanie ze swojej działalności w okre-
sie między sesjami. – Z powodu wojny na 
Ukrainie, kryzysu uchodźczego, doświadcza-
my sytuacji nadzwyczajnej, która wymaga 
od nas działań adekwatnych do tego, co się 
dzieje. Jak najbardziej właściwe jest zacho-
wanie mieszkańców naszej gminy, którzy nie 
szczędząc trudu, od razu ruszyli z pomocą. 
Biorą udział w organizowanych zbiórkach, 
obywateli Ukrainy przyjmują pod swój dach, 
opiekują się nimi – każdy wspiera na miarę 
swoich możliwości. Są to odruchy serca, które 
pojawiły się w sytuacji bardzo poważnej, na 
którą zarówno urząd, jaki społeczność lokal-
na w żaden sposób nie byli przygotowani. 
Przypomnijmy, na kilka dni przed rozpoczę-
ciem działań wojennych na Ukrainie żyliśmy 
nadzieją, że może za chwilę nie będzie już 
pandemii, a tu doświadczamy sytuacji jeszcze 
trudniejszej, jeszcze bardziej dramatycznej. 
Wtedy wyczekiwaliśmy na pierwsze wytyczne 
ogólnopolskiego sztabu kryzysowego, ustale-
nia ze strony służby wojewody, ale nie trzeba 
było nam mówić, jak mamy się zachować, 
bo to dobrze wiedzieliśmy jako mieszkańcy, 
bukowianie. Urząd nie poradziłby sobie bez 
wsparcia mieszkańców, a mieszkańcy mogli 
skutecznie działać dzięki współpracy z admi-
nistracją i samorządem, też z organizacjami 
pozarządowymi. Niezwykle cenna okazała 
się pomoc ze strony przedsiębiorców, bez 
których przynajmniej na samym początku 
działań nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie 
pomagać uchodźcom. To właśnie oni poczuli 
się odpowiedzialni za rodziny pracowników 
pochodzących z Ukrainy, a u nich zatrudnio-
nych; zatroszczyli się o ich żony, dzieci ucie-
kające z kraju, gdzie wybuchła wojna.

Chciałbym z tego miejsca z całego serca 
bardzo podziękować mieszkańcom gminy, 
radnym, sołtysom, druhom strażakom, moim 
współpracownikom, przedsiębiorcom, har-
cerzom, wolontariuszom, nauczycielom, któ-
rzy wykazali tyle pięknych gestów pomocy 
z Ukrainą. Trudno tu wymienić wszystkich, 
bo jest to długa lista nazwisk, ale choć kilka 
z nich: sekretarz MiG Buk Aleksandra Waw-
rzyniak, przewodniczący Rady MiG Buk Piotr 
Goroński, kierownik OPS Agnieszka Słaby, 
kierownik referatu spraw obywatelskich 
Feliks Straburzyński, koordynator świetli-
cy środowiskowej „Strefa Wyobraźni” Anna 
Krzemińska, komendant ZHP Buk Dariusz 
Sokołowski, dyrektor MGOK Agnieszka 
Skałecka. Trudno też nie wspomnieć o za-
angażowaniu innego bukowianina artysty 
Karola Tuliszki, którego bardzo wymowna 
grafika została zainstalowana na elewacji 
kina Wielkopolanin. 

Burmistrz kontynuował: – Finansowego 
wsparcia udzieliła nam też holenderska gmi-
na partnerska Sint-Michielsgestel, która za-

uważyła nasze działania na rzecz uchodźców 
z Ukrainy i przekazała na ten cel 4400 euro; 
deklarując przy tym, że jest to pierwsza, ale 
nie ostatnia tego typu pomoc. Nasi przyjaciele 
z Holandii zapowiedzieli też wizytę w naszej 
gminie, co będzie dla nas szczególnie cenne. 

Potrzeby na dziś i jutro
24 lutego br., od momentu rozpoczęcia 

działań wojennych na Ukrainie, w gminie 
powołany został sztab zarządzania kryzy-
sowego. Kolejnym działaniem było urucho-
mienie Banku Solidarności, który poprzez 
formularz online zajmuje się zbieraniem 
różnych form wsparcia od mieszkańców; 
tego wszystkiego, co jest w życiu potrzebne, 
a czym nasza społeczność chętnie się dzieli. 
Od razu uruchomiono też stacjonarne zbiór-
ki darów, które od tego czasu są zbierane 
w Strażnicy w Buku.

Zapewnienie dachu nad głową dla 
uchodźców z Ukrainy jest problemem naj-
istotniejszym, z którymi gmina próbuje so-
bie poradzić. Zaadoptowano pomieszcze-
nia w budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Niepruszewie (obecnie przebywa tam 7 
osób, docelowo ma być 30), w mieszkaniu 
po gimnazjum w Buku (4 osoby), strażni-
cy w Dobieżynie (6 osób). Dla obywateli 
Ukrainy przeznaczono też mieszkanie przy 
Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Buku, 
gdzie lokum znalazło 17 osób. Obecnie dla 12 
osób przystosowywane jest mieszkanie przy 
ul. Przykop (w budynku Dziennego Domu 
Opieki Medycznej). – Miejsca te musiały 
szybko zostać zaadaptowane, bo obywa-
tele Ukrainy nie mogli czekać. Te działania 
nie byłyby możliwe do zrealizowania bez 
ogromnego zaangażowania ze stronnych mo-
ich współpracowników, którzy pracują często 
do późnych godzin wieczornych, nocnych, 
też w weekendy. To pokazuje, że samorząd 
musi działać elastycznie i na bieżąco dosto-
sowywać się do zaistniałej sytuacji. I tak na 
przykład wczoraj, z racji samorządowej soli-
darności na szczeblu powiatu i województwa, 
zobowiązani zostaliśmy do przyjęcia 32-35 
uchodźców. W tym celu zaadoptowane zosta-
ną pomieszczenia w Wiejskim Domu Kultury 
w Dakowach Suchych. Do tej pory przyjmo-
wanie uchodźców w gminie odbywało się 
bardziej indywidualnie – wiedzieliśmy, że 
ktoś tutaj zmierza, bo ma w naszej gminie 
członka rodziny, i zaczynaliśmy podejmować 
odpowiednie działania. Teraz musimy przy-
jąć większą grupę uchodźców, a nie wiemy, 
co jeszcze będzie dalej – mówił burmistrz.

Po chwili przyznał, że jako gmina stanęli-
śmy teraz przed zupełnie nowym zadaniem, 
jakim jest pomoc uchodźcom; przy tym zu-
pełnie nie wiedząc, jak długo to potrwa i w 
jakim zakresie te działania trzeba będzie 
kontynuować. – Musimy być przygotowani 

na udzielanie pomocy długofalowej, która 
powinna być rozsądna. Za chwilę zacznie się 
wspólne życie z naszymi przyjaciółmi z Ukra-
iny. Wobec tego musimy zachowywać się od-
powiedzialnie i proponować im odpowiednie 
instrumenty działania, które mogą pomóc. 
Zapewnienie lokum to pierwsza podstawowa 
potrzeba; kolejna to zatrudnienie. Przez cały 
czas prowadzone są rozmowy z pracodaw-
cami, a w najbliższym czasie zaplanowano 
spotkanie z właścicielami firm, przedsiębior-
cami. Kolejna ważna kwestia, która ułatwi 
wzajemną komunikację i integrację to nauka 
języka polskiego, i na przykład w Miejsko-
-Gminnym Domu Kultury prowadzone są 
takie lekcje. Dzieci z Ukrainy na bieżąco są 
przyjmowane do przedszkoli i szkół, gdzie 
są wdrażane do systemu szkolnictwa i uczą 
się języka polskiego. Kolejnym działaniem 
będzie zapewnienie uchodźcom usług socjal-
nych czy zdrowotnych – informował.

W związku z zaistniałą sytuacją pojawi-
ła się konieczność nawiązania współpracy, 
a docelowo zatrudnienia w urzędzie osoby 
dobrze znającej zarówno język ukraiński, 
jak i polski. Dzięki tej inicjatywie obywatele 
Ukrainy mają okazję przy załatwianiu swoich 
spraw porozumieć się w języku ojczystym. 
Od połowy marca w urzędzie pracuje Iry-
na Tymchyshy pochodząca z Ukrainy i od 
sześciu lat mieszkająca w Polsce, od po-
czątku bardzo zaangażowana w działania 
związane z pomocą dla obywateli Ukrainy. 
W pierwszej kolejności w urzędzie zajęła się 
pomaganiem przy wypełnianiu deklaracji 
i rejestracji z przyznaniem numeru PESEL. 
Od kilku dni odbywa się ta procedura i jak 
do tej pory (18.03.br.) zgłosiło się już około 
300 uchodźców z Ukrainy.

Jedność w działaniu i solidarność urzę-
du, mieszkańców, pracodawców, organizacji 
pozarządowych jest budująca; pomimo tego, 
że sygnały płynące zza wschodniej granicy są 
bardzo niepokojące. Burmistrz wspomniał, że 
trzeba też się zmierzyć z głosami wątpliwości 
ze strony obywateli polskich, którzy stawiają 
pytania, w jakim zakresie i jak długo rząd, 
samorząd powinien pomagać uchodźcom. Te 
opinie wynikają nierzadko z obaw i lęków, 
na przykład o miejsca pracy.

Jesteśmy razem
Burmistrz w swoim sprawozdaniu z okre-

su międzysesyjnego słowa podziękowania 
skierował też do druhów strażaków, którzy 
z dużym zaangażowaniem i poświęceniem 
ratowali ludzi oraz ich mienie podczas wi-
chur, które w drugiej połowie lutego prze-
szły przez Polskę i też naszą gminę. – Było 
niemało niebezpiecznych sytuacji, ale dru-
howie byli w pełnej gotowości i natychmiast 
interweniowali w razie jakiegokolwiek zda-
rzenia, zabezpieczając wszelkie uszkodzenia. 



4    KWIECIEŃ 2022

Inwestycje nie mogą czekać!
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok zdominowały wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Socjalnych, które odbyło się 24 marca br. oraz dzień później – XL nadzwyczajnej sesji 
Rady MiG Buk. 

Sesja została zwołana w trybie nadzwy-
czajnym na wniosek burmistrza, który swoją 
prośbę motywował zbliżającym się końcem 
terminu składania wniosków o dofinanso-
wanie w ogłoszonym konkursie unijnym na 
zadania polegające na kompleksowej moder-
nizacji energetycznej budynków użytecz-
ności publicznej. Aby gmina mogła ubiegać 
się o środki zewnętrzne na „Kompleksową 
termomodernizację z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii obiektu Biblioteki 
i Kina Miasta i Gminy Buk” burmistrz wnio-
skował także o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały dotyczącego zmiany 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jako jed-
nego z dokumentów wymaganych do w/w 
wniosku aplikacyjnego.

Nadzwyczajną sesję należało zwołać też 
dlatego, że planowane było posiedzenie Rady 
Powiatu Poznańskiego w zakresie zarządza-
nia kryzysowego dotyczącego udzielania 
pomocy obywatelom Ukrainy i przekazania 
gminom środków w tym zakresie. W tym 
celu Rada miała upoważnić burmistrza jako 
reprezentanta gminy do realizacji tych zadań.

Infrastruktura sanitarna wsi,  
gminne drogi publiczne 

Na posiedzeniu komisji burmistrz Pa-
weł Adam wyszczególnił planowane zmia-
ny w budżecie gminy na 2022 rok, które 
wynikają z bieżących potrzeb, oczekiwań 
mieszkańców, kontynuowania inwestycji; 
zarówno tych, które są już realizowane, jak 
i zaplanowanych w tegorocznym budżecie, 
które nie mogą czekać. Dzięki pozyskaniu 
zewnętrznych źródeł finansowania (w ra-
mach naborów i dofinansowań) większość 
inwestycji w wymiarze ogólnym będzie 
mogła być zrealizowana. – Działamy w sta-
nie nadzwyczajnej konieczności związanej 
z przyjazdem do naszej gminy uchodźców 
z Ukrainy, co wiążę się z nowymi obowiąz-
kami i zadaniami. Jednak w pierwszej kolej-
ności liczą się dla nas potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców gminy. Zdaję sobie sprawę, 
że zaproponowane zmiany budżetowe są 
znaczące, ale bez nich nie moglibyśmy mówić 
o rozwoju gminy. Jako gospodarz gminy biorę 
pełną za to odpowiedzialność i nie boję się 
słów krytyki. Nasze działania byłyby nie-

gospodarne, gdybyśmy nie składali wnio-
sków i nie podejmowali działań związanych 
z pozyskiwaniem dofinansowań z funduszy 
zewnętrznych. Z tego miejsca chciałbym też 
bardzo podziękować moim współpracow-
nikom, którzy nie szczędzą trudu i wysiłku, 
aby te środki pozyskać. 

Burmistrz po kolei wymieniał kolejne 
zadania, na które trzeba zwiększyć wydatki. 
Zaczął od konieczności przekazania dodatko-
wych funduszy w zakresie budowy kanali-
zacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Smugi 
i dwóch dróg wewnętrznych prostopad-
łych do ulicy Ogrodowej. W dziale „drogi 
publiczne gminne” zwiększeniu wymaga-
ją wydatki bieżące na remonty doraźne 
dróg, co jest związane ze wzmożoną liczbą 
ubytków w drogach w związku z zimą oraz 
utrzymaniem dróg, które znacznie ucier-
piały z powodu zwiększonej liczby opadów 
i wzmożonego ruchu pojazdów na drogach. 
Wzrostu środków finansowych wymagają 
też wydatki majątkowe na budowę uli-
cy Wiśniowej w Niepruszewie – z uwagi 
na konieczność wykonania prac w postaci 
dodatkowego pasa płyt drogowych w celu 
umożliwienia przejazdu dwóch samochodów. 
Potrzebne są też pieniądze na przebudowę 
ulicy Malinowej w Niepruszewie – jest to 
droga gruntowa, która z uwagi na zły stan 
techniczny wymaga przebudowy.

Kolejnym bardzo ważnym obszarem nie-

Jesteśmy razem – tak można by podsumować 
te działania; jest to też kwintesencja tego 
wszystkiego, czego ostatnio doświadczamy 
– mówił burmistrz.

Oprócz działań związanych z pomocą dla 
uchodźców z Ukrainy, w gminie na bieżąco 
prowadzone są działania związane z budże-
tem czy realizowaniem zaplanowanych inwe-
stycji. Prace nad długo oczekiwanym rondem 
na ulicy Grodziskiej mają się rozpocząć na 
początku kwietnia. Jesteśmy w trakcie zebrań 
wiejskich w sołectwach, podczas których 
mieszkańcy mają okazję by porozmawiać 
z burmistrzem o sprawach bieżących wy-
nikających z codziennego życia. 

Po wystąpieniu burmistrza, do podzięko-
wań dla pomagających uchodźcom z Ukrainy 
przyłączyli się inni radni. Też przewodniczący 
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, 
który mówił, że gmina w udzielanie pomocy 
uchodźcom zaangażowała się z dużą troską 
i poświęceniem. – Nie tylko w zakresie ma-
terialnym, choćby poprzez zbieranie darów, 
ale też udzielając wsparcia psychicznego, du-
chowego. W obliczu zagrożenia ze Wschodu 
Polacy po raz kolejny potrafili się zjednoczyć 
i pokazać, że są jednością i chętnie świadczą 
bezinteresowną pomoc. Wszystkim za to ser-
decznie dziękuję i życzę, by nie zabrakło nam 
sił i zdrowia na dalsze działania. 

Bieżące projekty uchwał
Następnie przyjęto bieżące projekty 

uchwał, które nie wymagały szerszego 
omówienia.  Dalej w części dotyczącej in-
terpelacji i zapytań zgłoszone zostały wnioski 
radnych, w dużej mierze dotyczące stanu 
dróg gminnych i konieczności interwencji 
w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświa-
ty Tomasz Plewa nawiązał jeszcze do podjętej 
tego dnia uchwały, która jest następstwem 
przyjętej ustawy i dotyczy rolników oraz ich 
domowników; mają oni w piątki i soboty 
w wyznaczonym miejscu handlować bez 
opłaty targowej. Do burmistrza skierował 
pytania: W jaki sposób będzie weryfikowane, 
że handluje rolnik lub jego domownik ? Czy 
odpowiednie służby – inkasenci wiedzą, kto 
ma płacić, a kogo można zwolnić z opłaty 
handlowej w piątki i w soboty? 

Przedstawione też zostały komunikaty 
związane z planowanymi akcjami utrzymania 
czystości i porządku w naszej gminie. Rad-
ny Remigiusz Maciejewski zaprosił radnych 
i mieszkańców gminy na sprzątanie brzegów 
jeziora w Niepruszewie, które odbędzie się 
27 marca o godz. 9. Zaś w części posiedzenia 
„wystąpienia osób niebędących radnymi” 
głos zabrał Wojciech Drozd, który poinformo-
wał o organizowanej 19 marca br. o godz. 9 

akcji sprzątania obwodnicy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Oświaty Tomasz Plewa podał też termin 
najbliższego wspólnego posiedzenia Komisji 
Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, któ-
re zaplanowano na 23 marca br. o godz. 17. 

Podczas XXXIX sesji Rady Miasta 
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– rozpatrzenie petycji;
– zmiana Uchwały Nr II/3/2018 Rady 

Miasta i Gminy Buk z dnia 4 grudnia 2018 
r. w sprawie powołania stałych komisji rady, 
składów osobowych komisji oraz przedmiotu 
działania każdej komisji;

– partycypowanie w kosztach w zakresie 
likwidacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Miasta i Gminy Buk;

– przyjęcie Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025;

– wyznaczenie miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz ustalenie regulaminu 
określającego zasady prowadzenia tego 
handlu.

Edyta Wasielewska
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zbędnych działań jest budowa zintegrowa-
nego układu komunikacyjnego i węzła 
przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz 
z niezbędną infrastrukturą. To przedsię-
wzięcie zostało podzielone na trzy odrębne 
zadania (dokumentacje), aby zmaksymalizo-
wać szanse pozyskania środków zewnętrz-
nych, co jest szczególnie ważne w przypadku 
ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach 
nowej perspektywy finansowej UE 2021-
2027. Ważnym elementem całego zadania 
jest budowa drogi gminnej łączącej drogę po-
wiatową nr 2458P (Buk – Dobieżyn) z drogą 
wojewódzką nr 306 (Buk – Stęszew), a także 
łącznik drogowy wzdłuż torów kolejowych 
między dwoma przejazdami kolejowymi. Zre-
alizowanie całego układu drogowego wraz 
z przedłużeniem przejścia podziemnego pod 
torami i umożliwienie mieszkańcom połu-
dniowej części gminy dotarcie na perony bez 
wyczekiwania na przejazdach kolejowych 
będzie sporym ułatwieniem komunikacyj-
nym dla mieszkańców. 

Następnym zadaniem już kontynuowa-
nym jest przebudowa i budowa drogi 
gminnej Szewce Dobieżyn; realizowany 
jest drugi etap. W związku z umieszcze-
niem zadania na liście zadań przewidzianych 
do dofinansowania w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 2022r. oraz wy-
tycznymi do programu, konieczne jest zabez-
pieczenie środków finansowych w budżecie. 
Termin realizacji inwestycji zaplanowano 
na 2023 rok.

Należało też zabezpieczyć w budżecie 

środki finansowe na prace związane z kon-
sultacjami społecznymi i przygotowaniem 
dokumentacji dotyczącej rewitalizacji 
bukowskiego rynku. Rozpoczynają się 
działania przygotowawcze i koncepcyjne 
oraz te bieżące tj. zasypanie wykopu po pra-
cach archeologicznych. Stan prac na rynku 
bukowskim był przedmiotem zapytań ze 
strony radnych. Dopytywano, dlaczego te 
prace trwają tak długo, na co odpowiedział 
przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty 
Tomasz Plewa, mówiąc, że prace archeolo-
giczne były konieczne i musiały być wyko-
nane dokładnie, tak aby nie doprowadzać 
do przerwania robót budowlanych, z chwilą 
rozpoczęcia prac dotyczących rewitalizacji 
rynku. Radni przypomnieli, że w poprzedniej 
kadencji były już przygotowane koncepcje 
bukowskiego rynku. Sugerowano, że może 
warto byłoby do nich wrócić i z nich skorzy-
stać, jeszcze zanim zostaną podjęto kolejne 
tego typu działania. Burmistrz odpowiedział, 
że nie jest to możliwe, bo jak tłumaczył, 
wcześniejsze ustalenia dotyczące tego, jak 
ma wyglądać rynek, nie odnosiły się w ża-
den sposób do historycznego dziedzictwa 
miasta Buk. Wspomniano też, że zgodnie 
z wcześniejszą koncepcją rynek miał zostać 
zabetonowany, co spotkało się z ogromnym 
niezadowoleniem ze strony społeczności lo-
kalnej. – Każdy mieszkaniec gminy powinien 
mieć teraz możliwość wypowiedzenia się na 
temat tego, jakie są jego oczekiwania wobec 
tak ważnego miejsca w gminie, jakim jest 
rynek – mówił burmistrz.

Gospodarka mieszkaniowa
W dziale „gospodarka mieszkaniowa” na 

wydatki bieżące potrzebne są dodatkowe pie-
niądze na wzrost kosztów ogrzewania ga-
zowego. Zwiększenie środków finansowych 
planowane jest też w związku z nabyciem 
działki zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym położnej w Buku. Cena nabycia 
nieruchomości została ustalona w drodze ne-
gocjacji na kwotę 848.500 zł. Nieruchomość 
ta ma być wykorzystana na cele publiczne 
związane z realizacją zadań własnych gminy, 
w tym utworzenia mieszkań komunalnych. 
Nabycie tej nieruchomości będzie też pod-
stawą wystąpienia do Banku Gospodarstwa 
Krajowego z Funduszu Dopłat o 50- procen-
towy zwrot poniesionego zakupu. 

Temat przejęcia działki wzbudził sze-
reg wątpliwości i zapytań ze strony radnych, 
którzy dopytywali między innymi o operat 
szacunkowy i cel przeznaczenia tej nierucho-
mości. Niezbędne dokumenty w tym zakresie 
zostały dostarczone na posiedzenie komisji 
i radni mieli okazję się z nimi zapoznać. Bur-
mistrz tłumaczył, że zgodnie z uchwalonym 
przez Radę Miasta i Gminy Buk wieloletnim 
programem gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta i Gminy Buk na lata 
2020-2024 (uchwała nr XXIII/193/2020 
RMiG Buk z dnia 29 października 2020 r.) 
został zobowiązany do dokonywania zakupu 
lokali i nieruchomości zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zwiększania mieszkanio-
wego zasobu gminy. Podkreślił, że gmina 
obecnie nie dysponuje ani jednym lokalem 

ul. Boczna – Wielka Wieś

ul. Malinowa – Niepruszewo

ul. Ogrodowa – Wielka Wieś

ul. Wiśniowa – Niepruszewo
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mieszkaniowym, co w sytuacji jakiejkolwiek 
tragedii życiowej lub sytuacji losowej za-
grażającej zdrowiu lub życiu mieszkańców 
gminy, uniemożliwia niezwłoczne zapew-
nienie dachu nad głową poszkodowanym. 
Podobnie przedstawia się sytuacja w przy-
padku konieczności znalezienia lokalu na 
punkt szczepień przeciwko COVID-19, któ-
rym po planowanej przeprowadzce miała 
być strażnica. Jednak z racji zmiany jego 
sposobu użytkowania na potrzeby zbiórki 
darów dla uchodźców z Ukrainy, gmina nie 
dysponuje już podobnym miejscem. Zakup 
nowej nieruchomości byłby też przydatny 
na rozładowanie ruchu w celu dojścia z ulicy 
Dworcowej do Szkoły Podstawowej, a w niej 
do poradni logopedycznej, która przyjmuje 
osoby z trzech gmin, o czym mówiono już 
znacznie wcześniej, bo podczas posiedzenia 
Komisji Budżetu i Oświaty Rady MiG Buk, 
które odbyło się 18 września 2019 r. Ponadto 
już niedługo będziemy się borykać z kolej-
nym problemem związanym ze znalezieniem 
miejsca dla biblioteki na czas zaplanowanego 
remontu. To długa lista trudności lokalowych 
jednostek publicznych, które nie mają od-
powiedniego miejsca na realizację swoich 
zadań. Tak jest też w przypadku Świetlicy 
Środowiskowej „Strefa Wyobraźni”, która 
zlokalizowana jest w piwnicy przedszkola, 
a jest to jednak mało przyjazne pod wzglę-
dem budowlano-architektonicznym miejsce 
dla dzieci i młodzieży. Też nowe inicjatywy 
i przedsięwzięcia, z którymi zgłaszają się do 
gminy różne podmioty, napotykają na pro-
blemy lokalowe. I tak na przykład Dzienny 
Dom Opieki Medycznej (z siedzibą przy ulicy 
Przykop 6 w Buku) zwrócił się z propozycją 
rozszerzenia swoich usług dla mieszkańców 
gminy w zakresie usług pocovidowych. 

Przy tak licznych potrzebach zakupiona 
nieruchomość mogłaby być przeznaczona za-
równo na cel mieszkaniowy, jak i oświatowy, 
ale o tym zdecydują radni. Najważniejsze, 
aby gmina miała możliwość realizacji i wy-
wiązywania się z ważnych zadań publicz-
nych świadczonych na rzecz społeczności 
lokalnej. Przy okazji burmistrz zaapelował 
też do radnych, aby zapoznali się ze stanem 
technicznym obiektów użyteczności publicz-
nej, które wymagają pilnych remontów lub 

doposażenia. Przekazane w 2020 roku rad-
nym zasiadającym w Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej ekspertyzy techniczne i ra-
porty z audytów energetycznych obrazują 
tylko namiastkę tego, jak stan tych obiektów 
pozostawia wiele do życzenia.

Administracja publiczna
W dziale „administracja publiczna” za-

proponowano wydatki bieżące na prace 
związane z usunięciem awarii poprzez po-
łożenie papy termozgrzewalnej w miej-
scu przecieku dachu oraz szpachlowanie 
i malowanie ścian oraz roboty pokrewne 
w pomieszczeniu biurowym stowarzy-
szenia „Źródła”, które ma swoją siedzibę 
w budynku urzędu. Zaplanowano też zakup 
samochodu typu bus na potrzeby pra-
cowników gospodarczych urzędu, któ-
rzy często w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych mają problemy z trans-
portem i przewiezieniem niezbędnych 
narzędzi, wykonując zadania w miejscach 
oddalonych od urzędu lub w sołectwach. 
Dodatkowe fundusze są też potrzebne na 
przeprowadzenie niezbędnych eksper-
tyz technicznych obiektów użyteczności 
publicznej w celu opracowania planu in-
westycyjnego i możliwości wykorzystania 
istniejącego potencjału obiektów wynika-
jących z dostępności architektonicznej oraz 
komunikacyjno-informatycznej.

Zapewnienie bezpieczeństwa publicz-
nego i ochrony przeciwpożarowej urzędu 
wymaga, aby dokonać zakupu agregatów 
prądotwórczych na potrzeby awaryjnego 
zasilania urzędu i innych obiektów gminnych, 
które posłużą w każdej sytuacji zarządzania 
kryzysowego.

Oświata, wychowanie,  
ochrona zdrowia

W zakresie „oświaty i wychowania” do-
datkowe fundusze trzeba przeznaczyć na 
remont sali chemicznej wraz z zapleczem 
w Szkole Podstawowej w Buku. 

W dziale „ochrona zdrowia” w wydat-
kach bieżących dodatkowe środki powinny 
zostać zabezpieczone na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi (środki pochodzą z opłat za 
alkohole z rozliczenia za 2021r.), a w „pomocy 

społecznej” – na realizację zadań bieżących 
wynikających z zakresu administracji rzą-
dowej. Niezbędne są też wydatki związane 
z realizacją zadań bieżących związanych 
z Kartą Dużej Rodziny.

Pomoc społeczna, rodzina
W wydatkach majątkowych zwiększenia 

funduszy wymaga też przebudowa i adapta-
cja pomieszczeń byłej Bukowianki w celu 
utworzenia Centrum Integracji Międzypo-
koleniowej. Na potrzeby OPS i DDP dla se-
niorów kontynuowane są działania związane 
z przebudową i adaptacją pomieszczeń hali 
Bukowianki. Żłobek mający swoją siedzibę 
w tej lokalizacji wymaga jeszcze dodatko-
wych środków związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem oraz wyposażeniem 
nowo powstałej placówki, w tym między 
innymi w meble biurowe i dziecięce, zabawki, 
piaskownice, tereny zielone, itp. Zapytania 
ze strony radnych dotyczyły dodatkowych 
środków, które mają być wydatkowane na 
potrzeby żłobka.

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

W dziale „gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska” przeznaczenie dodatkowych 
środków jest niezbędne w ramach dotacji na 
dofinansowanie zadań służących ochronie 
zasobów wodnych na terenie gminy – na 
budowę systemu do retencjonowania wód 
opadowych w miejscu ich powstawania. 
Szykuje się bowiem dla mieszkańców za-
proponowana przez burmistrza inicjatywa 
wprowadzenia w naszej gminie programu 
dotacyjnego dla gromadzenia wody opado-
wej. Zwiększenie cen w zakresie oczyszczania 
miasta w 2022 r. powoduje, że w tym celu 
należy wydatkować też więcej środków fi-
nansowych.

Kolejną ważną inwestycją długo oczeki-
waną przez mieszkańców jest Park Miejski 
w Buku, który ma być wizytówką gminy. 
Niezbędne jest zakończenie prac związa-
nych z koncepcją projektu rewitalizacji 
parku, które nie zostały ukończone z uwagi 
na stan epidemiologiczny, co spowodowało 
dwukrotną zmianę terminu przeprowadze-
nia konsultacji społecznych. Zwiększenie 

ul. Rzemieślnicza – Dakowy Suche Park przy ul. Dworcowej w Buku
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zakresu prac, wcześniej nieujętych, które 
pojawiły się po konsultacjach, wymaga prze-
znaczenia na ten cel dodatkowych środków. 
W dziale „utrzymanie zieleni” doszło kolejne 
zadanie – zakup traktora samojezdnego 
dla sołectwa Kalwy. Nowa taryfa opłat 
abonamentowych za hydranty uiszczana 
przez urząd powoduje, że i w tym zakresie 
trzeba przeznaczyć dodatkowe środki.

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

W nawiązaniu do już gotowego projek-
tu koncepcji wielobranżowej moderniza-
cji, przebudowy oraz rozbudowy biblioteki 
w Buku, a także trwającego przygotowania 
projektu, zasadne jest opracowanie wyma-
ganej dokumentacji planowanej rozbu-
dowy tej placówki.

Dodatkowe środki są potrzebne na 
naprawy na obiektach OSiR, też na zakup 
i montaż mebli w związku z zakończonym 
remontem holu hali sportowej oraz na 
adaptację istniejących pomieszczeń budynku 
hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sa-
nitarnych (wniosek o dofinansowanie złożo-
ny do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
programu „Szatnia na Medal”). Ponadto w za-

kresie kultury fizycznej potrzebne są środki 
na dotacje dla stowarzyszeń pozarządowych.

Wzrost wydatków
Reasumując, wydatki budżetu na 2022 r. 

mają ulec zwiększeniu o kwotę 5.936.987 zł. 
Jednak zmiany w budżecie gminy na 2022 r. 
są związane nie tylko ze wzrostem wydatków, 
ale też ich równoczesnym zmniejszeniem 
(zarówno bieżących, jak i majątkowych) – 
o 213.010 zł uległy zmniejszeniu wydatki 
na administrację publiczną, rodzinę oraz 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 

Zwiększone zostały dochody budżetu 
gminy w wysokości 496.643 zł z tytułu 
między innymi wpłynięcia części subwen-
cji oświatowej, dotacji z budżetu państwa 
na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz dotacji Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach programu „Szatnia na 
Medal”, też z racji innych zadań. Zmniejsze-
niu uległy dochody budżetu gminy o kwotę 
1.209.968 zł w działach: transport i łączność, 
administracja publiczna oraz inne rozliczenia 
finansowe (subwencja oświatowa).

– Chcąc realizować te inwestycje, które 
były już wprawdzie zapowiadane dużo wcze-
śniej, ale są to jednak nowe pozycje w budże-
cie na 2022 rok – jak mówił przewodniczący 
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa 
– trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, jak 
mogą być sfinansowane, z jakiego źródła i w 
jaki sposób. Trzeba mieć świadomość, że 
w większości programów unijnych i pomo-
cowych jest tak, że musimy zagwarantować 
wkład własny w budżecie, ale po stronie wy-
datków powinniśmy już zabezpieczyć ca-
łość kwoty. W tym celu planuje się zaciągnąć 
obligacje w wysokości 4.200.000 zł, które 
będą przeznaczone, o czym trzeba sobie jasno 
powiedzieć, na wydatki majątkowe, a nie na 
wydatki bieżące. Jednak nie ma co się łudzić, 
że uda nam się zrealizować wszystkie zapla-
nowane inwestycje, bo aktualnie jest zbyt 
wiele niesprzyjających ku temu czynników, 
zarówno w kraju, jak i na świecie. Nieustanny 
wzrost cen materiałów budowlanych i usług, 

idące w górę ceny gazu i innych mediów, 
zamknięcie importu materiałów z Ukrainy, 
Białorusi i Rosji utrudnia realizację planów 
inwestycyjnych. Bez środków zewnętrznych 
nie mamy szans na realizację inwestycji za-
planowanych w budżecie.

– Pieniądze na inwestycję mają być reali-
zowane z emisji obligacji, które są zaciągane 
w naszej gminie od 2016 roku. Na początku 
tego roku zadłużenie naszej gminy wynosiło 
27.023.628 zł (obligacje i pożyczki), w tym 
czasie deklarowaliśmy, że zaciągamy za-
dłużenie w wysokości 8.100.000 zł, jeszcze 
w styczniu br. dodatkowo o kwotę w wysoko-
ści 1.400.000 zł, a zmiana marcowa wynosi: 
4.200.000 zł, tak więc łącznie w tym roku 
planujemy zaciągnąć obligacje w wysokości 
13.700.000 zł – mówiła skarbnik MiG Buk 
Aleksandra Szajek.

W trakcie komisji radni wyrażali niepokój 
związany ze wzrostem zadłużenia gminy. Do-
pytywali o poszczególne inwestycje, dzielili 
się swoimi wątpliwościami co do propono-
wanych działań. Jak tłumaczył burmistrz: 
– Przy analizie zadłużenia bezwzględnie 
należy brać pod uwagę źródło dochodów 
i zabezpieczenie realizowanych inwestycji. 
Nie sprzedajemy gruntów, ale pozyskujemy 
środki zewnętrzne. Odpowiedzialnie mogę 
mówić o rozwoju naszej gminy, nadrabianiu 
wieloletnich zaległości i kontynowaniu inwe-
stycji wyczekiwanych przez mieszkańców.

Dostęp do informacji publicznej
Jednym z tematów poruszanych podczas 

sesji była propozycja, aby posiedzenia komisji 
Rady MiG Buk były transmitowane on-line, 
co spotkało się z wyjaśnieniem, że posie-
dzenia komisji są jawne, obywają się w Sali 
Miejskiej i każdy mieszkaniec gminy może 
w nich uczestniczyć. Mówiąc o informacjach 
pojawiających się w przestrzeni publicznej, 
a dotyczących upowszechnienia materia-
łów, które na posiedzeniach komisji lub sesji 
jeszcze się nie pojawiły wyjaśniono, że te 
materiały wcześniej są dostępne za pośred-
nictwem urzędowego BIP i e-sesji. Wywią-

Biblioteka Publiczna w Buku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku
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zała się dyskusja na temat przekazywania 
nieprecyzyjnych informacji w przestrzeni 
publicznej, co jest działaniem nieodpowie-
dzialnym, tym samym kwestionującym pracę 
urzędników, którzy przez cały czas działają 
w słusznym celu, z dużą inicjatywą i zaan-
gażowaniem. – Bardzo Państwa proszę, aby 
nie deprecjonować pracy urzędników, bo 
ich motywacja do działania jest bezcenna. 
Bardzo proszę o działanie odpowiedzialne, 
dla dobra gminy – apelował burmistrz.

Radny Tomasz Giełda nawiązał jeszcze do 
odpowiedzi Wojewody Wielkopolskiego na 
skargę członków Klubu Radnych „Dla Dobra 
Gminy” (skład klubu: Wojciech Dudkiewicz, 
Tomasz Giełda, Michał Korbas), w której za-
rzucono przewodniczącemu Rady MiG Buk 
Piotrowi Gorońskiemu, że na sesji w dn. 
28.12.2021 r. nie chciał dopuścić do porządku 
obrad projektu uchwały Klubu Radnych „Dla 
Dobra Gminy” dotyczący statutu, w którym 
miał być zapis w sprawie nagrań Komisji 
Rady Miasta i Gminy Buk. Radny Tomasz Gieł-
da, powołując się na odpowiedź Wojewody 
Wielkopolskiego, nie przedstawił wszyst-
kich faktów. Mówił jedynie o odpowiedzi 
Wojewody – że zgodnie z przepisami ustawy 
o samorządzie gminnym, na wniosek klubu 
radnych, przewodniczący rady gminy jest 
zobowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji projekt uchwały zgłoszony 
przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady 
gminy co najmniej siedem dni przed dniem 
rozpoczęcia sesji rady. Radny Tomasz Giełda 
nie wspomniał o wcześniejszych wydarze-
niach związanych z tym wnioskiem, a warto 
je przypomnieć.

I tak chronologicznie. Przed sesją 
Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 
28.12.2021 r. członkowie Klubu Radnych 
„Dla Dobra Gminy” złożyli wniosek o zmianę 
Statutu Rady Miasta i Gminy Buk, który był 
związany z obowiązkowym nagrywaniem ob-
rad komisji Rady MiG Buk i udostępnianiem 
ich na stronie internetowej gminy. Z racji 
tego, że w/w wniosku przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piotr Goroński nie uwzględnił 
w porządku obrad, należało przeprowadzić 

głosowanie. Wniosek ten nie uzyskał jednak 
wymaganej bezwzględnej większości głosów, 
ze względu na spóźnienie na sesję jednego 
z radnych klubu „Dla Dobra Gminy” – Toma-
sza Giełdy. W związku z tym wniosek ten nie 
znalazł się w porządku obrad. 

Następnie radni spotkali się na wspól-
nym posiedzeniu komisji: Budżetu 
i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło 
się 18.01.2022 r. W trakcie posiedzenia 
Przewodniczący Rady Buk Piotr Goroński 
zadeklarował wprowadzenie do porząd-
ku obrad kolejnej sesji (zaplanowanej na 
25.01.2022 r.) w/w wniosku Klubu Rad-
nych. Rozpoczęto też dyskusję nad wstęp-
nym projektem uchwały dotyczącym Sta-
tutu Miasta i Gminy Buk, w którym jednym 
z zagadnień było nagrywanie obrad komisji 
Rady MiG Buk i udostępnianie na stronie in-
ternetowej gminy. Radni zgodnie stwierdzili, 
że ostateczna wersja Statutu wymaga jeszcze 
doprecyzowania, a swoje uwagi do końca 
stycznia br. przekażą do biura rady; następ-
nie ustosunkuje się do nich radca prawny 
i dopiero po poprawkach projekt trafi pod 
obrady sesji. Ponadto przewodniczący Rady 
Piotr Goroński stwierdził, że skoro Rada MiG 
Buk jest na etapie przygotowywania Statutu, 
to trzeba poczekać na ostateczną wersji tak 
ważnego dokumentu dla gminy i dopiero 
wtedy przekazać ją do organu nadzorczego, 
jakim jest Wojewoda Wielkopolski. W związ-
ku z tym, na tejże komisji członkowie Klubu 
Radnych (tj. autorzy skargi) postanowili wy-
cofać swój projekt w zakresie zmiany części 
Statutu Miasta i Gminy Buk, i na drugi dzień 
do biura rady wpłynął taki wniosek.

 Pomimo tego, 06.02.2022 r. członkowie 
Klubu Radnych złożyli do Wojewody Wiel-
kopolskiego skargę na przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Buk. Do w/w skargi 
ustosunkował się też przewodniczący Rady 
Piotr Goroński, wysyłając do Wojewody Wiel-
kopolskiego stanowisko, w którym zaznaczył, 
że w zaistniałej sytuacji jest zaskoczony wnie-
sieniem skargi przez te same osoby, które 
wcześniej wycofały projekt uchwały.

Na zakończenie obrad komisji przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa przypomniał radnym składającym 
wnioski dotyczące przeznaczenia 1 mln 
zł, który mieszkańcy gminy otrzymali 
w konkursie „Rosnąca Odporność”, aby 
doprecyzowali kwoty potrzebne na reali-
zację tych inicjatyw. Burmistrz mówił, że 
w ostatnim czasie pojawiły się też nowe 
potrzeby i oczekiwania społeczne w tym 
zakresie. I tak stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Buku wnioskuje o pomoc finanso-
wą przy remoncie łazienki w tej placówce. 
Komisariat Policji w Buku też zwrócił się 
o wsparcie bieżących potrzeb funkcjona-
riuszy. Temat celu przekazania uzyskanego 
miliona złotych miał być omówiony podczas 
marcowej komisji, ale sprawy budżetowe 
zdominowały posiedzenie i na najbliższym 
spotkaniu w kwietniu już niezwłocznie trze-
ba będzie do niego wrócić. 

Na zakończenie XL nadzwyczajnej se-
sji przewodniczący Rady MiG Buk Piotr 
Goroński zaprosił na 26 marca na godz. 17 
na koncert „Amici Canti” do Sanktuarium 
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej oraz 10 
kwietnia na godz. 17.30 na koncert „Dźwięki 
w sercu – słowo w drodze” do Sali Miejskiej 
w Buku. Zaś radny Wojciech Dudkiewicz po-
informował o „Marszu solidarności z wal-
czącą Ukrainą”, który zaplanowano na 27 
marca o godz. 16 przy kinie Wielkopolanin. 

Podczas XL nadzwyczajnej sesji  
Rady Miasta i Gminy Buk  
przyjęto projekty uchwał:

– w sprawie zmiany Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej (PGN);

– zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 
2021 r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk 
na 2022 rok;

– zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2020 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2022-2036.

Edyta Wasielewska

Żłobek „Bukowianka” Hala OSiR
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Na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych 
otrzymaliśmy dotację w wysokości 114.000 zł ze środ-
ków samorządu województwa wielkopolskiego przezna-

czonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Z akceptacją spotkał się nasz wniosek dotyczący zmiany do-
tychczasowej nawierzchni gruntowej drogi na nawierzchnię 
z płyt betonowych, ale to nie koniec naszych starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych dla ul. Rzemieślniczej. Wcześniej z tych 
funduszy udało się uzyskać dofinansowanie na przebudowę 
innych dróg gminnych: ul. Ogrodowej – dofinansowanie w wy-
sokość 224.125 zł, Michalin – w wysokości 33.750 zł. Red.

Będą nowe drzewa
Gmina otrzymała kolejne fundusze ze środków zewnętrznych. Tym razem na zakup 
202 sadzonek drzew miododajnych (klon jawor i lipa drobnolistna), które planuje się 
nasadzić przy drogach gminnych w Niepruszewie. 

Dofinansowanie w wysokości 20.000 zł 
zostało przyznane ze środków samo-
rządu województwa wielkopolskiego, 

który współfinansuje zakup sadzonek drzew 
miododajnych przez samorządy.

W roku ubiegłym uzyskaliśmy dofi-

nansowania w takiej samej wysokości, 
dzięki któremu nasadziliśmy 157 drzew 
w gminie; w tym 120 drzew miododajnych. 
60 drzew gatunku klon jawor oraz 60 lip 
drobnolistnych rośnie wzdłuż drogi gmin-
nej łączącej miejscowości Szewce i Dobie-
żyn. Łączna kwota, za którą zakupiono 
drzewa: 36.000 zł.

 Red.

100 tys. zł na „Szatnię na Medal”
Ze środków samorządu województwa wielkopolskiego z programu „Szatnia na Medal” 
gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 100.000 zł na adaptację pomieszczeń 
hali sportowej OSIR. 

Już po raz czwarty zostały nam przyzna-
ne fundusze z tego programu, którego 
celem jest poprawa warunków ogól-

nodostępnych budynków szatniowo-sa-
nitarnych przy obiektach sportowych. W 
ubiegłym roku pozyskane fundusze z tego 
programu – w wysokości 100.000 zł zostały 

wykorzystane na remont holi i pomieszczeń 
sanitarnych w budynku hali sportowej OSiR. 
Z projektu „Szatnia na Medal” w 2019 roku 
wykonano kompleksowy remont czterech 
szatni wraz z zapleczem sanitarnym. Rok 
później odnowiono toalety dla zawodników 
wraz z magazynem umiejscowionym w cen-

trum obiektu. Łącznie, w ramach trzech po-
przednich naborów w konkursie „Szatnia na 
Medal”, gmina pozyskała blisko 250.000 zł.

W ramach tegorocznej inwestycji plano-
wana jest kolejna modernizacja pomieszczeń 
znajdujących się na piętrze hali sportowej 
OSiR w Buku. Tym razem remontowane bę-
dzie zaplecze szatniowo-sanitarne, w tym 
między innymi układ komunikacyjny – doj-
ście do pomieszczeń sanitarnych, istniejące 
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elek-
tryczne. Planowany koszt inwestycji ma 
wynieść 201.000 zł.  EWA

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – 
rozstrzygnięcie konkursu ofert 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych 
gminy Buk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Lista stowarzyszeń, które otrzymały do-
finansowanie z wyszczególnieniem na 
jakie zadania:

– Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk – 
szkolenia wędkarskie młodzieży – 9.000 zł;
– Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza 

– Otuski Bieg Przełajowy – 8.000 zł;
– LOK Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Po-
znaniu – organizacja imprez strzeleckich 
w Gminie Buk – 7.000 zł;
– PZW Okręg w Pozn. Koło nr 02 „Baszta” w Buku 
– organizacja imprez wędkarskich 5.000 zł.

Punkt Szczepień Powszechnych zloka-
lizowany w Buku w Branżowej Szkole I st. 
przyjmuje w czwartki w godzinach 15-17.

W związku z koniecznością realizo-
wania  obowiązku wykonywania 
dodatkowego zadania rządowego 

w postaci rejestrowania i nadawania uchodź-
com z Ukrainy numeru PESEL, kolejki i czas 
załatwiania spraw w urzędzie znacząco się 
wydłużyły. Dlatego też realizowanie spraw 
z zakresu:

 » ewidencji ludności,
 » dowodów osobistych,
 » nadawania numerów PESEL,

 » działalności gospodarczej,
 » urzędu stanu cywilnego (z wyjątkiem 

zgłaszania zgonów) 
odbywa się wyłącznie po wcześniejszej re-
jestracji wizyty pod numerem 61 888 44 80 
lub osobistym umówieniu terminu wizyty 
w biurze podawczym (w holu urzędu).

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy 
o wyrozumiałość. Jest to sytuacja przejścio-
wa, związana z kryzysem uchodźczym.

Red.

Kolejne dofinansowania dla gminydla gminy
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Zgłaszanie nowych mieszkańców 
do rozliczeń za odpady

Zarząd Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” przypomina właścicielom nieruchomości, 
którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków uchodźców z Ukrainy 
i finansować koszty ich pobytu, o konieczności złożenia nowej deklaracji od 1 kwietnia 
2022 roku oraz ponoszenia opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  w czasie ich 
pobytu (druk deklaracji zamieszczony jest na stronie buk.gmina.pl -> Strefa mieszkańca 
-> Selekt-Centrum Zagospodarowania Odpadami)

Wyjaśnienie, nawiązujące do licz-
nych pytań kierowanych do biura 
Związku w sprawie konieczności 

składania deklaracji w związku z pobytem 
uchodźców, składa Przewodnicząca Zarządu 
„CZO-SELEKT” Dorota Lew-Pilarska:

W ostatnich tygodniach przychodzi 

nam wszystkim mierzyć się z nowym wy-
zwaniem, z którym wcześniej nie mieliśmy 
żadnej styczności – napływem uchodźców 
z Ukrainy. Ich liczba w skali kraju przekro-
czyła już 2 mln osób. Ilu z nich znajduje 
się na terenie gmin członkowskich Związ-
ku jest w trakcie szacowania. Napływ tak 

dużej liczby osób rodzi wiele problemów 
dla samorządów lokalnych, jak i dla nasze-
go Związku. Wszyscy starają się pomagać 
w miarę możliwości i dostępnych środków. 
Działamy spontanicznie, z potrzeby serca, 
by uchodźcami z Ukrainy odpowiednio za-
opiekować się. Pomagać w takich sytuacjach 
to rzecz bardzo szlachetna, ale jako osoby 
odpowiedzialne za poszczególne dziedziny 
życia w gminach musimy mieć oczy wokół 
głowy. Dotyczy to również odpadów, któ-
rych z tego tytułu będzie mnóstwo, a koszty 
ich transportu i zagospodarowania znacznie 
wzrosną. Należałoby się zastanowić, jak 
pokryć koszty związane z wyżej wymie-
nioną sytuacją. Sprawa jest bardzo trudna 
i delikatna. Dzisiaj wszyscy chcą pomagać, 
ale patrząc na zapisy ustawy, każdy nowy 
lokator powinien zostać objęty systemem 
zagospodarowania odpadów. W miesiącu 
marcu ich nie egzekwowaliśmy. Zapisy 
ustawy o czystości i porządku w gminie są 
obowiązujące i nikt ich nie odwołał. Jest to 
sytuacja bardzo trudna, której nikt w prze-
pisach nie przewidział i wymaga pilnego 
uregulowania nie na szczeblu gminy czy 
Związku, lecz na najwyższym rządowym 
szczeblu. Myślę, że trudno winić Związek 
za to, że dba o interesy mieszkańców. Nikt 
nie kwestionuje tego, że za zużyty prąd czy 
wodę trzeba więcej zapłacić. Takimi samymi 
zasadami rządzi się gospodarka odpada-

Ruszają konsultacje dotyczące 
rewitalizacji rynku w Buku

Po dwóch latach pandemii, izolacji i obostrzeń jest nadzieja, 
że życie wróci na normalniejsze tory. Dlatego trzeba postawić 
na wysoką jakość miejsc publicznych, w których będą 
mogli ponownie spotykać się i integrować mieszkańcy. Czas zatem na solidne 
przygotowanie rewitalizacji bukowskiego rynku i jego okolic. Pomyślmy o tym razem! 

Zmiany w miejskiej przestrzeni wy-
chodzą najlepiej wtedy, gdy wprowa-
dza się je wspólnie z mieszkańcami 

– szczególnie, gdy dotyczą serca miasta. 
Dlatego też zapraszamy na wiosenny cykl 
spotkań i warsztatów poświęconych odno-
wie przestrzeni rynku – najważniejszego 
miejskiego placu oraz jego okolicy. 

Po zakończonych pracach wykopalisko-
wych, nadszedł czas, by pomyśleć o tym, co 
powinno znaleźć się na powierzchni ziemi. 
Rynek ma bowiem wielki potencjał, by po-
nownie stać się miejscem tętniącym życiem, 
przyciągającym zarówno swoją formą, jak 
i wydarzeniami, które odbędą się w jego 
przestrzeni. Jak może i powinien wyglą-
dać? Co powinno się zmienić, a co może 
zostać po staremu? Jaką funkcję powinny 
pełnić partery rynkowych kamienic? Jak 

rozwiązać sprawy komunikacji i parko-
wania? Wreszcie, jak – w przyjazny spo-
sób – połączyć rynek z drugim cennym 
miejscem – placem Reszki? 

Na te i wiele innych pytań będziemy 
szukać odpowiedzi podczas publicznej, 
otwartej dla każdego debaty, która odbę-
dzie się na rynku w sobotę, 21 maja o godzi-
nie 17.00 Organizują ją z gminą specjaliści 
z poznańskiej inicjatywy Centrum Otwarte, 
zajmującej się od dekady analizą miejskich 
przestrzeni, organizacją konkursów archi-
tektonicznych oraz edukacją w zakresie 
urbanistyki i architektury. 

Podczas spotkania z udziałem zaproszo-
nych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gmi-
ny, poznamy przykłady odnowy centrów 
innych mniejszych miast w Polsce i Eu-
ropie, dowiemy się o tym, co – w obliczu 

współczesnych wyzwań ekonomicznych 
i klimatycznych – jest najważniejsze w pro-
jektowaniu trwałej i przyjaznej miejskiej 
przestrzeni, oraz posiądziemy wiedzę na 
temat efektów bukowskich wykopalisk 
i wytycznych konserwatorów zabytków. Po 
krótkiej i treściwej prezentacji, wspólnie 
– mieszkańcy i organizatorzy – podysku-
tujemy rzeczowo o tym, co można i trzeba 
zrobić na bukowskim rynku.

Dyskusja będzie pierwszą odsłoną wio-
sennych działań. Po niej, w sobotę 4 czerw-
ca, odbędą się kilkugodzinne warsztaty 
konsultacyjno-projektowe, podczas któ-
rych kilka grup mieszkańców wspieranych 
przez ekspertów z Wydziału Architektu-
ry Politechniki Poznańskiej wypracuje 
wstępne i bardziej doprecyzowane pomysły 
na zmiany przestrzeni Rynku. 

Wszystkie pomysły, ustalenia, a tak-
że wątpliwości zostaną zebrane później 
w opracowaniu podsumowującym 
działania konsultacyjne i będą zapre-
zentowane podczas ostatniego spotkania 
połączonego z finalną dyskusją w tygodniu 
poprzedzającym zakończenie roku szkol-
nego.

Nic o was bez Was! Zapraszamy.
 Red.
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mi. Przypominam, że Związek finansuje 
się wyłącznie z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców . Każdy wzrost odpadów ge-
neruje dodatkowe koszty. Chcemy uniknąć 
kolejnej podwyżki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami , która i tak jest wysoka. Na 
podstawie informacji pozyskanej z Instalacji 
Regionalnej w miesiącu marcu zebrano na 
terenie Związku więcej odpadów zmiesza-
nych o ponad 700 ton!

W imieniu Zarządu Związku zwróciłam 
się do wszystkich Pań i Panów Burmistrzów 
oraz Wójtów gmin członkowskich o spo-
rządzenie na dzień 31 marca 2022 roku na 

podstawie dostępnych danych, wykazów 
ilości osób zarejestrowanych na terenie 
gmin członkowskich Związku oraz podanie 
adresów nieruchomości zamieszkałych, na 
terenie których zgłoszono pobyt uchodźców 
z Ukrainy. Zdajemy sobie sprawę, że będzie 
to dla nas trudne wyzwanie, ale też miej-
my wszyscy świadomość, iż wyższe koszty 
związane z gospodarką odpadami przyjdzie 
nam przerzucić na wszystkich mieszkańców, 
a może również zaistnieć konieczność do-
płaty do systemu z budżetów gmin. Trud-
no znaleźć do``bre rozwiązanie w związku 
z zaistniałą sytuacją.

Rok 2022 jest rokiem, w którym bę-
dziemy ogłaszać przetargi na transport 
odpadów. Dla przypomnienia w obecnie 
funkcjonujących przetargach, w składanych 
ofertach ceny paliwa na stacjach kształto-
wały się na poziomie ok. 3,90 zł/litr. Jakie 
ceny paliw dominują na rynku dziś dosko-
nale wszyscy wiemy. Nie wspomnę o cenach 
energii elektrycznej i gazu mających rów-
nież wpływ na koszty systemu gospodarki 
odpadami. Biorąc to pod uwagę, chciałabym 
uświadomić wszystkim, że czeka nas bardzo 
trudny okres.

82. rocznica 
zbrodni katyńskiej 
13 kwietnia w Poznaniu odbyły się 
uroczystości związane z rocznicą Zbrodni 
Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz 
Kresowian na Sybir. W obchodach wziął 
udział przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Buk Piotr Goroński, który wraz z innymi 
przedstawicielami samorządów złożył 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katynia 
i Sybiru w Poznaniu.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ofiar Golgoty Wschodu i ich 
rodzin w kościele oo. Dominikanów 

w Poznaniu. Główne wydarzenia rocznicowe 
odbyły się przed pomnikiem Ofiar Katynia 
i Sybiru, na które złożyły się wystąpienia 
Marszałka Marka Woźniaka, gospodarza 
obchodów oraz Wojciecha Bogajewskiego, 
Prezesa Stowarzyszenia „Katyń”, a także apel 
pamięci, modlitwa za poległych i pomordo-
wanych oraz tradycyjne składanie kwiatów.

– Każdego roku, w tym miejscu towa-
rzyszą nam ból po stracie i szacunek dla 
siły ducha. Nie oddadzą tego żadne słowa. 

Tego roku jeszcze bardziej gorzko dotyka 
nas refleksja o niezmiennej obecności zła na 
świecie i tragicznej powtarzalności zbrod-
niczych postaw. Rosyjski autorytaryzm – 
władza oparta na braku demokratycznej 
kontroli, sile aparatu represji i kłamstwie 
sączonej codziennie propagandy, znów się-
ga po zbrodnie ludobójstwa, jako sposób 
na zdobycie przewagi. Znów daje się wy-
czuć motyw zemsty. I znów trzeba walczyć 
o prawdę – mówił Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Wożniak, podczas 
uroczystego przemówienia. 

 EWA
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Kolejne wyzwania planistyczne
– o koncepcji układu drogowego w rejonie 
linii kolejowej i stacji Buk
Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zintegrowany węzeł przesiadkowy w Buku, 
przyjęty z uznaniem przez mieszkańców i pasażerów, stał się wizytówką systemowego 
rozwoju zintegrowanych środków transportu w naszej gminie skupionych wokół 
sieci kolei metropolitalnej jako kluczowego układu komunikacji w miejskim obszarze 
funkcjonalnym Poznania. Prace zrealizowane przez bukowski magistrat wokół węzła 
były jednocześnie punktem wyjścia do dalszych analiz i działań w zakresie rozwoju 
systemu komunikacyjnego. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w swoim założeniu 
miał stanowić miejsce wiążące różne środki transportu indywidualnego i zbiorowego. 
Tym samym dzień końca realizacji tej kluczowej węzłowej inwestycji transportowej był 
jednocześnie początkiem projektowania nowych zamierzeń drogowych, które mają 
być wzajemnie ze sobą powiązane, tworząc spójny system drogowo-kolejowy.

Powstanie węzła byłoby znacznie utrud-
nione, gdyby nie uzyskane na ten cel 
dofinansowanie zewnętrzne z funduszy 

europejskich w postaci Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Na rzecz realizacji inwestycji 
w ramach projektu partnerskiego Miasta 
i Gminy Buk i Powiatu Poznańskiego uzy-
skano dofinansowanie w wysokości ponad 
9,5 mln zł, przy czym dofinansowanie dla 
budowy samego węzła wyniosło ponad 
5,8 mln zł, zaś pozostała kwota stanowiła 
dofinansowanie dla powiązanej z węzłem 
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 
Buk-Szewce. 

Wsparcie uzyskane zostało w ramach 
mechanizmów finansowych zintegro-
wanych inwestycji terytorialnych 
w miejskim obszarze funkcjonalnym 
Poznania. Przy pomocy tego instrumentu 
partnerstwa jednostki samorządu teryto-
rialnego miast i obszarów powiązanych 
z nimi funkcjonalnie mogą realizować 
wspólne cele oraz wyjść poza sztywne 
granice administracyjne samorządów. 
Podstawowym dokumentem, w oparciu 
o który udzielane jest wsparcie, jest obo-
wiązująca ze zmianami strategia ZIT, 
której pierwsza wersja została uchwalona 
w 2015 r. W chwili obecnej trwają prace 
nad opracowaniem koncepcji projektu 
strategicznego dla aktualizowanej strate-
gii pn. Zrównoważona mobilność miejska 
w Metropolii Poznań. Projekt ten ma być 
realizowany w związku z nową perspek-
tywą finansową UE na lata 2021-2027, 
zaś głównym zadaniem w ramach pro-

Teren w rejonie linii kolejowej E20 i stacji kolejowej Buk

Spotkanie z Wojciechem Grześkowiakiem, dyrektorem Zakładu 
Linii Kolejowych PKP PLK S.A w Poznaniu w dniu 25 maja 2021r.
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jektu będzie rozbudowa infrastruktury 
transportowej, której głównym celem 
jest poprawa powiązań przestrzennych 
oraz wzmocnienie stopnia integracji 
różnych systemów tworzących trans-
port zbiorowy. W ramach tego projektu 
strategicznego ZIT dla wskazanej per-
spektywy przewiduje się w szczególności 
rozbudowę istniejących zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych na rzecz popra-
wy ich funkcjonalności i dostępności. Na 
realizację projektu strategicznego prze-
znaczona została kwota 58,8 mln euro. 

Powyższe działania realizowane przez 
Metropolię Poznań jako instytucji pośred-
niczącej zbiegły się w czasie z opracowy-
waną przez PKP PLK S.A. dokumentacją 
przedprojektową dla projektu: Prace 
na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcin-
ku Poznań Główny – Kunowice (granica 
państwa), opracowanie SW w ramach 
projektu pn. Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów. Projekt dotyczyć ma 
infrastruktury kolejowej na odcinku Po-
znań Górczyn – Kunowice. Dokumentacja 
projektowa opracowywana przez stronę 
kolejową ma na celu w szczególności: do-
stosowanie układu do prędkości maksy-
malnej równej 200 km/h dla pociągów 
pasażerskich, przebudowę układów toro-
wych na stacjach i przystankach, budowę 
dodatkowych torów na odcinku Poznań 
Główny – Opalenica, budowę bezkolizyj-
nych połączeń linii kolejowych oraz torów, 
dostosowanie infrastruktury technicznej 
linii do prognozowanych wielkości prze-
wozów pasażerskich i towarowych, wypo-
sażenie przejazdów kolejowo-drogowych 
w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia 
ruchu oraz szczególnie istotne dla miesz-
kańców naszej gminy budowy skrzyżowań 
dwupoziomowych w miejscu skrzyżowań 

jednopoziomowych, likwidując lokalne 
bariery komunikacyjne oraz prace dosto-
sowujące przejścia podziemne do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

W związku z opracowywaną dokumen-
tacją już w początkowej fazie jej tworzenia 
przekazane zostały postulaty i oczekiwa-
nia gminy Buk co do rozwiązań istotnych 
z punktu widzenia lokalnej społeczności, 
w szczególności w zakresie: dostępności 
infrastruktury kolejowej (pasażerskiej) 
dla osób niepełnosprawnych, zwiększenia 
przepustowości wszystkich przejazdów ko-
lejowych, realizacji bezkolizyjnych skrzy-
żowań linii kolejowych z siecią drogową, 
zapewnienia dostępu do peronów od stro-
ny południowej. Można więc stwierdzić, iż 
istotne dla gminy postulaty są jednocześnie 
zbieżne z intencjami strony kolejowej, co 
pozwala sądzić, iż wszystkie problemy, z ja-
kimi borykają się nasi mieszkańcy, zostały 

skutecznie zdiagnozowane i będą docelowo 
eliminowane.

W tym miejscu należy podkreślić, iż 
z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy 
Buk Pawła Adama już we wrześniu 2021 
roku odbyło się bardzo istotne spotkanie 
konsultacyjne i uzgadniające dotychczasowe 
prace przedprojektowe w zakresie układu 
komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej 
i węzła przesiadkowego z udziałem dyrekcji 
poznańskich oddziałów PKP PLK S.A. oraz 
PKP S.A., projektantów z firmy inżynieryjno-
-doradczych BBF oraz biura projektowego 
E-R-G Polska, przedstawicieli Metropoli 
Poznań, prezesa ZGK, kierownictwa urzę-
du Miasta i Gminy Buk, a także gminnych 
radnych. 

Dzięki podjętej pracy studialnej oraz wy-
mianie uwag udało się dokonać stosownych 
korekt tworzonych niezależnie dokumentów, 
w efekcie czego opracowywana jest obecnie 
spójna i zintegrowania dokumentacja, po-
zwalająca na właściwe uchwycenie kwestii 
istotnych dla poszczególnych podmiotów, 
w celu uzyskania w przyszłości optymalnych 
efektów wpływających na rozwój gminy jak 
i niwelujących bariery komunikacyjne, co jest 
szczególnie istotne dla naszych mieszkań-
ców. Spotkanie to było krokiem milowym 
w celu uzyskania zbieżnej dokumentacji. 
Należy jedocześnie podkreślić szereg innych 
indywidulanych konsultacji, których inicja-
torem był burmistrz Miasta i Gminy Buk, a w 
szczególności spotkań z wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Wojciechem 
Jankowiakiem, wicestarostą poznańskim 
Tomaszem Łubińskim, dyrektorem Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim, dyrek-
torami poszczególnych podmiotów PKP oraz 
przedstawicielami biur projektowych.

W obecnej kadencji zostały także za-

Spotkania z Pawłem Katarzyńskim, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu w dniach 13 maja, 10 czerwca oraz 22 lipca 2021r.

Spotkanie z Wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 maja 2021r. 
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inicjowane prace nad uruchomieniem 
komunikacji gminnej, której kluczowym 
punktem ma być zintegrowany węzeł prze-
siadkowy przy stacji kolejowej w Buku. 
Zaprojektowane linie komunikacji mają 
integrować przestrzennie położone w dal-
szej odległości tereny gminy, umożliwiając 
mieszkańcom dotarcie do infrastruktury 
kolejowej i przemieszczanie się przede 
wszystkim w kierunku Poznania. 

W celu dostosowania potrzeb i celów 
istotnych z punktu widzenia rozwoju gmi-
ny, wychodząc naprzeciw perspektywom 
finansowym funduszy europejskich, pra-
com projektowym PKP oraz założeniom 
dla komunikacji gminnej, podjęte zostały 
już w minionym roku prace projektowe 
mające na celu uwzględnienie wszystkich 
podnoszonych zagadnień poprzez dosto-
sowanie istniejącego układu drogowego 
do wymogów wynikających z powyższych 
uwarunkowań. Tym samym na zlecenie 
Miasta i Gminy Buk opracowana została 
koncepcja przedprojektowa pn. Układ 
komunikacyjny w rejonie linii kolejowej 
E20 w Buku. 

Projekt zakłada budowę sieci dróg 
skupionych wokół stacji kolejowej Buk 
i istniejącego węzła przesiadkowego, który 
stosownie do założeń koncepcji ZIT pod-
legać ma rozbudowie w kierunku połu-
dniowym od linii kolejowej.  Tym samym 
w opracowaniu przyjęto proponowany 
układ komunikacyjny w nawiązaniu do 
stanu istniejącego, przy uwzględnieniu 
perspektywy układu proponowanego 
w dokumentacji przedprojektowej PKP. 
Ponadto zgodnie z koncepcją kluczowym 
punktem projektu ma być położony po 
południowej stronie linii kolejowej – w są-
siedztwie istniejących peronów – parking 
dla samochodów osobowych z miejscami 
postoju rowerów wraz z założoną lokali-
zacją przystanków autobusowych obsłu-
gujących przewidzianą do uruchomienia 
komunikację gminną, a także z dojściami 
do peronów. Do parkingu prowadzić ma 
sieć dróg, które co do zasady będą na-
wiązywać do szkieletu istniejących dróg 
wewnętrznych stanowiących w głównej 
mierze własność gminy Buk. 

Dojście na przystanki z peronów lub 

przez teren kolejowy ma się odbywać przy 
uwzględnieniu rozbudowy przejścia pod 
torami – wydłużeniem w kierunku po-
łudniowym. Rozbudowa związana jest 
z bezkolizyjnym przejściem pod zewnętrz-
nym torem głównym dodatkowym. W celu 
korzystania przez osoby o ograniczonej 
możliwości poruszania się przewidziano 
budowę dwóch wind, które usytuowane 
zostaną po przeciwnej stronie względem 
schodów. Całość zamierzenia ma objąć re-
alizację pełnej infrastruktury towarzyszą-
cej w postaci sieci kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia drogowego oraz wszystkich 
innych elementów niezbędnych do prawi-
dłowego funkcjonowania układu. 

Koncepcja swoim zakresem wychodzi 
poza kwestie związane z tematyką dróg 
gminnych, obejmując kluczowe elementy 
wstępnego założenia projektowego PKP, 
w szczególności w postaci przewidzianej 
rezerwy terenów kolejowych (na rzecz 
trzeciego toru) oraz orientacyjnego po-
łożenia wiaduktów kolejowych, które 
według założeń strony kolejowej mają 
stanowić docelowy sposób rozwiązania 
problematycznej kwestii przejazdów ko-
lejowych. Ponadto w szerszej perspekty-
wie układ komunikacyjny zaproponowany 
w koncepcji wiąże się z obecnymi drogami 
wyższych kategorii, tworząc funkcjonalny 
i pożądany przez użytkowników transpor-
tu indywidualnego i zbiorowego spójny 
system drogowo-kolejowy.

W celu uruchomienia formalnej ścieżki 
projektowej już wkrótce przewiduje się 
przedłożenie Radzie Miasta i Gminy Buk 
do uchwalenia projektu uchwały w spra-
wie sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
położonych na południe od linii kolejowej 
E20. Opracowanie planu miejscowego 
pozwoli na pożądane zagospodarowanie 
terenu, tworząc formalno-prawne ramy 
dla dalszych prac projektowo-wykonaw-
czych do podlegającego rozbudowie wę-
zła przesiadkowego wraz z siecią dróg Koncepcja układu drogowego w rejonie linii kolejowej E20

Spotkanie z Panem Tomaszem Lubińskim,  
Wicestarostą Poznańskim w dniu 17 września 2021 r.

Spotkania z Pawłem Neumannem, dyrektorem Regionu Zachodniego PKP PLK S.A (Centrum Realizacji Inwestycji) w dniach 21 lipca, 25 sierpnia oraz 17 września 2021 r., 
w których udział brali również: Zbigniew Miliński, zastępca dyrektora ds. Projektów Krajowych, Maciej Korzeniewski, zastępca dyrektora ds. Projektów Unijnych oraz 
Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik Zarządu Metropolii Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
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wraz z uwarunkowaniami wynikający-
mi z planów PKP oraz siatki komunikacji 
gminnej. Uzupełnieniem powyższych prac 
projektowych mają być w niezbędnym 
zakresie opracowywane inne dokumen-
tacje techniczne, w tym realizowane m.in. 
przez stronę kolejową. 

Uwidocznieniem konkretnych już re-
alizowanych kroków w zakresie rozwoju 
systemu komunikacyjnego jest także za-
bezpieczenie podczas marcowej sesji Rady 
Miasta i Gminy Buk kwoty w wysokości 
260 tys. złotych z jej przeznaczeniem na 
opracowanie stosownej dokumentacji pro-
jektowej, w szczególności w kontekście 
wskazanych na wstępie dofinansowań 
z funduszy UE i zasad ich rozdzielania 
w ramach projektów i strategii ZIT.  

Nie ulega wątpliwości, iż uchwycenie 
we właściwych relacjach przedstawionej 
problematyki, to ogromne wyzwanie. Zakres 
zamierzenia, skomplikowane uwarunko-
wania terenowe, wymogi proceduralne, 
konieczność uzyskiwania licznych uzgod-
nień, w tym środowiskowych i kolejowych, 
a przede wszystkim konieczność pogodzenia 
często rozbieżnych interesów mieszkańców 
i właścicieli – to kluczowe wyzwania, z jakimi 
przyjdzie się zmierzyć, tworząc zupełnie 
nowy spójny system komunikacyjny.

Maciej Lechniak 
kierownik Referatu Gospodarki  

Przestrzennej UMiG Buk

Spotkanie konsultacyjne i uzgadniające dotychczasowe prace przedprojektowe 
w zakresie układu komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej i węzła prze-
siadkowego w Buku w dniu 2 września 2021r. z udziałem dyrekcji poznańskich 
oddziałów PKP PLK oraz PKP S.A., projektantów z firmy inżynieryjno-doradczych 
BBF oraz  biura projektowego E-R-G Polska, przedstawicieli Metropolii Poznań, 
prezesa ZGK, kierownictwa urzędu Miasta i Gminy, a także gminnych radnych.

Koncepcja układu drogowego w rejonie linii kolejowej E20
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Zebrania wiejskie  
głosem mieszkańców
W marcu odbył się cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach 
gminy. Na spotkaniach omawiano bieżące sprawy, którymi żyją 
mieszkańcy i których realizacji oczekują. Burmistrz dziękuje 
sołtysom i radom sołeckim za zaangażowanie i udział w zebraniach 
wiejskich, a mieszkańcom za konstruktywne rozmowy. 

W trakcie zebrania w sołectwie Wiktorowo-Pawłówko miesz-
kańcy wnioskowali o zwiększenie częstotliwości wywozu 
odpadów komunalnych oraz dzielili się swoimi uwagami 

dotyczącymi zbyt wysokiej opłaty za tę usługę. Dopytywano, kiedy 
będzie światłowód w ich okolicy. Zgłoszenia dotyczyły też konser-
wacji nawierzchni dróg w Wiktorowie oraz Pawłówku, równania 
dróg gruntowych oraz modernizacji stawu poprzez zabezpieczenie 
faszyną obsuwających się skarp.  Przedstawione też indywidualne 
sprawy mieszkańców, jak na przykład brak oświetlenia dwóch lamp 
od jednej z posesji do lasu,  problem zniszczonego wjazdu przez 
śmieciarkę czy znaku drogowego „droga bez przejazdu”, z powodu 
którego jest problem z bardzo częstymi wjazdami aut, również 
ciężarowych.

Tematy bieżące też zdominowały zebranie w Kalwach. Mówiono 
między innymi o modernizacji stawu, kostce brukowej przy świe-
tlicy, możliwości nadania nazw dwóm drogom, utwardzeniu dróg 

gruntowych. Dopytywano, czy jest możliwość przejęcia gruntów 
(sad),  wglądu do planu budowy ul. Brzozowej oraz czy osiedle 
będzie skomunikowane z obwodnicą. Omówiono też wybór progów 
zwalniających. Mieszkańcy wyrażali zadowolenie z przystąpienia 
do opracowywania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 
oraz przedstawionego planu jej realizacji w najbliższej przyszłości.

W Wielkiej Wsi mówiono o remoncie ul. Otuskiej, budowie 
dróg, oświetleniu na osiedlu „świętych”, utwardzeniu tłuczniem ul. 
Polnej. Dopytywano, kiedy jest szansa na kanalizację w ul. Słonecznej 
i Smugi, naprawę kostki na ul. Kościelnej, kanalizację deszczową 
w ul. Rolnej i Ogrodowej, uszczelnienie studzienki kanalizacji sa-
nitarnej na odcinku 1 km przed oczyszczalnią (wpływa do niej 

Wielka Wieś

Dobieżyn

Żegowo Wysoczka Wygoda

Dakowy Suche

Dobra-Sznyfin

Niepruszewo

Pawłówko-Wiktorowo

Z E B R A N I A  W I E J S K I E
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woda gruntowa). Wnioskowali o znak „zakaz 
postoju” przy ul. Smugi na odcinku od ul. 
Św. Rocha do figurki oraz ul. Słonecznej na 
odcinku od ul. Wielkowiejskiej do transfor-
matora – około 80 m oraz inne, podobne 
bieżące sprawy dotyczące oznakowania. 
Padały pytania o przycinanie drzew, kana-
lizację w ul. Folwarcznej oraz o brak na jej 
części oświetlenia i chodnika. W toku roz-
mów chciano wiedzieć, dlaczego jest tylko 
jedna lampa na krzyżówce z ul. Rolną, kiedy 
będą place zabaw przy ul. Różanej oraz na 
ul. Folwarcznej, uporządkowanie terenu 
i położenie płyt przy Pałacu na Św. Rocha. 
Pytania mieszkańców dotyczyły też moż-
liwości zakupu działki przy ul. Bohaterów 
Bukowskich i budowy parkingu, ze względu 
na problemy z zaparkowaniem przy kościele 
i cmentarzu.

Spotkanie w sołectwie Dobra-Sznyfin 
zdominowały tematy związane z moderniza-
cją stawu, równaniem dróg, ograniczeniem 
prędkości na drodze Dakowy Suche – Sznyfin 
z 90 km/godz. do prędkości terenu zabu-
dowanego, a rozwiązaniem tego może być 
montaż progów zwalniających

Na zebraniu w Niepruszewie dopy-
tywano, kiedy rozpocznie się budowa ul. 
Kwiatowej, Żytniej, Szkolnej, przy okazji 
wnioskowano o więcej zieleni. Chciano też 
wiedzieć, czy zostanie otwarty sklep „Dino” 
w okolicy, ile miejsc dla uchodźców z Ukra-
iny przewidziała gmina. Rozmawiano też 
o oświetleniu na ulicach, parkingu przy ul. 
Starowiejskiej, wycince drzew oraz nasa-
dzeniu nowych drzew. Podczas zebrania 
wiejskiego w Niepruszewie miały też się 
odbyć wybory pięciu członków Rady Sołec-
kiej. Jednak z powodu, zdaniem kilku miesz-
kańców sołectwa, niedogodnego terminu 
zebrania oraz braku odpowiednio wcześniej 
informacji na ten temat, do wyborów nie 
doszło – mają się odbyć w najbliższym czasie.

W sołectwie Dakowy Suche chciano 
wiedzieć, jakie inwestycje zostały wyko-
nane w ramach zaciągniętych przez gminę 
obligacji. Wnioskowano o zakup agregatu, 
czujników dymu do Sali Wiejskiej oraz za-
pewnienie monitoringu; dopytywano o bu-
dynek gospodarczy i ogrodzenie na kosze do 
śmieci, a także modernizację stawu. Prośby 
mieszkańców dotyczyły przycięcia drzew na 
ul. Szkolnej; lokalizacji zatoczki autobuso-

wej – tak aby była przy szkole; ograniczeniu 
prędkości do 30 km/godz. lub 20 km/godz. – 
na ul. Zakątek od Daków Suchych w kierunku 
Sznyfina. Dopytywano o umowę na koszenie 
zieleni, przejazd kolejowy – ze względu na 
długi czas oczekiwania, drogę powiatową 
– brak chodnika, naprawę nawierzchni i ko-
nieczność ograniczenia prędkości.

Na zebraniu w Dobieżynie temat dróg 
gminnych i związanych z tym inwestycji też 
zdominował spotkanie. Mieszkańcy dopy-
tywali, kiedy rozpoczną się prace związane 
z równaniem dróg, budowa ul. Nowej oraz 
poboczy i wjazdów na ul. Ogrodową. Wiele 
pytań dotyczyło spraw związanych ze szko-
łą – zatrzymywaniem się aut przy budynku 
(propozycja postoju po jednej stronie drogi), 
przycięciu drzew oraz braku miejsc w szkole. 
Prośby mieszkańców: rozwiązanie proble-
mu braku możliwości odprowadzania wody 
po intensywnych opadach deszczu na ulicy 
Wodnej; naprawa hydrantu na ul. Podgórnej; 
nawierzchnia drogi Jarzębinowej. Dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców cie-
szyła się podczas zebrania omawiana przez 
burmistrza planowana budowa hali sporto-
wej przy szkole podstawowej w Dobieżynie.

W Szewcach wnioskowano o oświetle-
nie na nowym osiedlu i na ul. Mylnej, lustro 
drogowe pomiędzy ul. Parkową a Bukow-
ską, koszenie trawy na ścieżce rowerowej, 
odtworzenie rowów, tabliczki z numerami 
posesji na ul. Mylnej i Polnej, naprawę dróg 
gruntowych.

Podczas zebrania wiejskiego w sołec-
twie Cieśle dopytywano o działalność in-
westora – w jakiej odległości od wsi będą 
prowadzone prace. Chciano wiedzieć, na 
kiedy zaplanowano rozbudowę oczysz-
czalni i jak będą przebiegać prace. Pytano 
o przejęcie nieruchomości od KOWR, czy 

powstaną farmy fotowoltaiczne, co będzie 
na żwirowni (teren prywatny), czy jest moż-
liwość pozyskania środków na urządzenia 
do fitness, których montaż zaplanowano 
przed świetlicą wiejską.

Spotkanie w Otuszu zdominowały 
tematy związane z drogami. Mieszkańcy 
zwracali uwagę na drogę Otusz – Huby, czym 
została wysypana, bo zastosowany materiał 
powoduje duży kurz; na zły stan drogi na 
Józefowo – czy będzie remont; na duży ruch 
samochodów na drodze powiatowej.  Dopy-
tywali, kiedy ruszy komunikacja gminna i o 
dojazd do ogródków działkowych. 

W sołectwie Wysoczka – Żegowo – 
Wygoda na zebraniu wiejskim mówiono 
o ścieżkach rowerowych, szybkim ruchu 
na okolicznych drogach i pytano o możli-
wość zainstalowania progów zwalniających, 
chodniku we Wysoczce, obwodnicy Buku 
i rondzie – w jakim terminie ruszy budowa. 
Prośby mieszkańców dotyczyły zamiatania 
ulic, posprzątania drogi z bruku przy WDK 
i poprawy widoczności znaku, który zasła-
nia lustro drogowe. W zebraniu wiejskim 
uczestniczył również Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański.

* * *
Burmistrz Paweł Adam podsumował cykl 

spotkań wiejskich: – Bardzo mnie cieszy 
aktywność mieszkańców podczas zebrań 
wiejskich. Niestety, ale nie do wszystkich 
sołectw udało mi się dotrzeć, za co ser-
decznie przepraszam mieszkańców Dobrej 
– Sznyfina oraz Szewc. Obiecuję, że nadrobię 
zaległości i już niedługo będzie możliwość, 
aby wrócić do omówienia bieżących spraw. 
Niemniej cieszy mnie to, że podejmowane 
przez gminę działania, przede wszystkim te 
inwestycyjne, rozwiązują wiele problemów, 
które wcześniej zgłaszali mieszkańcy, a tak 
bardzo ich wyczekiwali od wielu lat. To jesz-
cze bardziej determinuje do dalszej pracy 
i pokazuje, że powinniśmy je realizować. 
Jednocześnie biję się w pierś, że wiele kwestii 
poruszanych na zebraniach, tych drobnych, 
ale nie mniej ważnych, także pozostaje do 
pilnej realizacji – jak najszybciej wspólnie 
z moimi współpracownikami bierzemy się 
do dalszej pracy, aby nadrobić zaległości. 

Edyta Wasielewska

Kalwy Otusz

Cieśle

Szewce
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Nowe progi 
dofinansowań 
na wymianę  
źródła ciepła

Program Czyste powietrze refunduje 
część wydatków związanych z wymianą 
nieefektywnego źródła ciepła w budyn-

kach jednorodzinnych.  O środki ubiegać 
mogą się właściciele budynków, których 
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. 

W roku 2021 możliwe było dofinanso-
wani na wymianę pieca lub termomoderni-
zację w ramach 2 progów: podstawowego 
i podwyższonego. Z tego drugiego mogli 
skorzystać właściciele budynków, których 
miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekraczał: 
1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobo-
wym. Od stycznia 2022r. został wprowa-
dzony kolejny próg finansowy, w którym 
miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wynosi do 900 
zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 

1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
W ramach trzeciego, najwyższego poziomu 
dofinansowania można otrzyma ć zwrot 
90% kosztów poniesionych na wymia-
nę źródła ciepła i termomodernizację. 
Szczegółowe poziomy dofinansowania 
oraz maksymalne kwoty, które można 
otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zamieszczono w tabeli.

Starając się o środki na wymianę pieca 
z Programu Czyste Powietrze, należy pamię-
tać, że jeśli budynek jest podłączony do sieci 
dystrybucji gazu, nie ma możliwości zakupu 
kotła na paliwo stałe.  Jeśli nasz dom nie 
jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 
możemy skorzystać z dofinansowania na 
uruchomienie kotłowni gazowej lub możemy 
wymienić nasz stary piec na źródło ciepła na 

paliwo stałe takie jak kocioł zagazowujący 
drewno czy kocioł na pellet drzewny. 

W ramach Programu możliwe jest  rów-
nież przeprowadzenie termomodernizacji 
budynku poprzez zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, drzwi/bram 
garażowych. Dofinansowanie jest możliwe 
dla budynków, na budowę których po 31 
grudnia 2013 roku: został złożony wniosek 
o pozwolenie na budowę lub odrębny wnio-
sek o zatwierdzenie projektu budowlanego 
albo  zostało dokonane zgłoszenie budowy 
lub wykonania robót budowlanych. Dodatko-
wo, jeśli w ramach operacji nie zaplanowano 
równocześnie wymiany źródła ciepła, lokal 
musi być wyposażony w źródło ciepła inne 
niż na paliwo stałe lub w źródło ciepła na 
paliwo stałe spełniające wymagania mini-
mum 5 klasy według normy przenoszącej 
normę europejską EN -303-5. 

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

Wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze

Nazwa kosztu

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania Najwyższy poziom dofinansowania

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji 

(w zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji 

(w zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji 

(w zł)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączem

50% 10 000 75% 15 000 90% 18 000

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 90% 27 000

Pompa ciepła powietrze/woda o pod-
wyższonej klasie efektywności energe-

tycznej
45% 13 500 60% 18 000 90% 27 000

Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej 
klasie efektywności energetycznej

45% 20 250 60% 27 000 90% 40 500

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 90% 13 500

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Kocioł zagazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższo-
nym standardzie

45% 9 000 60% 12 000 90% 18 000

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej wody użytkowej

30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła

30% 5 000 60% 10 000 90% 15 000

Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2 90% 135 zł za m2

Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2 90% 630 zł za m2

Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1200 zł za m2 90% 1 800 zł za m2
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Świadczenie pieniężne 
związane z pobytem 
uchodźców z Ukrainy

Osoby, które przyjęły uchodźców, mogą 
składać wnioski o refinansowanie 
kosztów ich pobytu. Podmioty, w tym 

osoby fizyczne, które zapewniły zakwatero-
wanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, 
przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowa-
dzonymi na terytorium tego państwa oraz 
obywatelom Ukrainy posiadających Kartę 
Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną 
z powodu działań wojennych przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą 
ubiegać się  o świadczenie pieniężne z tego 
tytułu.

Świadczenie będzie przyznawane 
za okres faktycznego zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia nie dłużej 
niż za 60 dni. Wypłata świadczenia będzie 

następować z dołu. Jego wysokość wynosi 
40 zł za osobę dziennie.

Złożone wnioski będą podlegać wery-
fikacji co do zgodności z zawartymi w nich 
danymi. Wskazani we wniosku obywatele 
Ukrainy, muszą mieć nadany numer PESEL 
– jest to warunek konieczny do przyznania 
świadczenia.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 
64-320 Buk), w godzinach pracy urzędu, po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
terminu wizyty, tel.: 61 888 44 54.

Dokumenty potrzebne do złożenia wnio-
sku zamieszczone są na stronie buk.gmina.
pl w aktualnościach z dnia 21 marca br.

Red.

Numer PESEL 
dla obywateli Ukrainy

W związku z wejściem w życie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy, od 
dnia 16 marca br. przyjmowane są 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku wnioski 
o nadanie numeru PESEL tym osobom.

Nadawanie numeru PESEL odbywa się 
po wcześniejszym umówieniu – osobiście 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Mia-
sta i Gminy w Buku lub telefonicznie pod 
numerem 61 888 44 80:

 » w poniedziałki w godz. od 8.00 do 17.00,
 » od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 

do 15.00,
 » w piątki od 7.00 do 14.00.

Wniosek o PESEL UKR złożony musi być 
osobiście w umówionym wcześniej termi-
nie. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. 
Osoba ubiegająca się o PESEL UKR dla siebie 
lub dzieci wypełnia wniosek, który można 
pobrać podczas umawiania terminu wizy-
ty. W imieniu małoletniego wniosek składa 
jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun 
tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną 
pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi 
być obecny przy składaniu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
 » aktualną kolorową fotografię o wymia-

rach 35 x 45 mm spełniającą wymogi 
określone w art. 29 ustawy o dowo-
dach osobistych, W przypadku braku 
fotografii, będzie można nieodpłatnie 
wykonać fotografię w wyznaczonych za-
kładach fotograficznych znajdujących się 
w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy (bilet 
uprawniający do nieodpłatnego wyko-
nania fotografii będzie można otrzymać 
podczas umawiania terminu wizyty),

 » dokument, na podstawie którego prze-
kroczono granicę, np. paszport, Karta 
Polaka, ukraiński paszport wewnętrzny 

lub inny dokument ze zdjęciem umoż-
liwiający ustalenie tożsamości (także 
nieważny), a w przypadku osób do 18 
roku życia, również dokument potwier-
dzający urodzenie oraz kserokopię tego 
dokumentu.
Podczas składania wniosku o nadanie 

numeru PESEL pobierane są odciski palców 
od osoby, której wniosek dotyczy. Nie pobiera 
się odcisków palców od osób, które nie ukoń-
czyły 12 roku życia lub od której chwilowo 
nie jest możliwe pobranie odcisków które-
gokolwiek z palców oraz od której pobranie 
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Numer PESEL na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 
nadaje się obywatelom Ukrainy oraz ich 
małżonkom niebędącymi obywatelami 
Ukrainy, którzy wjechali legalnie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej bezpo-
średnio z terytorium Ukrainy w okresie 
od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują za-
miar pozostania w Polsce oraz obywate-
lom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka 
i członkom ich najbliższej rodziny, którzy 
opuścili terytorium Ukrainy w okresie od 
dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i deklarują zamiar pozostania 
w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa nie przysługuje obywatelom Ukra-
iny, którzy posiadają zezwolenie na pobyt 
stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długo-
terminowego Unii Europejskiej, zezwolenie 
na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. 
Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy, 
którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej 
wnioski o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej lub w imieniu których takie wnioski 
zostały złożone oraz którzy zadeklarowali 
zamiar złożenia wyżej wymienionych wnio-
sków lub których takie deklaracje zamiaru 
dotyczą. W przypadku wycofania przez oby-
watela Ukrainy wniosku, o którym mowa 
wyżej, numer PESEL może zostać nadany.

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali le-
galnie na teren Polski od 24 lutego 2022 r, 
a którym został już nadany numer PESEL 
(bez fotografii i pobierania odcisków pal-
ców), będą musieli ponownie zgłosić się do 
Urzędu Miasta i Gminy w Buku z wypełnio-
nym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz  
złożyć odciski palców. Zgodnie z ustawą jest 
to niezbędne, by osoby te mogły korzystać 
z rozwiązań pomocowych przewidzianych 
w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można 
jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe 
online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To 
bezpłatne narzędzie, dzięki któremu moż-
na załatwiać, określone sprawy urzędowe 
online, w serwisach administracji publicz-
nej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, 
CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy 
gmin, powiatów, województw i centralnej 
administracji rządowej).

Druki potrzebne do ubiegania się o nada-
nie numeru PESEL zamieszczone są w aktu-
alnościach  na stronie buk.gmina.pl w dniu 
24 marca 2022.

Red.
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Językowe wsparcie 
w urzędzie

W celu sprawniejszej obsługi intere-
santów z Ukrainy, w urzędzie od po-
łowy marca zatrudniona jest Iryna 

Tymchyshy, która pracownikom ewidencji 
ludności udziela wsparcia, pokonując barierę 
językową. Bez pomocy Iryny, która w Polsce 
mieszka od sześciu lat, trudno byłoby wy-
obrazić sobie realizację obsługi interesantów 
zza wschodniej granicy.

Pomoc psychologa 
dla obywateli z Ukrainy

Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Otuszu udziela 
pomocy też obywatelom z Ukrainy. 

Dzięki zatrudnionym paniom pochodzą-
cym z Ukrainy jest możliwość, aby bez 
trudności językowych porozumieć się 
i uzyskać kompleksowe wsparcie.

Placówka działa od października 
ub.r. i mogą z niej korzystać miesz-
kańcy gmin: Buk i Stęszew. Powstała 

z funduszy unijnych, dzięki którym 
zapewnia wielospecjalistyczną kadrę 
(psycholog, psychiatra, pedagog, pra-
cownik socjalny, doradca zawodowy, 
dietetyk, fizjoterapeuta) i bezpłatną 
pomoc psychologiczną przeznaczoną 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nie jest 
potrzebne skierowania lekarskie, wystarczy 
zadzwonić i umówić się na wizytę.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia 
Psychicznego można otrzymać wsparcie 
w trudnych momentach życiowych – kry-
zysie psychicznym, a takim z całą pewno-
ścią jest ucieczka przed wojną w Ukrainie. 
W takich sytuacjach uchodźcy przeżywają 
traumę i często są w szoku, ponieważ utracili 
wszystko, co daje człowiekowi poczucie bez-
pieczeństwa. Mogą doświadczać objawów 
zespołu stresu pourazowego, depresji, za-
burzeń lękowych i innych problemów zwią-
zanych ze zdrowiem psychicznym. Dlatego 
często niezbędna jest pomoc specjalistów, 
którzy najlepiej wiedzą, jak poradzić sobie 
z traumą.

Kontakt: Otusz 11A, tel. 609 
691 550, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-20. 

EWA

Bank Solidarności 
z Ukrainą

Punkt zbiórki zlokalizowany w siedzibie 
OSP w Buku, przy ul. Grodziskiej 13, 
nadal przyjmuje dary dla uchodźców. 

Dostarczanie rzeczy, a także wydawanie ich 
obywatelom Ukrainy, odbywa się w maju 
w środy i piątki, w godz. 18.00-20.00.

Bieżące godziny otwarcia można spraw-
dzać na stronie buk.gmina.pl w dziale „Sa-
morząd – Solidarni z Ukrainą”.

Uchodźcy pod 
gminnym dachem

Nasza gmina sukcesywnie zapewnia 
kolejne lokale dla uchodźców z Ukra-
iny. Kilkanaście rodzin znalazło dach 

nad głową w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Buku, w strażnicy w Dobieżynie 
oraz w mieszkaniu przy byłym gimnazjum 
w Buku. Pierwsze rodziny z Ukrainy prze-
bywają w budynku WDK w Niepruszewie, 
gdzie na ich potrzeby zaadoptowano ponad 
200 m² powierzchni. Na parterze i piętrze 
znajdzie teraz dach nad głową 30 uchodź-
ców z Ukrainy. Sale należało dostosować do 

potrzeb mieszkaniowych, zapewnić między 
innymi łóżka, materace, kołdry, pościele, 
odkurzacze, mopy. W zaadoptowanie tych 
pomieszczeń zaangażowali się wolonta-

riusze oraz liczne grono darczyńców, na 
przykład łóżka zostały sfinansowane ze 
środków, które przekazała holenderska 
gmina partnerska Sint-Michielsgestel.

Kursy języka polskiego

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka 
polskiego na poziomie A1 dla osób, 
które przyjechały z Ukrainy do powiatu 

poznańskiego po 24 lutego.  W przypadku 
gminy Buk termin nadsyłania zgłoszeń zo-
stał przedłużony do 29 kwietnia. To kolejna 
forma wsparcia oferowana przez powiat 
poznański.  

– Lekcje są całkowicie bezpłatne, sfinan-
sujemy je w całości. Dzięki dobrej współpra-
cy z gminami lokalne samorządy zapewnią 
miejsce na przeprowadzenie zajęć – tłuma-
czy Jan Grabkowski, starosta poznański.  

Przypomnimy, że kursy przeznaczone są 
tylko dla osób pełnoletnich, mieszkających 
w gminach powiatu. Właśnie na jego zlece-
nie organizowane są one przez Fundację 
Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą 
w Poznaniu. Rozpoczną się po 22 kwietnia 
i będą trwać około 2,5 miesiąca. 

To jedna z wielu inicjatyw powiatu po-
znańskiego w ramach wspierania uchodź-
ców. – 3 tony najbardziej potrzebnych rzeczy 
przyjechały z zaprzyjaźnionego Hanoweru 
i trafiły do naszych gmin. Rozdaliśmy środki 
higieniczne, kołdry, koce, łóżka polowe czy 
kosmetyki – wspomina Jan Grabkowski.  – Do 
urzędów gmin, punktu informacyjnego na 
poznańskim PKP, do Starostwa czy Powiato-

wego Urzędu Pracy trafiły ulotki w językach: 
polskim, ukraińskim i rosyjskim z dokładną 
informacją, gdzie uchodźcy mogą szukać 
wsparcia. Ponadto uczniowie technikum 
gastronomicznego oraz szkoły branżowej 
swarzędzkiej „Jedynki” prowadzonej przez 
powiat przygotowują posiłki dla uchodźców 
z Ukrainy.

W celu zgłoszenia się na kurs języka 
polskiego należy kliknąć w link oznaczony 
nazwą gminy, w której aktualnie mieszkają 
Ukraińcy. W przypadku gminy Buk nabór 
został przedłużony do 29 kwietnia. 

Więcej informacji na www.powiat.po-
znan.pl
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Język polski już nie taki obcy
Około 70 osób, spośród tych, które w Buku i okolicy znalazły tymczasowy dom, 
uciekając przed wojną w Ukrainie, uczęszcza na lekcje nauki języka polskiego.  
Zajęcia odbywają się Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. 

To inicjatywa oddolna, zainicjowana 
przez MGOK i władze gminy, które 
uznały, że bez znajomości języka trud-

no będzie przyjezdnym zafunkcjonować 
w bukowskiej społeczności, znaleźć pracę 
czy załatwić formalności w urzędzie. Od po-
mysłu do realizacji minął zaledwie tydzień. 
Dziś edukacja trwa w najlepsze, będąc jed-
nocześnie okazją do wyjścia z domu, spo-
tkania się we własnym gronie, do wymiany 
doświadczeń. 

– Nauka języka polskiego odbywa się 
bezpłatnie w 6 grupach stacjonarnych i jed-
nej grupie online. Prowadzących szukaliśmy 
wśród mieszkańców naszego miasta i gminy, 
ogłaszając się w mediach społecznościo-
wych – mówi Agnieszka Skałecka, dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Buku. – W tej chwili mam w tym gronie 
kierowników firm produkcyjnych, panią 
dyrektor przedszkola, lektorkę nauki języ-
ka polskiego dla obcokrajowców, lektorów 
języka angielskiego. To wolontariusze, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel. Nie pobierają 

z tego tytułu opłat, a nawet sami mówią, 
że to ich wkład w pomaganie uchodźcom. 
I naprawdę robią to świetnie.

Na lekcje języka polskiego przychodzi 
łącznie około 70 słuchaczy, przede wszyst-
kim pań, które w grupach od 6 do 14 osób 
spotykają się dwa razy w tygodniu. – Re-
krutacja słuchaczy również odbywała się 
poprzez komunikaty na FB oraz pocztą pan-
toflową, która jak w każdym środowisku 
lokalnym, i tym razem świetnie zadziałała 
– dodaje Agnieszka Skałecka. – Chciałabym 
podkreślić, że uczniowie są bardzo sumienni, 
na niektóre zajęcia przychodzą z małymi 
dziećmi, wtedy staramy się skupić uwagę 
maluchów na czymś innym, aby mamy mogły 
się uczyć.

Na zaangażowanie słuchaczy zwraca 
także uwagę Anna Krzemińska, jedna z pro-
wadzących, z zawodu nauczyciel. – Takie 
uczennice chciałabym mieć na co dzień – 
śmieje się Anna Krzemińska. – Mam w grupie 
same kobiety, to panie w wieku od 25 do 61 
lat, m.in. ekonomistki, pracowniczka banku, 

która nadal pracuje online, operatorka wy-
soko wyspecjalizowanych maszyn w kopalni, 
nauczycielka, która dalej uczy przez internet. 
Wszystkie te kobiety są bardzo zmotywowa-
ne, aby jak najszybciej przyswoić polski. Na 
pewno w nauce pomaga bliskość języków 
słowiańskich, dzięki czemu wiele się rozu-
mie, ale przeszkodą w czytaniu i pisaniu jest 
inny alfabet, ale i na tym polu panie radzą 
sobie coraz lepiej. Już widzę postępy, choćby 
kiedy porównuję osoby, które uczą się od 
pierwszych zajęć, do tych, które przyjechały 
do Polski później. Szybciej „łapią” także język 
przyjezdni mieszkający u polskich gospo-
darzy, a nie w gronie rodaków z Ukrainy.

Jak podkreślają prowadzący, nauka pol-
skiego w tym wypadku nie ma przygotować 
słuchaczy do państwowych egzaminów ze 
znajomości języka, ale ułatwić im funkcjono-
wanie w polskim społeczeństwie. – Dlatego 
nie koncentrujemy się ściśle na regułach 
gramatycznych, a próbujemy opanować 
podstawowe słownictwo i zwroty, potrzeb-
ne w określonych sytuacjach, na przykład 
w sklepie, u lekarza, jak zapytać o drogę itd. 
Jednym słowem: stawiamy na komunika-
tywność – mówi Anna Krzemińska. – Sama 
często pytam moją grupę, czego teraz potrze-
bują. Na przykład ostatnio uczyłyśmy nazw 
różnych rodzajów butów. Może wydać się 
to śmieszne, but to but, ale już kiedy chcesz 
zrobić zakupy obuwnicze przez internet, dla 
siebie, dzieci, to robi się z tego wyzwanie.    

Dla prowadzących, którzy przecież za-
wodowo nie prowadzą lektoratów języka 
polskiego dla cudzoziemców, wejście w rolę 
nauczyciela to także wyzwanie. – Sami sta-
ramy się doszkalać, mam przyjaciółkę, która 
od lat uczy polskiego obcokrajowców. Spo-
tykamy się regularnie w grupie online, wy-
mieniamy się materiałami. To dla nas piękne 
doświadczenie zawodowe, ale także jako 
dla ludzi, nawiązujemy relacje, które coraz 
częściej wychodzą poza czas spędzony na 
lekcji – podsumowuje Anna Krzemińska. 

Izabela Dachtera-Walędziak

Szkoła otwarta dla dzieci z Ukrainy
Z Dorotą Ogonowską-Springer, nauczycielką języka polskiego  
i Danutą Śniecińską, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Bukowskich w Buku rozmawia Edyta Wasielewska.

Uzyskały Panie odpowiednie kwalifi-
kacje do nauczania języka polskiego 
jako obcego z dziećmi w wieku wcze-
snoszkolnym oraz w szkołach podsta-
wowych. Jeszcze do niedawna dzieci 
z Ukrainy było w szkole niewiele, a jak 
jest teraz?
Danuta Śniecińska: – Wcześniej dzieci 

z Ukrainy było kilkoro w całej szkole. W kla-
sach I-III, w których uczę, było ich może oko-

ło 10, ale na przykład w zeszłym roku tylko 
dwóch chłopców z klasy III uczęszczało na 
zajęcia języka polskiego. Do wybuchu wojny 
na Ukrainie do naszej gminy przyjeżdżały 
rodziny z dziećmi, które były na różnym po-
ziomie znajomości języka polskiego, a szkoła 
miała obowiązek zapewnić im minimum 
dwie godziny w tygodniu nauki polskiego. 
Były też sytuacje, że dzieci te nie potrze-
bowały oddzielnych lekcji, bo od począt-

ku świetnie sobie radziły i bez większych 
problemów mogły dołączyć do pozostałych 
uczniów.

Dorota Ogonowska-Springer: – Inne 
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było też nastawienie rodziców z Ukrainy, bo 
zupełnie inaczej wyglądała sytuacja. Polskę 
wybierali świadomie, ich przyjazd związany 
był z pracą i dzieci często już wcześniej, już 
na Ukrainie uczyły się języka polskiego. Ro-
dziny te wiązały swoją przyszłość z naszym 
krajem, najczęściej planowały tu zostać na 
stałe. Teraz ich położenie jest zupełnie inne. 
Dzieci nie znają języka polskiego i naukę 
muszą zaczynać od podstaw.

Ile dzieci z Ukrainy uczy się aktualnie 
w szkole? 
D.Ś.: – Powstały dwa oddziały przygoto-

wawcze dla dzieci ukraińskich. Jeden dla klas 
I-III, drugi dla klas: IV-VI; w każdej klasie jest 
po 25 uczniów. Więcej dzieci już nie jesteśmy 
w stanie przyjąć. Te oddziały już się prze-
pełniły i nowe dzieci zostają przydzielane 
do klas polskich. 

D.O.-S.: – Dzieci ukraińskich łącznie jest 
teraz około 70. Ale i tak liczba ciągle się zmie-
nia. Tak jak na przykład dzisiaj, kiedy okazało 
się, że dwójka uczniów przeszła na system 
nauki zdalnej ukraińskiej, czyli nie będą już 
się uczyć w systemie przygotowawczym. 

 
Jaki przebiega nauka w oddziale przy-
gotowawczym?
D.Ś.: – Celem nauki w oddziale przygoto-

wawczym jest intensywna nauka języka pol-
skiego – tak aby dzieci nauczyły się rozumieć, 
mówić, zgłaszać swoje potrzeby. W dalszej 
kolejności, by bez większych problemów 
mogły od września dołączyć do klas polskich 

D.O.-S.: – Nie znając podstaw języka pol-
skiego, nie ma sensu, aby dzieci z Ukrainy 
uczyły się z naszymi dziećmi. Tym bardziej że 
w klasach starszych są już tak trudne przed-
mioty jak fizyka, chemia czy geografia. Na 
tym etapie nauki zależy nam na tym, aby 
poznały ogólne pojęcia, żeby się z nimi osłu-
chały, nauczyły się komunikować w języku 
polskim. W oddziale przygotowawczym mają 
łącznie 24 godziny języka polskiego, mówię 
o starszej grupie. W tym jest 10 godzin nauki 
języka polskiego, pozostałe: matematyka, 
język angielski, przyroda, geografia, infor-
matyka, w-f. 

 
Czy na lekcjach porozumiewacie się 
tylko w języku polskim? 
D.O.-S.: – Bardzo pomocna jest pani 

z Ukrainy, która ma przygotowanie pedago-
giczne i pracuje u nas jako nauczyciel wspo-
magający. To jest bardzo dobre rozwiązanie, 
bo na język ukraiński na bieżąco tłumaczone 
są poszczególne partie materiału. 

D.Ś.: – W młodszych klasach dwie pa-
nie na zmianę prowadzą lekcje edukacji 
wczesnoszkolnej. Dzieci uczą się też języ-
ka angielskiego i mają zajęcia ze szkolnym 
pedagogiem. Nauczycieli również wspomaga 

pani z Ukrainy, a jej pomoc jest nieoceniona, 
szczególnie pod względem wsparcia dzieci 
w kontekście emocjonalnym. Komunikuje 
się z nimi w ich języku ojczystym, dzięki 
czemu relacja z dziećmi jest zupełnie inna 
i lepiej rozumiemy ich problemy.

 
Jak dzieci z Ukrainy sobie radzą? Nie 
mam tu na myśli wyników w nauce, 
ale codzienne sytuacje: na lekcjach, 
przerwach, w kontaktach z rówieśni-
kami czy nauczycielem.
D.Ś.: – Pierwsze dni w szkole są najtrud-

niejsze. Dzieci są przerażone, wycofane, 
smutne, podobnie zresztą jak ich mamy, 
które przychodzą do nas z obawami, jak 
sobie poradzą. Jednak bardzo szybko stają 
się radosne, wręcz odmienione w gronie 
rówieśników. Czasami wystarczy zabawa 
ze śpiewem, klaskaniem i wszyscy razem 
świetnie się bawią, wręcz bez słów. 

D.O.-S.: – Z moich obserwacji wynika, 
że jeśli już zaczynają trochę broić, to takie 
zachowanie w tej sytuacji jest bardzo pozy-
tywnym sygnałem. Nauczyciel nie powinien 
się z tego cieszyć, ale jest to znak, że czują się 
u nas bezpiecznie. A mamy dzieci z Charko-
wa, Kijowa, miast bombardowanych, gdzie 
toczą się bezpośrednie działania wojenne.

 
Czy dzieci z Ukrainy dostają oceny? 
D.O.-S.: – Nie są oceniane. Dostają jedynie 

ustną aprobatę, zachętę, żeby się uczyły. Ale 
one i tak są bardzo zmotywowane. Chętnie 
się zgłaszają, dopytują, wręcz wyrywają się 
do odpowiedzi. Bardzo domagają się ocen, 
ale my ich nie wystawiamy; chyba że w for-
mie na przykład naklejek. Wtedy bardziej 
jest to nagroda niż ocena.

D.Ś.: – Nie wiemy, jak mielibyśmy oceniać 
ich wiedzę i umiejętności. Ich wkład trudno 
porównać na przykład z dwoma chłopcami 
z Ukrainy, którzy do mojej klasy chodzą od 
września i systematycznie się uczą, i teraz do-
staną świadectwo ukończenia klasy drugiej. 

 
Jak polskie dzieci przyjęły gości 
z Ukrainy? 
D.O.-S.: – W szkole, już na samym począt-

ku odbyły się zajęcia integracyjne. Dzieci pol-
skie zapoznaliśmy z podstawowymi zwro-
tami, wyrażeniami w języku ukraińskim. 
Przygotowaliśmy gazetki szkolne o tematyce 
ukraińskiej, co okazało się bardzo przydatne. 
W ramach Kółka Słowian odbyły się warsz-
taty motania lalek typowo ukraińskich, które 
mają swoją symbolikę, kolorystykę.

D.Ś.: – Tydzień ukraiński miał duże zna-
czenie dla naszej społeczności uczniowskiej. 
Było między innymi kolorowanie kredami 
na boisku, przygotowanie gazetek, prezen-
tacje multimedialne. Chciałyśmy, aby dzieci 
polskie poznały kraj, z którego przyjechali 

goście. Nasi uczniowie bardzo życzliwie je 
przyjęli. Nie widać wobec nich jakiejkolwiek 
niechęci, dzięki czemu dzieci z Ukrainy czują 
się bezpiecznie. Są częścią tej szkoły i mam 
nadzieję, że to czują.

 
Czy tematy związane z wojną na Ukra-
inie są podejmowane na lekcjach, 
w rozmowach z dziećmi?
D.Ś.: – Początki były bardzo trudne. Też 

dzieci polskie były bardzo przestraszone, 
zresztą tak jak my wszyscy. Uczniowie za-
czynali pytać, również te z Ukrainy, które 
w naszej gminie są już od jakiegoś czasu. 
Same ich pytałyśmy, czy chcą o tym rozma-
wiać. Niektóre nie chciały, co trzeba było 
zrozumieć i uszanować. Dzięki szkoleniom, 
które są prowadzone dla nauczycieli, wiemy, 
jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, aby ich 
nie przestraszyć. Mówić nie za dużo, na tyle, 
na ile tego potrzebują.

D.O.-S.: – Trzeba podążać za dzieckiem 
– wysłuchać, jeśli chcą mówić o tym, co prze-
żyły. Same staramy się tego tematu nie wy-
woływać, by nie pogłębiać traumy. Trzeba 
pamiętać, że na Ukrainie zostawili swoich 
bliskich: dziadków, siostrę, brata czy ojca.

To bardzo trudne. Jak pomóc dzieciom 
z Ukrainy, aby jakoś sobie poradziły 
w tej nowej rzeczywistości?
D.O.-S.: – Staramy się, aby wraz z prze-

kroczeniem progu szkoły żyły typowo 
uczniowskimi sprawami: lekcje, przerwa, 
zabawa na boisku, wspólny posiłek.

D.Ś.: – By jak tylko mogą oderwały się od 
trudnych wspomnień. Na przykład spacer 
w Parku Sokoła lub w weekend wyjazd na 
szkolny rajd. Było ognisko, były kiełbaski. 
Mówiły o tym z taką radością…

Od autorki:
Już po naszej rozmowie, ze strony mi-

nistra nauki i oświaty oraz przedstawicieli 
ministerstwa pojawiły się opinie, że dzieci 
i młodzież z Ukrainy, które zostały przyję-
te do polskich oddziałów w szkołach, pod-
legają tym samym zasadom oceniania, co 
uczniowie polscy – nauczyciele powinni ich 
oceniać i klasyfikować na koniec roku szkol-
nego. Kwestie oceniania uczniów z Ukrainy 
w szkole i oddziałach przygotowawczych 
budzą jednak sporo wątpliwości wśród 
nauczycieli. Zdaniem ekspertów i organi-
zacji oświatowych uczniowie ci powinni 
zostać w roku szkolnym 2021/22 zwolnieni 
z oceniania ocenami szkolnymi – nie istnieje 
możliwość skutecznego i sprawiedliwego 
ocenienia uczniów z Ukrainy w bieżącym 
roku szkolnym. Jak to będzie wyglądać 
w praktyce? – w momencie oddania „Ko-
syniera Bukowskiego” do druku nie było 
jeszcze rozporządzeń ministra na ten temat.
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Goście z Holandii z wizytą w Buku
Na zaproszenie burmistrza Pawła Adama przebywali w naszej gminie z wizytą 
przedstawiciele Fundacji Sint-Michielsgestel – Buk: Anna Hoevenaars-Gonstal i Henk 
van Roosmalen. Przyjechali, aby spotkać się z przedstawicielami urzędu, uczniami 
i nauczycielami szkół, mieszkańcami i porozmawiać o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zaangażowanie mieszkańców gminy Buk 
w pomoc uchodźcom z Ukrainy spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem 

ze strony holenderskiej gminy partnerskiej. 
Burmistrz Sint-Michielsgestel, Han Looijen 
przekazał 4400 euro na pomoc przebywa-
jącym w naszej gminie mieszkańcom Ukra-
iny. Kwota ta nawiązuje do 44 lat naszych 
wzajemnych relacji, które rozpoczęły się 
na długo przed tym, gdy podpisane zostało 
oficjalne porozumienie. 

Partnerstwo od 32 lat
Fundacja Sint-Michielsgestel – Buk 

współpracuje z naszą gminą od 32 lat. 
Przedstawiciele holenderskiej delegacji 
dobrze pamiętają pierwsze wizyty w Buku, 
spotkania, wymiany dzieci i mieszkańców, 
staże naszych rolników w Holandii, wiele 
projektów wspólnie realizowanych. Teraz 
wsparcie jest szczególne, bo nasi przyja-
ciele z Holandii pomagają rodzinom z Ukra-
iny, które przebywają w naszej gminie. Na 
rzecz pomocy uchodźcom na konto nowo 
utworzonej Fundacji „Wybierz Przyszłość” 
przekazano 4815 euro.

– Przez cały czas jesteśmy w kontakcie 

z Anną Krzemińską, która współpracuje 
z nami od lat i Agnieszką Słaby, kierowniczką 
OPS w Buku, które na bieżąco nas informują, 
jakie są potrzeby. Wyszliśmy z założenia, że 
najlepszym rozwiązaniem jest zbieranie pie-
niędzy w Holandii, a tu na miejscu – w Buku 
ich wydatkowanie. I tak też zrobiliśmy – teraz 
podczas wizyty w szkołach pytaliśmy, co 
jest potrzebne przedszkolakom i uczniom 
z Ukrainy. Po spisaniu listy artykułów od razu 
pojechaliśmy na zakupy; kupiliśmy między 
innymi obuwie na w-f, stroje sportowe – mó-
wiła Anna Hoevenaars-Gonstal. I kontynu-
owała: – Na nasze konto pieniądze wpłacają 
osoby prywatne, instytucje, zrzeszenia, firmy. 
Współpracują z nami też inne placówki, jak 
na przykład szkoły w Sint-Michielsgestel. 
W jednej ze szkół uczniowie zajęli się zbie-
raniem pustych butelek i sprzedażą biżuterii 
ręcznie robionej, z czego dochody zostały 
przekazane na konto naszej fundacji. Też 
straż pożarna w Sint-Michielsgestel, która 
od 30 lat współpracuje z OSP w Buku, usta-
liła jaka jest odległość pomiędzy gminami 
– jest to 935 kilometrów i tyle euro zostało 
wpłaconych na konto.

Do gminy Buk holenderska delegacja 

przyjechała z wizytą roboczą, aby zobaczyć, 
jak została zorganizowana pomoc obywate-
lom z Ukrainy. Co już udało się zrobić, a w 
czym można jeszcze pomóc. Jednego dnia 
odwiedzili szkoły podstawowe i przedszkola, 
gdzie dopytywali, jak przebiega nauka języ-
ka polskiego dzieci z Ukrainy. Przywieźli ze 
sobą artykuły papiernicze (kredki, pisaki, 
farbki, zeszyty, bloki, ołówki, długopisy), 
plecaki, słodycze dla dzieci ze szkół i przed-
szkoli. Rozmawiali z dyrekcją, nauczycie-
lami, uczniami, którzy opowiadali o tym, 
jak wyglądały pierwsze dni, tygodnie, kiedy 
zaczęły przyjeżdżać dzieci z Ukrainy. O ich 
przerażeniu, obawach, jak sobie poradzą 
w obcym kraju, w nowej szkole – o lękach 
nie tylko dzieci, ale też ich matek, które nie 
wiedziały, co je czeka. Szybko okazało się, że 
bukowscy uczniowie z dużym zaangażowa-
niem i otwartością przyjęli gości. Pokazywali 
im szkołę, a na co dzień chętnie się nimi 
opiekują. Pomocą służą też dzieci i rodziny 
z Ukrainy, które w gminie przebywają już 
od kilku miesięcy, a nawet lat. 

Jak w domu
Goście z Holandii udali się też z wizytą do 

miejsc pobytu uchodźców: w Dakowach Su-
chych, MGOK, Niepruszewie oraz do strażni-
cy, gdzie przez cały czas odbywa się zbiórka 
darów. W Dakowach Suchych, w Wiejskim 
Domu Kultury sale zostały zaadaptowane na 
potrzeby obywateli z Ukrainy. Zapewniono 
35 miejsc noclegowych, do dyspozycji są 
łazienki, toalety, pokoje dla matek z dzieć-
mi, kuchnia, plac zabaw przed budynkiem. 
Miejsce te są przeznaczone dla obywateli 
z Ukrainy w ramach partnerskich ustaleń 
z samorządem województwa wielkopol-
skiego. To właśnie z budżetu ministerial-
nego zostają przeznaczone pieniądze dla 
obywateli z Ukrainy, też na ich utrzymanie 
w pierwszych dwóch miesiącach pobytu. Do 
tej pory przejechało tu kilka matek z dziećmi 
z Ukrainy.

W Wiejskim Domu Kultury w Nieprusze-
wie obywatele zza wschodniej granicy już się 
zadomowili. Goście z Holandii rozmawiali 
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z paniami, które opowiadały o swoim no-
wym życiu w Polsce; o pracy, którą udało im 
się znaleźć; o szkole, do której chodzą ich 
dzieci. Co chwilę padały słowa podziękowa-
ni, skierowane pod adresem mieszkańców 
gminy, burmistrza, urzędników, w szcze-
gólności Agnieszki Słaby, która na co dzień 
nie szczędzi sił i zaangażowania, zajmując 
się uchodźcami. Podobnie podziękowania 
można było usłyszeć od pań przebywają-
cych w mieszkaniu w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Tu nie mogły się nachwalić 
Agnieszki Skałeckiej, dyrektorki MGOK, na 
którą mogą liczyć w każdej sprawie. Dele-
gacja holenderska była też zainteresowana 
lekcjami językowymi, które tam się odby-
wają. Zajęciami z języka polskiego, które są 
prowadzone dla obywateli Ukrainy, ale też 
z języka ukraińskiego – dla mieszkańców 
naszej gminy.

To nie koniec pomocy…
Goście z Holandii, dzieląc się wrażeniami 

ze swojego pobytu, zwrócili uwagę, że po-
moc obywatelom z Ukrainy rozpoczęła się 
u nas bardzo szybko – już dwa dni po roz-
poczęciu działań wojennych. Że tak szybko 
takie wsparcie udało się zorganizować. Jak 
przyznali, w Holandii nie widać tak spon-
tanicznych inicjatyw z potrzeby serca orga-
nizowanych dla uchodźców. Przygotowanie 
pomocy trwa u nich dłużej, co z pewnością 
wynika też z większej grupy uchodźców 
różnych narodowości (z Syrii, Afganistanu, 
Erytrei), którzy przyjeżdżają do nich już od 
wielu lat.

Przy okazji wizyty w gminie przedstawi-
ciele Fundacji Sint-Michielsgestel – Buk mieli 
okazję zobaczyć, jak na bieżąco realizowane 
są inwestycje w gminie. Na dłużej zatrzymali 
się w zmodernizowanym Wiejskim Domu 
Kultury w Dobieżynie, gdzie z dużym zainte-
resowaniem oglądali sale oddane do użytku 
w roku ubiegłym. Chwalili, że w tak pięknym, 
zabytkowym miejscu każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Biblioteka, klub seniora, siedziba 
Zespołu Folklorystycznego „Złote Kłosy”, 
duża sala, gdzie można zorganizować nie 
tylko występy, ale też imprezy rodzinne.

Następnie udali się do Domu Dzienne-
go Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku, gdzie 
spotkali się z seniorami. Dopytywali jak 
spędzają wolny czas, jak radzą sobie na co 
dzień. – Przyjeżdżamy do gminy już od 32 lat 
i widzimy, ile ostatnio się zmieniło. Jesteśmy 
pod dużym wrażeniem nowej infrastruktury 
drogowej, węzła przesiadkowego, domów 

kultury, nowych sal, gdzie spotykają się 
mieszkańcy. Nowy żłobek „Bukowianka” 
robi wrażenie bardzo nowoczesnego i na 
pewno dobrze będzie służyć najmłodszym. 
Doceniamy, że tak prężnie udaje się pozyskać 
dofinansowania ze środków unijnych – mó-
wił Henk van Roosmalen. Przy okazji bur-
mistrz Paweł Adam zapoznał gości z planami 
dalszych inwestycji w gminie. Mówił o tych 
związanych z komunikacją, aby mieszkań-
com poprawić warunki dojazdu do pracy 
czy szkoły, ale też o działaniach związanych 
z pozyskiwaniem nowych inwestorów czy 
nowych źródeł finansowania.

Na zakończenie wizyty, goście z Holandii 
zadeklarowali kontynuowane działań zwią-
zanych z pomocą obywatelom z Ukrainy. 
– To, co zobaczyliśmy w gminie skłania do 
jeszcze większego zaangażowania z naszej 
strony – stwierdził Henk van Roosmalen.

Edyta Wasielewska

„Moja mała Ojczyzna”
– to nazwa innowacji pedago-

gicznej realizowanej przez uczniów 
klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. dr. 
Lecha Siudy w Szewcach. Właśnie 
w ramach zaplanowanych działań 
22.03.2022r. uczniowie wraz z na-
uczycielami uczestniczyli w odkry-
waniu fragmentu niezwykłej historii 
Buku. Naszym przewodnikiem był 
Dyrektor Biblioteki Publicznej, pan 
Hubert Wejmann. Poznawcza wypra-
wa rozpoczęła się od spotkania na bukow-
skim rynku. Tam dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych faktów, o których usłyszeliśmy 
po raz pierwszy. Dalszy ciąg odkrywania 

historii przeżywaliśmy w Sali Miej-
skiej, dawnej synagodze. Dzień pełen 
wrażeń zakończyliśmy w bukowskim 
kinie. Po kolejnej dawce historii nie-
samowitych bukowian, przedsta-
wionych w „Tryptyku Bukowskim”, 
skorzystaliśmy z gościny w kawiarni  
STOPKLATKA. Dzięki tej wyprawie 
uświadomiliśmy sobie, jak bogata 
historia kryje się tak blisko nas. Panu 
Dyrektorowi dziękujemy za poświę-
cony czas i bardzo ciekawy przekaz. 
To pierwsza część naszej poznawczej 

wyprawy do Buku. W maju podejmiemy się 
kolejnych odkryć! I. Fengler
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Środa Popielcowa w Przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo

W Środę Popielcową, 2 marca, razem 
z całym Kościołem rozpoczęliśmy 
okres Wielkiego Postu – czas przy-

gotowania do Największej Tajemnicy Naszej 
Wiary, Zmartwychwstania Jezusa. W tym 
szczególnym dniu ksiądz proboszcz Andrzej 

Szczepaniak dokonał obrzędu posypania 
głów popiołem. Razem z naszymi przedszko-
lakami wyruszyliśmy w czterdziestodniową 
podróż, aby stawać się coraz lepszymi i przy-
gotować do Świąt Wielkanocnych.

Siostry Miłosierdzia  

Świąteczne 
śniadanie

Zasiadanie przy wspólnym stole to 
okazja do rozmów i celebrowania 
wyjątkowego, wielkanocnego czasu. 

W poniedziałek 11 kwietnia burmistrz 
Paweł Adam spotkał się z seniorami DDP 
„Pogodna Jesień” w restauracji Parkowa, 
przekazując wiele ciepłych słów i życzeń. 
We wspólnym śniadaniu uczestniczyli 
także kierownik OPS Agnieszka Słaby, 
przewodniczący RMiG Buk Piotr Goroń-
ski oraz dyrektor Biblioteki i Kina Hubert 
Wejmann.

Z kolei 13 kwietnia odbyło się Świąteczne 
Śniadanie w Konarzewie, z udziałem bur-
mistrza, którego organizatorem było Sto-
warzyszenie „Promyk”. Red.



26    KWIECIEŃ 2022

Droga Krzyżowa 
we wsi Dakowy 
Suche

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w godzi-
nach wieczornych w Dakowach 
Suchych odprawiona została Dro-

ga Krzyżowa. Uczestnicy nabożeństwa, 
zgodnie z tradycją lat ubiegłych, wyruszyli 
sprzed figury Matki Boskiej usytuowanej 
przy drodze z Szewc i przemaszerowali 
ulicami wsi do krzyża w pobliżu szkoły. 
Modlitwę, w tym roku w intencji pokoju 
w Ukrainie, poprowadził proboszcz parafii 
Dakowy Mokre we współpracy ze społecz-

nością Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha 
Siudy w Szewcach oraz społecznością lo-
kalną. O bezpieczeństwo modlących się po 
raz kolejny zadbała Straż Pożarna Daków 
Suchych. Droga Krzyżowa odprawiana jest 
we wsi od 2007 r. z przerwami spowodo-
wanymi przed pandemię.

Katarzyna Karaś

Zajączek i uroczysty posiłek

Dzieci z przedszkola Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo brały udział 
czterdziestodniowych przygotowa-

nia do przeżywania najważniejszych świąt 
w roku liturgicznym. 13 kwietnia 2022 r. 
grupa „Maków” przedstawiła Misterium 

Męki Pańskiej, aby przybliżyć wydarze-
nia związane ze zbliżającymi się Świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie 
przedszkolaki uczestniczyły w uroczystym 
poświęceniu pokarmów przez ks. probosz-
cza Andrzeja Szczepaniaka. 

W dalszej części dnia dzieci udały się 
na poszukiwania koszyczków ukrytych 
w ogrodzie przedszkolnym. Okazało się, że 
wielkanocny zajączek zostawił w każdym 
z nich słodką niespodziankę. 

Po ekscytującej wyprawie przyszedł czas 
na spożycie uroczystego posiłku przygoto-
wanego z poświęconych w tym dniu pokar-
mów.  Siostry Miłosierdzia
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Zlot Turystyczny WIOSNA-
MARZANNA-NIEPRUSZEWO-2022

Rajd tegoroczny był inny niż dotychcza-
sowe, można nawet stwierdzić, że miał 
charakter międzynarodowy. 26 marca 

grupa turystów z Oddziału PTTK w Buku 
wraz z zaproszonymi gośćmi z Ukrainy – 16 
osobową grupą z panią Nadią Synowarską – 
tłumaczką, wyruszyła na trasę rajdu, aby po-
żegnać zimę, a powitać upragnioną wiosnę. 
Ok. godzinie 10 autokarem wyruszyliśmy na 
trasę, wysiedliśmy na przystanku PKS przy 

drodze do Brzozy, połączyliśmy się z grupą 
z Niepruszewa i trochę szosą, trochę polną 
drogą dotarliśmy do Stanicy PTTK w Nie-
pruszewie. Kukły przedstawiające marzannę 
były dwie, jedna wykonana przez uczniów 
z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nie-
pruszewie (ponura, niech już nam zniknie 
z oczu), druga przez członków PTTK (bar-
dziej kolorowa, ale tej pani też już dziękuje-
my), przy czym obie wykonane z ekologicz-

nych materiałów. Przygotowane przez grupę 
techniczną ognisko już płonęło, a w nim przy 
gromkim śpiewie „Wiosno, wiosenko, gdzie 
jesteś, powiedz nam? Czy jesteś za górami, za 
rzeczką, za lasami wiosno, wiosenko, gdzie 
jesteś, powiedz nam” a odpowiedź wiosny 
bardzo nas ucieszyła „Idę, już idę choć zim-
ny wicher dmie, przynoszę promyk słonka 
i piękny śpiew skowronka, idę, już idę, choć 
zimny wicher dmie” – spłonęły marzanny. 
Uczestnicy zostali poczęstowali drożdżów-
kami, kawą, ciepłą herbatą, prażoną cebulą, 
kaszanką pieczoną w folii (specjalność na-
szego kolegi), kiełbaską z bułką, młodzież 
przypiekała sobie bułki nad ogniskiem. 
Latorośle uczestniczyły w zabawie rzutu 
kółkami do obręczy hula - hop i zostały 
obdarowane słodyczami i jabłkami. Chętni 
mogli nadmuchać kolorowe balony, które 
pięknie ozdobiły teren stanicy, a precyzyj-
nie zawiązane przynosiły profit w postaci 
długopisu. W sumie na metę zlotu przybyło 
72 uczestników. Właściciel restauracji „Par-
kowa” obdarował ukraińskie dzieci drobnym 
upominkiem. Z radością gościliśmy na mecie 
dyrektora Biblioteki Publicznej i Kina, ciesząc 
się, że ktoś dostrzega nasze działania.

AKA
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XIV Wiosenny 
Rajd „Pomagamy” 
Wioska 2022

2 kwietnia 12 osobowa grupa turystów 
udała się do Jabłonny na rajd organizo-
wany przez Szkolne Koło Krajoznawczo-

-Turystyczne „Tramp”. Sponsorami rajdu był 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie, 
Burmistrz Rakoniewic, Oddział PTTK Buk, 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., 
anonimowi sponsorzy akcji „POMAGAMY”. 
Turyści wędrowali na 5 różnej długości tra-
sach liczących od 4 do 9 km długości. Meta 
rajdu znajdowała się na szkolnym boisku 
w Jabłonnie, gdzie rozpalono ognisko pod 
czujnym okiem strażaków i pieczono na nim 
kiełbaski. Rozegrano konkurs wiedzy o „Pa-
tronce roku 2022 – Wandzie Rutkiewicz” 
i konkurs plastyczny „Górskie wędrówki”. 
Ratownik medyczny zademonstrował, jak 
powinna wyglądać pierwsza pomoc (także 
z użyciem sprzętu do rozcinania blach). Na 
boisku szkolnym przeprowadzono wiele gier 
i zabaw sprawnościowych. Rajd zorganizo-
wano pod hasłem POMAGAMY, a uczestnicy 
rajdu dołączyli do akcji „IDZIEMY - LICZYMY- 

POMAGAMY”, polegającej na liczeniu kroków 
(aplikacja w telefonie), pomnożeniu uzyska-
nej liczby przez liczbę zgłoszonych członków 
grupy, zgłoszenie otrzymanej liczby kroków 
w sekretariacie na mecie rajdu. Kwota otrzy-
mana od sponsorów została przeznaczona na 
rehabilitację dwóch uczennic. Grupa z Buku 
wykonała 86172 kroki. Nowym członkom 
PTTK z Jabłonny i Rakoniewic wręczono 
legitymacje. Udział w rajdzie brali uczniowie 
klas od I do VIII oraz rodzice i opiekunowie, 
kwietniowa pogoda sprzyjała wędrowcom 
na pięknych, leśnych trasach, lecz na otwar-
tych przestrzeniach wiatr nam udowadniał, 
kto tu rządzi. Bardzo zadowoleni z wyprawy 
wróciliśmy do Buku.

PTTK, aka

Wielkie sprzątanie  
brzegów Jeziora 
Niepruszewskiego

Cała przyczepa zebranych śmieci – z jed-
nej strony to powód do dumy z efek-
tywności akcji, z drugiej – martwiące 

nieustające zanieczyszczanie wód. Wielu 
odwiedzających niepruszewski akwen na-
dal pozostawia po sobie niechlubny ślad 
w postaci śmieci. Te, rozwiane często przez 

wiatr, trafiają w przybrzeżne zarośla, zale-
gając w nich na długie miesiące, a czasem 
lata. Z problemem tym zmierzyła się ponad 
80-osobowa grupa wolontariuszy, mieszkań-
ców gminy Buk, która  27 marca w 3 godziny 
uporządkowała teren. Organizatorami wy-
darzenia byli Koło PZW nr 2 „Baszta” Buk 
oraz Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk, 
którzy mają już w swych zasługach niejedną 
akcję na rzecz Jeziora Niepruszewskiego. 
Sprzątanie z pewnością będzie powtarzane. 
Miejmy nadzieję, że śmieci z każdym sezo-
nem będzie coraz mniej.

Z. Skibińska
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Z Szewc do 
muzeum i fortu

Po zdalnym nauczaniu, które zaburzy-
ło realizację planowanych wyjazdów 
szkolnych, uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach po-
nownie wyruszyli na wycieczki. 

W Muzeum Narodowym  
i w Jump Arenie

W dniu 10 marca 2022 r.  dzieci i mło-
dzież klas 5-8 uczestniczyli w wycieczce do 
Muzeum Narodowego  w Poznaniu. Ucznio-
wie wzięli udział  w lekcji muzealnej ,,Fałsze-
rze dzieł sztuki”, uwieńczonej grą terenową, 
podczas której zwiedzili Galerię Malarstwa 
i Rzeźby, zapoznając się z bogatą kolekcją 

sztuki polskiej od średniowiecza po wiek 
XX oraz z kolekcją malarstwa obcego. 

Dodatkową atrakcją wycieczki tego dnia 
była wizyta w Parku Trampolin Jump Arena.

Na terenie Fortu Va Bonin  
– Laserowy Paintball

Natomiast w dniu 31 marca 2022 r. 
w godzinach popołudniowych uczniowie 
zwiedzili z przewodnikiem podziemne kory-
tarze oraz teren zewnętrzny XIX-wiecznego 
pruskiego Fortu Va Bonin, położonego na 
poznańskim Piątkowie. W podziemiach For-
tu wzięli udział w rozgrywkach Laserowy 
Paintball –  emocjonującej grze symulacyjnej.

Dobra zabawa w połączeniu z aktywnym 
spędzaniem czasu w gronie rówieśników  
sprawiły, że z obydwu wycieczek ucznio-
wie wrócili do domów zadowoleni i pełni 
wrażeń.

Katarzyna Karaś

Sołtys  
na trudny czas

11 marca już tradycyjnie obchodzimy 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji nasi gmin-
ni sołtysi wraz z przedstawiciela-

mi urzędu wzięli udział w pielgrzymce do 
Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa 
w Kaliszu. – Dziękuję wszystkim sołtysom, 
samorządowcom, którzy przybyli tutaj z róż-
nych zakątków naszego regionu i podjęli ten 
trud. Ale to też jest podziękowanie dla trud-
nej pracy sołtysa – mówił wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, współorganizator pielgrzymki. 

W uroczystościach, które odbyły się 12 
marca br.  wzięło udział kilkaset osób z ca-
łej Wielkopolski. Pielgrzymka rozpoczęła 
się mszą świętą w intencji sołtysów, której 
przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. 
Następnie zebrani udali się pod pomnik św. 
Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

– Pielgrzymka sołtysów to wydarzenie 
integrujące sołtysów oraz podkreślające wy-
jątkową rolę, jaką pełnią w życiu społecz-
ności wiejskich. Sołtysi to przedstawiciele 
lokalnych społeczności, często aktywizują 
oraz integrują mieszkańców, organizując 

rozmaite inicjatywy lub przedsięwzięcia – 
stwierdził wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się 
do Stawiszyna, gdzie zaplanowano ciąg dal-
szy obchodów Dnia Sołtysa. W kuluarowych 
rozmowach dyskutowano nie tylko o tym, 
co dzieje się w sołectwach, ale też o aktual-
nej sytuacji w kraju i na świecie. Jak mówił 
Tadeusz Łysiak, sołtys Wysoczka – Żegowo 
– Wygoda, prezes Gminnego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Buku: – Na soł-
tysie zawsze spoczywało szereg ważnych 
zadań, ale w obecnej sytuacji jego rola jest 
jeszcze większa. Niedawno zastanawiali-

śmy się, kiedy skończy się epidemia COVID, 
a teraz mierzymy się z wojną na Ukrainie.

Na dzień przed pielgrzymką nasi gminni 
sołtysi, na zaproszenie burmistrza Pawła 
Adama, wzięli udział w spotkaniu w restau-
racji Parkowa w Buku. Tu też dominowały 
rozmowy o gminie, jej potrzebach i oczeki-
waniach, ale temat wojny na Ukrainie ciągle 
wracał. Z troską pochylono się nad tematem 
uchodźców, na ile można im pomóc, znaleźć 
dach nad głową, zatrudnienie, miejsce dla 
dzieci w szkole i przedszkolu, a dalej zorga-
nizować czas wolny i zintegrować z lokalną 
społecznością. 

Edyta Wasielewska
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Jean LucThomas i Gabriel Faure w Buku!

W dniu 10 kwietnia 2022r. Biblioteka 
Publiczna w Buku zaprosiła miesz-
kańców na koncert pt: „ DŹWIĘKI 

W SERCU – SŁOWO W DRODZE”. To wyjąt-
kowe muzyczno-literackie spotkanie odbyło 

się w niedzielny wieczór, w klimatycznych 
murach dawnej, bukowskiej synagogi.

Na scenie wystąpił duet w składzie: Jean 
LucThomas (flet poprzeczny) i Gabriel Faure 
(skrzypce), który prowadził swoisty, mu-

zyczny dialog z tekstami bretońskich poetów 
XX w., wyrecytowanymi przez : Agnieszkę 
Antowską (właścicielkę i lektorkę języka 
francuskiego Francuskie Atelier Agnieszki 
Antowskiej), Jakuba Szczygła oraz Tomasza 
Kowalczyka. Artyści zainspirowani słowami 
takich poetów jak: Guillevic, Bernez Tangi, 
Yvon Le Men i Jean-Paul Hameury oraz tra-
dycyjnymi, tanecznymi melodiami ludowymi 
z Francji i Irlandii, zabrali nas w podróż przez 
świat za pomocą dźwięków i słów. Red.

Biblioteczne spotkanie z szydełkiem 5 kwietnia 2022r. w Wiejskim Domu 
Kultury w Dobieżynie odbyło się ,,Bi-
blioteczne spotkanie z szydełkiem”. Or-

ganizatorem tego wydarzenia były Biblioteka 
i Kino Miasta i Gminy Buk. W wydarzeniu 
udział wzięli członkowie miejscowego Klubu 
Seniora prowadzonego przez OPS w Buku 
oraz mieszkańcy Dobieżyna. Spotkaniu 
przewodniczyła emerytowana dyrektor 
bukowskiej książnicy pani Lidia Targosz. 
Uczestniczki zaprezentowały własnoręcznie 
wykonane, przepiękne prace: serwety, kur-
czaczki, kolorowe jajka wielkanocne, ozdoby 
okienne, szydełkowały, wymieniały się po-
radami oraz inspiracjami. Uczestnicy warsz-
tatów skorzystali również z księgozbioru 
biblioteki, wypożyczając poradniki na temat 
ogrodnictwa, rękodzieła oraz gotowania.

KINO KONESERA
w Wielkopolaninie

Wszystkich kinomanów i mi-
łośników sztuki filmowej 
zapraszamy 19 maja 2022 

roku, godz. 18:00,  na pierwsze spo-
tkanie w Kinie Konesera.

Raz w miesiącu widzowie będą 
mieli okazję obejrzeć seans kina nie-
koniecznie popularnego, a zapewne 
wzruszającego. Zapraszamy na filmy wybit-
nych reżyserów, produkcje nagradzane na 
międzynarodowych i polskich festiwalach, 
kino niezależne, artystyczne, niszowe.

Chcielibyśmy, aby wyświetlane historie 

nie tylko uprzyjemniły widzom spędzony 
czas w naszym kinie, ale również wzboga-
ciły ich o nowe wartości, przeżycia i walory 
wizualne! Serdecznie zapraszamy!

Bilet do Kina Konesera – 12 zł.

Na dobry początek proponu-
jemy 4 tytuły,  z których możecie 
wybrać jeden:
1. „Zakazana miłość”  
reż. Henrik Martin Dahlsbakken
2. „Wszystko poszło dobrze”  
reż. François Ozon
3. „Zakochana Anais”  
reż. Charline Bourgeois-Tacquet
4. „Piosenki o miłości”  
reż. Tomasz Habowski

Przysyłajcie Wasze propozycje  na adres 
kino@bibliotekabuk.pl do 8 maja 2022 roku.

Tytuł, który zdobędzie największą ilość 
głosów, wyświetlimy na majowym seansie.

Red.

KINO
KONESERA
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Warsztaty florystyczne w Dobieżynie

6 i 7 kwietnia w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Dobieżynie odbyły się warszta-
ty florystyczne z układania stroików 

świątecznych, przy wsparciu pracowni flo-

rystycznej Kwiaty u Róży. Warsztaty, w któ-
rych wzięło udział blisko 50 uczestniczek, 
przebiegły w sympatycznej atmosferze, a ich 
efekty w postaci niepowtarzalnych stroików 

z pewnością upiększyły niejeden dom.
Organizatorami warsztatów byli Sołtys 

i Rada Sołecka wraz z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Dobieżynie. Organizacja warsztatów 
została sfinansowana ze środków Funduszu 
Sołeckiego na 2022 r.

Red.

Kwiatki i słodycze 
w Dniu Kobiet 

Międzynarodowy Dzień Kobiet, który 
corocznie obchodzimy w Przedszko-
lu Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-

go à Paulo, to doskonały sposób na kształ-
towanie u dzieci nawyku obdarowywania 
upominkami swoich najbliższych. 8 marca 
chłopcy w każdej grupie złożyli życzenia 

swoim koleżankom oraz Paniom Przedszko-
lankom. Nie obyło się bez cukierków, drob-
nych upominków oraz kwiatów.  Z buziek 
dziewczynek uśmiech nie schodził przez 
calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak 

prawdziwi gentelmani, byli mili, uczynni 
i sympatyczni. Wszystkie panie i dziewczyn-
ki dziękują chłopcom za piękne życzenia, 
kwiaty, a szczególnie za promienny uśmiech.

Siostry Miłosierdzia

Chwyta za serce, 
porywa duszę…

Bo takie doznania niesie ze sobą muzyka 
z wietrznej i zielonej Irlandii. W niezwy-
kle energetyczną podróż zabrał nas tam 

zespół Celtic Fusion Dance and Literature 
przy udziale grup tanecznych Jig Real Ma-
niacs oraz Tuatha & Ellorien, występując na 
scenie Kina „Wielkopolanin”. W tych nieła-
twych dniach, kiedy stale docierają do nas 
echa wojny w Ukrainie, celtycka muzyka 
podszyta irlandzką wrażliwością, wiatrem 
i słońcem przyniosła publiczności poza roz-
rywką także nadzieję na lepsze jutro. Koncert 
dedykowany był paniom (dopiero co święto-

waliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet), ale 
odbył się w Dniu Mężczyzn (10 marca). Miło 
było oderwać się na blisko dwie godzinny od 
niełatwej codzienności, utonąć w irlandzkiej 

zieleni. Celtyckie dźwięki i wokale jeszcze 
długo rozbrzmiewały w sercach publiczno-
ści. Jak obiecali artyści, była to prawdziwie 
magiczna podróż do świata Celtów. IDW
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Liga e-szkoła

Od października 2021 r. do marca 
2022 r. raz w tygodniu w Bibliotece 
Publicznej w Buku odbyły się zajęcia 

w ramach projektu Liga e-szkoła prowadzo-
ne przez Annę Bogacz. 

Główne cele projekty to rozwijanie kom-
petencji cyfrowych dzieci i młodzieży, reali-
zowane poprzez szkolenia e-Citizen ECDL 
oraz warsztaty robotyki Lego Spike Prime. 
W zajęciach udział wzięło 8 uczestników 
w wieku od 10 do 13 lat. Program obejmo-
wał dwa cykle zajęć: 30 godzin szkolenia 
e-Citizen ECDL i 30 godzin Programowa-
nia LEGO Spike do konkursu z dziedziny 
robotyki FIRST LEGO LEAUGE. Założeniem 

konkursu było zaprojektowanie, zbudowanie 
i zaprogramowanie autonomicznego robota, 
który musi wykonać określone zadania – 
misje konkursowe. 

Nasza biblioteka została wyposażona 
w laboratorium robotyki: dwa zestawy kloc-
ków LEGO SPIKE Prime, zestawu turniejowe-
go FIRST LEGO Leauge, maty przejazdowej 
wraz z klockami do budowy modeli, dwa 
tablety i dwa notebooki oraz materiały dy-
daktyczne zawarte w Notatniku Inżyniera, 
z których korzystały dzieci oraz trener.

Efektami projektu były atrakcyjne zajęcia 
pozalekcyjne łączące zabawę z edukacją oraz 
nabycie przez uczestników uniwersalnych 
kompetencji wykorzystania sprzętu cyfro-
wego i internetu. 

9 marca b.r. w Bibliotece Publicznej 
w Buku odbyło się podsumowanie projektu. 
Uczestnicy zaprezentowali przejazd robota 
na macie. Miał on za zadanie wykonać wy-
brane przez uczestników misje. Robot został 
zbudowany oraz zaprogramowany przez 
dzieci. Jego budowa i zaprogramowanie 
było nie lada wyzwaniem, każdy ruch mu-
siał być dokładnie zmierzony i precyzyjnie 
ustawiony. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał upominek oraz pamiątkowy dy-
plom. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom 
i uczestnikom naszych zajęć!

Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). 

Realizowany w partnerstwie przez 4 orga-
nizacje pozarządowe: Fundacja eSzkoła, 
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Funda-
cja Wspieramy Wielkich Jutra oraz Związek 
Gmin Wiejskich RP.

 Anna Bogacz

Klub szachowy  
przy Bibliotece

Od maja br. pasjonaci gry w szachy 
będą mogli spotykać się w Kawiar-
ni Stopklatka przy Kinie Wielkopo-

lanin w Buku. Gry na różne tempa czasowe, 
przy użyciu zegara będą możliwe począw-
szy od 7 maja br. w soboty, w godzinach 
od 16.00 do 19.00.

100 lat gminnej 
Jubilatki!

Pod koniec marca pani Zofia Tobińska, 
mieszkanka naszej gminy, obchodzi-
ła swoje setne urodziny. Z tej okazji 

burmistrz Paweł Adam wraz z kierownik 
OPS Agnieszką Słaby odwiedzili Jubilatkę, 
składając życzenia i wręczając kosz upo-
minkowy. Pani Zofii życzymy pogody ducha 
i dużo serdecznych ludzi wokół! red.
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Kiermasz wiosenny „Buk dla Ukrainy”

Kolorowo, bajkowo, animacyjnie 
i smacznie tak w kilku słowach scha-
rakteryzować można charytatywno-

-integracyjny kiermasz wiosenny w Parku 
Sokoła „Buk dla Ukrainy” zorganizowany 
w sobotę, 9 kwietnia, przez władze miasta 
przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury. Wydarzenie adresowane było do 
mieszkańców naszego miasta i gminy oraz 
obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed 
wojną, w Buku i okolicy znaleźli bezpiecz-
ne schronienie. Aby dodać naszym gościom 

otuchy i nieść nadzieję na pokój, kiermasz 
otworzyły dziewczyny z klubu UKS Bukowia 
i zatańczyły znaną wielu bukowianom słyn-
ną „belgijkę” – dziewczyny tańczą ją przed 
każdym meczem i jest to taniec zwycięstwa. 
W organizację kiermaszu zaangażowało się 
wiele podmiotów i ludzi wielkich serc. Pod-
opieczni Świetlicy Środowiskowej prowadzi-
li warsztaty układania palm wielkanocnych. 
Zadbano o to, aby palmy miały  akcenty pol-
skie i ukraińskie – dlatego też kwiatki  były 
w barwach białych, czerwonych, niebieskich 

i żółtych. Każdy mógł samodzielnie zrobić 
i zabrać ten świąteczny akcent ze sobą. Dom 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” dzia-
łający przy bukowskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przygotował kiermasz wykona-
nych wcześniej ozdób wielkanocnych oraz 
raczył przybyłych muzycznymi występami 
na żywo przy akompaniamencie akordeonu. 
Wolontariusze ze szkoły podstawowej rów-
nież wystawili ozdoby świąteczne zrobione 
specjalnie na to wydarzenie. Nie zabrakło 
i harcerzy z ZHP Buk, którzy przy wsparciu 
pań z Ukrainy ugotowali smaczne pierogi 
oraz barszcz ukraiński. Roztańczona  pani 
choreograf Magdalena Kluj zapraszała ze-
branych do nauki tańców wielokulturowych, 
a niezastąpiona pani Michalina do samego 
końca malowała buźki polskim i ukraińskim 
dzieciakom. Całości dopełniły zabawy oraz 
animacje prowadzone przez poznańskich 
animatorów z Happy Panda. I jak na przed-
świąteczny festyn przystało – każde dziecko 
mogło uraczyć się popcornem. Nawet pogoda 
stanęła na wysokości zadania. Choć było 
wietrznie, to słonecznie! 

IDW

Sala prób dla rocka
Gmina Buk otrzymała 54.000 zł na „Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury – sali prób oraz magazynu”. Dofinansowanie zostało przyznane z samorządu 
województwa wielkopolskiego w ramach drugiej edycji programu „Kulisy kultury”, na 
realizację którego przyznano 3 mln zł.

Ogłoszone zostały wyniki naboru 
wniosków do programu samorządu 
województwa realizowanego przez 

Departament Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego, w którym uczestniczyły wielkopol-
skie gminy. Program „Kulisy kultury” ma 
wspierać realizację zadań związanych z po-
prawą i rozwojem infrastruktury kulturalnej 
w regionie. Podczas tej edycji 44 zadania 
(inwestycyjne i remontowe) uzyskały do-
finansowanie.

Wśród nich MGOK otrzymał dotację 
w wysokości  54.000 zł. Przed ubieganiem 
się o fundusze, środki finansowe na realizację 
projektu należało zabezpieczyć w budże-
cie gminy. W ramach inwestycji planuje się 
wyremontować pomieszczenie znajdujące 

się w przyziemiu budynku MGOK – tam 
właśnie powstanie sala prób dla zespołów 
muzycznych z zapleczem magazynowym. 
Konieczna jest gruntowna modernizacja tej 
części obiektu, w ramach której planuje się 
wygłuszyć pomieszczenie poprzez montaż 
na ścianach okładziny dźwiękochłonnej. 
Ponadto wymieniona zostanie istniejąca 
stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna 
oraz oświetleniowa, a także zamontowana 
zostanie instalacja klimatyzacyjna z uwagi 
na lokalizację i przeznaczenie pomiesz-
czenia. W ramach prac wykonane zostaną 
prace ogólnobudowlane m.in. szpachlowa-
nie, gruntowanie, malowanie, oraz prace 
instalacyjne. Inwestorem zadania jest Miasto 
i Gmina Buk, a podmiotem odpowiedzialnym 

za jego realizację będzie Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. Jest to już druga dotacja dla 
MGOK w ramach programu „Kulisy kultury”. 
Pierwsza, w roku ubiegłym, w wysokości 
94.000 zł, została przeznaczona na prze-
budowę schodów zewnętrznych.

– Sam pomysł, a dziś już wiemy, że inwe-
stycja, to odpowiedź na kierowane do nas 
zapytania od młodych ludzi z terenu miasta 
i gminy, którzy chcieli mieć możliwość od-
bywania prób swoich zespołów w miejscu 
niebędącym uciążliwym dla domowników 
czy sąsiadów – wyjaśnia Agnieszka Skałecka, 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. – Okazało się, że mamy w przyziemiu takie 
miejsce, które możemy na taką działalność 
przeznaczyć. 

O tym, że bukowska młodzież chętnie 
tworzy i gra na rockową nutę, można było 
się przekonać podczas styczniowego Finału 
WOŚP. Kto wie, może za jakiś czas, któryś 
z bukowskich zespołów trafi na szczyty list 
przebojów. 

 IDW, EWA
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Buk Fight Night

7 maja, po dłuższej przerwie powraca do hali OSiR „Gala Buk 
Fight Night”

Patronat nad galą objął burmistrz Miasta I Gminy Buk Pa-
weł Adam.  

Swoje umiejętności zaprezentują najlepsi wielkopolscy fighterzy 
na czele z Hubertem Rutkowskim, Adamem Kosutem, Patrykiem 
Krzyżostaniakiem, Antonim Wernerem i Pawłem Kucharskim. Pod-
czas gali odbędą się również dwa pojedynki kobiet: jeden w formule 
MMA, a drugi w Boksie. 

Bilety na galę dostępne na Ticketos.pl
Oficjalna strona organizatora – facebook.com/ExtraGale

Gminne zawody w piłkę 
siatkową w Niepruszewie

W dniu 11mar-
ca 2022 roku 
w  Z e s p o l e 

Szkolno-Przedszkolnym 
im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie odbyły 
się gminne zawody w pił-
kę siatkową dziewcząt 
i chłopców dla uczniów 
klas VII-VIII. Honorowy Patronat nad konkursem objął burmistrz 
Miasta i Gminy Buk. Do udziału w zawodach zaproszeni byli ucznio-
wie klas VII-VIII ze szkół z terenu gminy Buk (Szkoła Podstawowa 
w Dobieżynie, Szkoła Podstawowa w Buku i Szkoła Podstawowa 
w Niepruszewie, Szkoła Podstawowa w Szewcach), w kategorii 
wiekowej Młodzież Szkolna. Niestety do zawodów przystąpiły tylko 
dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej w Buku. Uczestnicy zawodów 
rozegrali mecze w systemie do trzech wygranych setów w kategorii 
dziewcząt i chłopców.

W zawodach uczestniczyło 40 uczniów z klas VII-VIII. Na podsta-
wie rozgrywek wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii wiekowej 
dziewcząt i chłopców. Puchary oraz medale otrzymały drużyny, które 
zajęły 2 pierwsze miejsca (w każdej kategorii). Sponsorami nagród 
byli: p. Robert Gaweł – wielkopolski kurator oświaty oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie.

Zajrzyj  
do nas  

po seansie

tel. 61 8140 tel. 61 8140 370370
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„Jest taka chwila, o której myślimy,
Która na pewno nadejdzie,

Ale zawsze nie w porę,
Zawsze za wcześnie.” 

Serdecznie dziękuję księdzu Prałatowi Andrzejowi 
Szczepaniakowi za wsparcie duchowe, dr Magdzie 

Rzepińskiej za opiekę medyczną, pani Zofii 
Koźmińskiej za zaangażowanie i nieocenioną 

pomoc, przyjaciółce Ali za to że jest. Dziękuję panu 
organiście, firmie pogrzebowej „Osiński”, bliskim, 
przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim obecnym za 

okazane wsparcie, za przyjęte komunie, zmówione 
msze św. i udział w ostatnim pożegnaniu mojego 

męża

V Śp. Leszka Dominik

Serdeczne Bóg zapłać
składa Żona

OFERUJEMY

• Umowę o pracę
• Wynagrodzenie stałe oraz premię miesięczną
• Częściową rekompensatę za dojazdy
• Opiekę medyczną
• Świadczenia z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych

OCZEKUJEMY

• Uprawnień UDT na obsługę wózka widłowego
• Podstawowej obsługi komputera
• Sprawności i szybkości działania
• Umiejętności pracy w zespole

ZAAPLIKUJ wysyłając CV na adres:

sylwia.derpinska@kersia-group.com

lub osobiście złóż CV w sekretariacie firmy pod adresem:

Kersia Polska Sp. z o.o. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk

Więcej informacji pod numerem 694 427 258

ZATRUDNIMY NA STANOWISKO:MAGAZYNIER-OPERATOR PRODUKCJI

LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

Autoryzowany Dealer marki CLAAS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Agrimasz Sp. z o.o. jest firmą z 10-letnim doświadczeniem
na rynku maszyn rolniczych. 

Firma specjalizuje się w sprzedaży maszyn, handlu
częściami zamiennymi, usługami serwisowymi oraz
doradztwem.

W każdej w/w specjalizacji Agrimasz został nagrodzony
tytułem „Dealera Roku” w ogólnopolskim badaniu
zadowolenia klientów CLAAS w latach 2017, 2018 i 2019,
2020.

CLAAS, Väderstad, BEDNAR, Gregoire-Besson, Maschio-
Gaspardo, MANDAM, PRONAR, UMEGA, Joskin, Sulky.

SZUKASZ CZĘŚCI DO SWOJEJ MASZYNY?
Naszym zadaniem jest profesjonalne doradztwo dla
klientów, dobór części i olei oraz zamówienia i sprzedaż
części zamiennych. Dużą ilość części eksploatacyjnych i
wysoko rotujących mamy na miejscu.
Tego, czego nie posiadamy na miejscu możemy zamówić
z dostawą na kolejny dzień

JAKIE USŁUGI SERWISOWE PROWADZIMY?
Serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny
Przeglądy okresowe
Obsługa klimatyzacji
Kontrole przedsezonowe maszyn żniwnych oraz
uprawowych
Współpracujemy z ubezpieczalniami w procesie
likwidacji szkód

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

AGRIMASZ SP. Z O.O.
ŚWIERKOWA 1

64-320 NIEPRUSZEWO

DZIAŁ HANDLOWY: 

MAGAZYN CZĘŚCI:  

SERWIS: 

+48 885 210 994

+48 885 205 200

+48 887 302 005

MASZYNY ROLNICZE JAKIE SPRZEDAJEMY:

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ  ISSN 1429-2742

Redaktor Naczelny: Hubert Wejmann
Skład zespołu redakcyjnego: Hubert Wejmann, Iwona Skibińska-Talukder
Adres Redakcji:  64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27  kosynierbukowski@mgokbuk.pl
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27 e-mail: dyrekcja@mgokbuk.pl
Kolportaż: Paweł Króliczak  Zdjęcie na okładce: Paweł Krzemiński
Ogłoszenia i reklamy: Ewa Szurkowska, tel. (61) 8140 121,  
e-mail:   kosynierbukowski@mgokbuk.pl    (z dopiskiem reklama) 
(do 25 dnia każdego miesiąca) – Zapraszamy do zamieszczania reklam
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OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00
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7. EUROPEJSKA 
NOC MUZEÓW
21 maja (sobota)

Szczegółowy program 
na stronie:  

www.bibliotekabuk.pl






