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Z obrad sesji
W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się XLI sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk.

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

prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 18 marca 

2022 r. oraz 24 marca 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

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

Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” 

Pani Annie Wyszyńskiej-Klorek.
2) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” 

Panu Ryszardowi Milerowi.
3) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” 

Panu Stefanowi Tonder.
4)  Zmiana Uchwały nr XXVIII/252/2021 Rady Miasta i Gmi-

ny Buk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
5) Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy 

Buk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca 
w Niepruszewie.

6)  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej 
w Buku.

7)  Udzielenie 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.

8) Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk 
na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2022.

9) Nadanie imienia parkowi miejskiemu w Buku przy ulicy 
Dobieżyńskiej 27.

10) Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku.

11)  Wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy 
Buk w stowarzyszeniu o nazwie:  Stowarzyszenie – Lokal-
na Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku.

12)  Konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy 
ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ.

13)  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w Dobieżynie i Wielkiej Wsi w rejonie linii kolejowej E20 
oraz dróg powiatowych nr 2458P i 2497P.

14)  Zakres pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Buk na 
rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

15) Zgłoszenie sołectwa Dobieżyn do Programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+”.

16)  Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 
2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka 
z o. o. w Buku.

17) Uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Buk.
18) 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.

19) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 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.

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

Pomagając innym,  
realizujemy bieżące inwestycje

Przyjęcie projektów uchwał, omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy przebywających 
na terenie gminy oraz dyskusja na temat polityki mieszkaniowej gminy zdominowały 
XLI sesję Rady MiG Buk, która odbyła się 28 kwietnia w Sali Miejskiej w Buku.

Sprawozdanie burmistrza
Na początku spotkania burmistrz Paweł 

Adam już tradycyjnie przedstawił sprawoz-
danie ze swojej działalności z okresu między 

sesjami. Swoje wystąpienie rozpoczął od zło-
żenia podziękowań mieszkańcom gminy, któ-
rzy tak aktywnie zaangażowali się w pomoc 
dla obywateli Ukrainy; też w tych miejscach 

na terenie gminy, gdzie goście przebywają 
w sposób bardziej zorganizowany, takich 
jak w Niepruszewie czy Dakowach Suchych. 
Burmistrz podziękował też sołtysom, radom 
sołeckim, współpracownikom, kierowni-
kom referatów i jednostek organizacyjnych. 
Mówił, że te działania są prowadzone na 
wielu płaszczyznach: począwszy od obsłu-
gi administracyjnej w urzędzie i wypłaty 
świadczeń pieniężnych, po różne formy 
wsparcia oświatowego – na przykład naukę 
języka polskiego dla dorosłych, a kończąc na 
najzwyklejszym ludzkim odruchu, jakim jest 

Drodzy 
Mieszkańcy, 

Ostatni mie-
siąc okazał 
się być bardzo ważny dla naszej 

gminy. Po raz pierwszy od dłuższego cza-
su mogliśmy zaobserwować intensyfikację 
wydarzeń społeczno-kulturalnych. Udany 
Koncert Nadziei, powrót do tradycyjnej for-
my obchodów Święta Konstytucji 3. Maja, 
zacny jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiej-
skich Buk-Wielka Wieś i ciekawy Tydzień 
Bibliotek, to niektóre z nich. Z wielką radością 
w gronie „Zasłużonych dla Miasta i Gminy 
Buk” powitaliśmy byłą wieloletnią dyrektor 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały-Annę Wy-
szyńska-Klorek oraz znanych społeczników: 
Ryszarda Milera z PTTK i Stefana Tonder z 
PZHGP. Dzięki swojej pracy na rzecz społecz-
ności lokalnej zasłużyli oni na powszechny 
szacunek, a decyzja o ich wyróżnieniu spo-

tkała się z uznaniem mieszkańców. Byłem 
prawdziwie zaszczycony mogąc wręczyć im 
wyróżnienia w imieniu naszej wspólnoty 
samorządowej. Serdecznie gratuluję także 
„Złotym Kłosom”, które otrzymały pierwszą 
nagrodę kulturalną powiatu poznańskiego. 
Spośród wielu tematów debaty publicznej, w 
ostatnim czasie na pierwszy plan wysunęła 
się sprawa niewłaściwej przycinki lip na Pla-
cu Stanisława Reszki. Biję się w piersi i bardzo 
przepraszam za zaistniałą sytuację, która nie 
powinna mieć miejsca. Wyciągniemy z niej 
odpowiednie wnioski na przyszłość. Państwa 
stanowcza reakcja na to zaniedbanie stała się 
przestrogą także dla pracowników samo-
rządowych odpowiedzialnych za realizację 
zadań publicznych. Cieszę się, że ta troska 
o miasto przyczyniła się także do licznego 
Państwa udziału w pierwszym publicznym 
spotkaniu w ramach konsultacji społecznych 
dotyczących rewitalizacji rynku. Zadanie ich 
przeprowadzenia powierzyliśmy profesjo-
nalistom z inicjatywy Centrum Otwarte, 

których celem jest wypracowanie końco-
wego raportu. Ten dokument stworzony w 
drodze dialogu wspólnie z mieszkańcami, 
stanie się podstawą wszelkich działań wokół 
Placu Przemysława. Liczę, że skorzystacie 
Państwo z okazji i równie licznie zgłosicie 
swój udział w warsztatach zaplanowanych 
na 5 czerwca br. Swój akces należy zgła-
szać na adres e-mail: rynek@buk.gmina.pl 
. Warto się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest 
ograniczona. Na koniec dobra wiadomość z 
ostatniej chwili. Rozbudowa naszej Biblioteki 
Publicznej znalazła się na trzecim miejscu, 
ogólnokrajowej listy rankingowej projektów 
przewidzianych do wsparcia w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
Korzystając z okazji serdecznie zapraszam 
Państwa do udziału w Dniach Gminy Buk. 
Mam nadzieję, że tym razem aura będzie dla 
nas łaskawa.

 Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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rozmowa. Dziękował też wolontariuszom, 
harcerzom, którzy zaangażowali się w ob-
sługę punktu zbiórki darów w strażnicy oraz 
organizatorom festynu wiosennego „Buk dla 
Ukrainy” w Parku Sokoła, w ramach które-
go zostało przygotowanych szereg atrakcji 
kulturalnych. Podsumowując, stwierdził, że 
odruch solidarności z obywatelami Ukrainy 
jest ogromny, co pokazuje, że jako gmina nie 
jesteśmy obojętni – staramy się wspierać 
najbardziej, jak potrafimy i najlepiej, jak 
umiemy. Dzięki temu goście zza wschodniej 
granicy mogą się poczuć u nas jak w domu.

Burmistrz wspominał też wizytę dwój-
ki przedstawicieli partnerskiej gminy ho-
lenderskiej Sint-Michielsgestel, która jako 
samorząd wsparła finansowo naszą gminę 
w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
Zebrali pieniądze, za które zgodnie z ak-
tualnymi potrzebami zakupili na przykład 
odzież; w tym celu pojechali do sklepów 
w Poznaniu i pod konkretne rozmiary zro-
bili zakupy. – Te fundusze przez cały czas 
są zbierane przez naszych holenderskich 
przyjaciół w Sint-Michielsgestel. Jednak, 
aby tę pomoc przyjąć, koniecznym stało się 
powołanie bukowskiej Fundacji Wybierz 
Przyszłość, która wspiera samorząd mię-
dzy innymi w dystrybuowaniu pomocy dla 
Ukraińców. To pokazuje, że szukamy różnych 
form organizacyjnych, aby jak najskuteczniej 
pomagać potrzebującym – mówił burmistrz. 

Kolejnym adresatem słów uznania ze 
strony burmistrza był Zespół Folklory-
styczny Złote Kłosy, który został laureatem 
pierwszej nagrody powiatu poznańskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej za 2021 rok. – Ta nagroda poka-
zuje, że zespoły, organizacje z terenu naszej 
gminy mogą się cieszyć nie tylko długoletnią 
działalnością, ale też licznymi osiągnięciami, 
czyli wysoką oceną jakości ich pracy – mówił 
burmistrz. I kontynuował: – Jak już mówi-
my o wysokiej jakości, trzeba wspomnieć 
o Koncercie Nadziei, który odbył się w hali 
OSiR. Dobrze znany nie tylko bukowskiej 
publiczności zespół Amici Canti dał popiso-
wy występ, który spotkał się z ogromnym 
entuzjazmem publiczności, podobnie jak 
występ tenorów Tre Voci. Podziękowania 
należą się nie tylko artystom, ale też MGOK, 
OSiR i pracownikom urzędu za zorganizo-
wanie koncertu oraz publiczności, która tak 
chętnie i licznie przyjęła nasze zaproszenie 
do udziału w tym wydarzeniu. Po trudnym 
okresie pandemii, ta forma rozrywki jest 
oznaką powrotu do normalności, czego 
bardzo nam wszystkim życzę.

Kolejne podziękowania złożone przez 
burmistrza zostały skierowane do „zasłużo-
nych dla Miasta i Gminy Buk”. – Są to osoby, 
które cieszą się nie tylko wybitnymi osiągnię-
ciami dzięki swojej długoletniej działalności, 

ale też tym, że wiele wniosły w życie naszej 
społeczności lokalnej. Trójkę nominowa-
nych: prezesa PTTK, oddziału w Buku pana 
Ryszarda Milera; wiceprezesa PTTK, oddzia-
łu w Buku panią Annę Wyszyńską-Klorek 
i członka Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych pana Stefana Tonder, 
będę miał ogromny zaszczyt uhonorować 
podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja, 
oczywiście po wcześniejszej akceptacji tych 
kandydatur przez Państwa radnych i przy-
jęciu odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Przechodząc do tematu inwestycji w gmi-
nie, burmistrz zaznaczył, że wiele działań 
tego typu jest realizowanych w związku 
z pomocą uchodźcom z Ukrainy. – Jak na 
przykład doposażenie i przystosowanie 
obiektów, w których przebywają uchodź-
cy (zainstalowanie kabin prysznicowych 
w WDK w Dakowach Suchych, dostosowanie 
sanitariatów w Niepruszewie), co znacznie 
obciąża Referat Inwestycji i ma wpływ na 
realizację zadań własnych gminy, co nie zna-
czy, że coś sobie odpuszczamy. Pomagamy 
innym, ale realizujemy też zadania własne 
gminy – mówił burmistrz. Prace są konty-
nuowane na przykład w związku z budową 
ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, 
gdzie też trzeba będzie wymienić całą sieć 
wodociągową czy przedsięwzięcia wynika-
jące ze zmiany w budżecie gminy i realizacji 
wieloletniego planu rozwoju modernizacji 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
oraz inicjowane są zadania nowe: budowa 
placu zabaw na terenie Parku Sokoła czy 
Pumptracku w Niepruszewie. Jak mówił 
burmistrz: – Te działania są możliwe dzięki 
bieżącym zmianom budżetu gminy, których 
uchwały w tym zakresie będą podejmowane 
podczas dzisiejszej sesji. I tak na przykład, 
jedna z tych zmian dotyczy gromadzenia 
wody deszczowej i tym samym wsparcia 
mieszkańców w tym zakresie dotacją w wy-
sokości 5000 zł. 

Ponadto burmistrz zaprosił radnych 
i mieszkańców gminy na uroczystości zwią-
zane z obchodami Konstytucji 3 Maja. 

Bieżące projekty 
Wszystkie bieżące projekty, które zostały 

zaplanowane na tę sesję, przyjęto jedno-
myślnie lub większością głosów radnych. Już 
nie było potrzeby ich omawiania, co zostało 
zrobione podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Socjalnych w dn. 22 kwietnia br. 

W części sesji: „Interpelacje i zapytania” 
radni, mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców, dopytywali między innymi, 
kiedy rozpocznie się budowa ronda na ulicy 
Grodziskiej czy ścieżki rowerowej na ulicy 
Otuskiej, montowanie lustra na ulicy Sporto-

wej (wyjazd od ulicy Basztowej); zwracali też 
uwagę na porozrzucane szkło na obwodnicy 
przy stawku. Byli też zainteresowani dzia-
łaniami związanymi ze stawem w Sznyfinie 
czy użytkowaniem studni głębinowych, co 
jak się wyjaśniło, nie jest przedmiotem za-
dań gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświa-
ty Tomasz Plewa dołączył do słów podzięko-
wań skierowanych do pomysłodawców i orga-
nizatorów Koncertu Nadziei, który zgromadził 
około 700 osób; słowa uznania skierował 
dla zespołu Amici Canti, który świetnie się 
zaprezentował, tym razem w repertuarze 
rozrywkowym. Zaproponował, aby już na 
stałe wpisać do kalendarza zmianę terminu 
koncertu noworocznego na okres wiosenny. 
Wyraził swoją aprobatę dla działań związa-
nych z retencją wody – z powodu małych 
opadów deszczu każdą kroplę wody należy 
chronić. Ucieszyło go, że Park Sokoła lub Park 
Harcerza przy ulicy Dobieżyńskiej w Buku (te 
nazwy do tej pory były używane zamiennie) 
doczekał się w końcu swojej nazwy i w ten 
sposób docenione też zostało Towarzystwa 
Gimnastyczne „Sokół”. Tomasz Plewa po-
dziękował też wszystkim zaangażowanym 
w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak mówił: 
– Nasza gmina przyjęła w sumie 400-500 
osób, zapewniając im zakwaterowanie i wyży-
wienie; szczególne podziękowania kieruję do 
tych sołectw, które obywateli Ukrainy goszczą 
w obiektach gminnych. Przydatne byłoby, aby 
na stronie internetowej urzędu ukazał się 
przewodnik dotyczący zwrotu kosztów; na 
jaką formę pomocy finansowej mogą liczyć 
mieszkańcy udzielający wsparcia uchodźcom 
(gdzie te wnioski można składać, ile jest czasu 
na ich rozpatrzenie), podobnie przedsiębiorcy 
zatrudniający obywateli z Ukrainy, też, jakie 
dofinansowanie ze skarbu państwa otrzymuje 
urząd jako samorząd, przyjmując uchodźców 
do obiektów gminnych. – Przy okazji prze-
kazuję ogromny apel od służb zbierających 
żywność w strażnicy, że kończą się zapasy 
i proszą o pomoc. I jeszcze wnioskuję, aby 
teraz, już po zakończeniu pandemii, wrócić 
do zdrowotnego programu rehabilitacji po-
covidowej, który został zawieszony i by tego 
typu działania były prowadzone na terenie 
MiG Buk – dodał Tomasz Plewa. 

O Koncercie Nadziei mówiono jeszcze 
wielokrotnie. Przewodniczący Rady MiG 
Buk Piotr Goroński podziękował za słowa 
uznania dla występu Amici Canti; zwrócił 
też uwagę na wyremontowany hol OSiR. – 
Długo czekaliśmy na rezultat prac, ale efekt 
finalny jest znakomity, o czym mogliśmy się 
przekonać, przychodząc na koncert.  

Sprawy mieszkaniowe
W punkcie „Wystąpienia osób niebędą-

cych radnymi” burmistrz skierował do prze-
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wodniczącego Społecznej Komisji Mieszka-
niowej Tomasza Giełdy zapytania dotyczące 
polityki mieszankowej gminy. – 25 kwietnia 
br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, na którym niestety, ale nie 
mogłem być obecny. Chciałbym skierować 
do Pana Przewodniczącego kilka zapytań. 
Pytanie 1: W jaki sposób, Pana zdaniem, 
należałoby skutecznie pozyskiwać nieru-
chomości, które możemy potem włączyć do 
mieszkaniowego zasobu gminy? Pytanie 2: 
Jeżeli jednym ze sposobów ich pozyskiwania 
jest ich wykup, czy ma Pan na uwadze jakieś 
dofinansowania; oprócz tych, które podej-
muje urząd, korzystając z Funduszu Dopłat, 
w ramach którego już dwukrotnie udało nam 
się pozyskać fundusze na zakup lokali. Ale 
może Pan Przewodniczący ma inny pomysł 
i może dostępne są inne dofinansowania? Py-
tanie 3: W związku z zakupem nieruchomości 
w Buku prosiłbym Pana o poradę, na jakie 
cele, Pana zdaniem, należałoby przeznaczyć 
tę zakupioną nieruchomość. Bo to, że nowy 
lokal jest potrzebny, aby włączyć go do zasobu 
mieszkaniowego gminy, jest oczywiste. 

Przewodniczący Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej Tomasz Giełda odpowiedział, 
zaczynając od pytania 3: – Nie mam pomysłu, 
gdyż byłem przeciwny zakupowi tej nierucho-
mości. Opuściłem posiedzenie komisji, bo nie 
chciałem podejmować decyzji w tej sprawie. 
Odpowiedź na pytanie 1: Uważam, że nowych 
mieszkań trzeba szukać na wolnym rynku. 
Odpowiedź na pytanie 2: Co do programów 
dotyczących szukania dofinansowanie to są 
te, które przedstawił pracownik obsługujący 
sprawy zasobów mieszkaniowych w urzędzie 
– na podstawie przygotowanych przez niego 
materiałów udzielę Panu informacji pisemnej 
i prześlę e-mailem.

W temacie polityki mieszkaniowej głos 
zabrał też przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa, który powiedział: 
– Skoro na dzisiejszej sesji podjęliśmy tak 
ważną uchwałę dotyczącą nabycia nieru-
chomości przy ulicy Dworcowej w Buku, 
to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że 
w uzasadnienie do uchwały został dopre-
cyzowany cel jej zakupu i jest on mieszka-
niowy. W uzasadnieniu do uchwały jest też 
zapowiedź wystąpienia o dopłatę z Fundu-
szu Dopłat. Ustosunkował się do tego radny 
Tomasz Giełda, który powiedział, że nie zo-
stały przedstawione dokumenty dotyczące 
wartości tej nieruchomości. W odpowiedzi 
burmistrz stwierdził, że przewodniczący 
Komisji Oświaty i Budżetu Tomasz Plewa 
prowadząc wspólne posiedzenie Komisji 
Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 
w dn. 24 marca br., informował, że na biurku 
dostępne są materiały związane z operatem 
szacunkowym i każdy radny mógł się z nimi 

zapoznać. 
Natomiast burmistrz wyraził ubolewanie 

co do faktu, że pan radny Tomasz Giełda, tym 
bardziej jako przewodniczący Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej, ostatecznie opuścił 
posiedzenie komisji i tym samym nie brał 
udziału w dyskusji nad tak ważną uchwałą, 
mimo prośby o pozostanie. W odpowiedzi, 
ku niedowierzaniu wszystkich radnych, To-
masz Giełda przyznał, że opuścił posiedzenie 
komisji, żeby nie podejmować decyzji.

– Zaś w punkcie tejże komisji, w części 
dyskusji nad projektami uchwał rozgorzała 
dyskusja, jednak Pan opuścił posiedzenie – 
jak przypuszczam, nie chcąc zabierać głosu, 
co bardzo mnie zawiodło. Liczyłem na to, że 
Pańska pomoc merytoryczna jako przewod-
niczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
mogłaby okazać się dla mnie i współpracow-
ników bardzo przydatna. 

Radny Tomasz Plewa przekazał też ko-
munikat w sprawie, która budziła szereg 
pytań i wątpliwości, a dotyczy ustalenia 
warunków zabudowy budynków wieloro-
dzinnych mieszkalnych przy ulicy Basztowej 
w Buku – burmistrz wydał odmowną decyzję 
w tej sprawie. 

Na zakończenie sesji przewodniczący 
Rady MiG Buk Piotr Goroński przypomniał 
radnym o składaniu oświadczeń majątko-
wych.

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

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Buk” Annie Wyszyńskiej-Klorek;

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Buk” Ryszardowi Milerowi;

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Buk” Stefanowi Tonder;

– zmiany uchwały nr XXXVIII/252/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 kwietnia 
2021 r. w sprawie udzielenie pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznańskiemu;

– udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Miasta i Gminy Buk Parafii Rzymskokatolic-
kiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie;

– wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości położonej w Buku;

– udzielenia dotacji celowej na dofinan-
sowanie zadań służących ochronie zasobów 
wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, 
polegających na budowie systemu do re-
tencjowania wód opadowych w miejscu ich 
powstania;

– określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy 
Buk w roku 2022;

– nadania imienia parkowi miejskiemu 
w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej 27;

– ustalenia maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie w Miejskim Żłobku 
„Bukowianka” w Buku; 

– wyrażenia woli kontynuacji członko-
stwa Miasta i Gminy Buk w stowarzyszeniu 
o nazwie: Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
z siedzibą w Buku;

– konieczności dokonania zmian i po-
nowienia procedury sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania terenów 
położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. 
Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Za-
silania – GPZ;

– przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w Dobieżynie 
i Wielkiej Wsi w rejonie linii kolejowej E20 
oraz dróg powiatowych nr 2458P i 2497P;

– zakresu pomocy świadczonej przez 
Miasto i Gminę Buk na rzecz obywateli Ukra-
iny, w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa;

– zgłoszenie sołectwa Dobieżyn do Pro-
gramu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;

– uchwalenia wieloletniego planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka 
z o.o. w Buku;

– uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk; 
– zmiany 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/319/2021 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 
2022-2036.

 Edyta Wasielewska

Trudne decyzje 
odpowiedzialnie 
podejmowane

Prognozy i plany w zakresie rozwoju 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
gminy Buk – zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców i inwestorów, 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 
rok 2021 oraz zaopiniowanie bieżących 
projektów uchwał to tematy, którymi 
radni zajęli się podczas wspólnego 
posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty 
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych, które 
odbyło się 22 kwietnia br. w Sali 
Miejskiej.

Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej
Prezes Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej Tomasz Stawicki omówił sytuację 
i prognozy w zakresie rozwoju gospodarki 
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wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
i Gminy Buk. Zanim przedstawił szczegóło-
we zadania w tym zakresie, zwrócił uwagę, 
że w gminie Buk jedynie blisko 48 procent 
mieszkańców jest podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej i w porównaniu z innymi 
gminami w powiecie poznańskim pozosta-
je jeszcze wiele do zrobienia. Na przykład 
w Dopiewie skanalizowanie jest na pozio-
mie 82 procent, w Rokietnicy – 97 procent, 
w Tarnowie Podgórnym – 91,8 procent. 

– Priorytetem jest konieczność reali-
zacji inwestycji rozbudowy i modernizacji 
Oczyszczalni Ścieków w Niepruszewie, roz-
budowy Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej 
Wsi, modernizacji stacji uzdatniania wody 
w miejscowościach: Dobieżyn, Szewce, Da-
kowy Suche oraz pilnej wymiany azbesto-
wych sieci wodociągowych na terenie gmi-
ny. Te zadania wymagają wielomilionowych 
nakładów finansowych, powinny być reali-
zowane równolegle i już dłużej nie można 
czekać z ich rozpoczęciem. Skutki tych opóź-
nień będą odczuwalne dla mieszkańców – 
gmina nie będzie w stanie zapewnić odbioru 
ścieków, mogą być problemy z dostępem do 
wody i jej jakością, szczególnie w okresie 
letnim – mówił prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Tomasz Stawicki.

I kontynuował: – Negatywny stan in-
frastruktury gospodarki wodno-ściekowej, 
potrzeby modernizacyjne, inwestycyjne oraz 
zmieniające się środowisko ekonomiczne 
(m.in. realizacja zabudowy wielorodzinnej 
oraz zainteresowanie inwestorów prywat-
nych rozwojem na terenie gminy) powodują, 
iż zakres koniecznych modernizacji i inwe-
stycji umożliwiających sprostanie zwięk-
szającemu się zapotrzebowaniu na wodę 
oraz odbiór ścieków wymaga bardzo dużych 
nakładów finansowych. Jednocześnie ogra-
niczenia związane z możliwościami wygo-
spodarowania środków własnych w ramach 
działalności ZGK, w związku z zasadami usta-
lenia wysokości opłat za zbiorowe dostar-
czanie wody oraz odbiór ścieków (ustalona 
taryfa), a także, zważywszy na charakter 
spółki komunalnej z ograniczonymi możli-
wościami zarobkowania na rynku lokalnym, 
koniecznym jest zaangażowanie finansowe 
MiG Buk w działania inwestycyjne ZGK. Bez 
znacznego wsparcia finansowego ze strony 
gminy prowadzenie niezbędnych inwestycji 
jest bardzo mocno ograniczone.

Najważniejszą inwestycją w zakresie 
gospodarki ściekowej w gminie jest zwięk-
szenie przepustowości oraz rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. 
Koncepcja tego przedsięwzięcia obejmu-
je kompleksową rozbudowę oczyszczalni 
ścieków, w ramach której wykonana ma 

zostać budowa obiektów nowych oraz prze-
budowa już istniejących. Koszt inwestycji 
według aktualnie obowiązujących stawek 
ma wynieść około 23 mln zł. Niemożność 
jej zrealizowania w sposób zasadniczy od-
bije się na sytuacji finansowej gminy, gdyż 
inwestorzy, nie mając możliwości podłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej, nie będą zain-
teresowani działaniami na terenie strefy 
przemysłowej w Niepruszewie.  

Też oczyszczalnia ścieków w Wielkiej 
Wsi wymaga rozbudowy, szczególnie z racji 
błędów projektowych, skutkiem czego od-
czuwalne są znaczące problemy w zakresie 
działania urządzeń technologicznych oraz 
niewystarczającej przepustowości w funk-
cjonowaniu oczyszczalni. Przygotowywana 
jest koncepcja modernizacji oczyszczalni, 
a koszt inwestycji oszacowano na 10 mln zł.

Rekomendacja dla burmistrza
Prezes ZGK Tomasz Stawicki podzięko-

wał burmistrzowi za działania związane 
z wykupem lub zamianą działek sąsiadują-
cych przy terenach oczyszczalni. Burmistrz 
podjął się negocjacji z właścicielami nieru-
chomości, co jest pierwszym, niezbędnym 
etapem prac w zakresie realizacji inwesty-
cji. Przy omawianiu tematu wykupu lub 
zamiany działek burmistrz zwrócił się do 
radnych z zapytaniem, czy ich zdaniem 
nadal ma podejmować tego typu działa-
nia. – Bez pozyskiwania działek nie ma 
co mówić o realizacji inwestycji, nie tylko 
w zakresie wodno-kanalizacyjnym. W tym 
temacie odbyłem już szereg spotkań, wła-
śnie też po to, abyśmy teraz mogli o tym 
rozmawiać. Jako urząd jesteśmy gotowi 
dalej podejmować szereg inwestycji, jed-
nak w związku z uwagami, które pojawiają 
się ze strony niektórych radnych na temat 
moich działań w tym zakresie, zastanawiam 
się, czy moje zaangażowanie jest zasadne. 
Czy znowu nie będzie tak jak w przypadku 
przejęcia działki w sąsiedztwie wieży wo-
dociągowej, kiedy zostało mi zarzucone, że 
nie kieruję się biznesowym podejściem. 
Dlatego oczekuję jednoznacznej odpowiedzi 
ze strony radnych, czy mam kontynuować 
dalsze rozmowy z mieszkańcami, właści-
cielami działek dla celu, jakim jest rozwój 
sieci wodno-ściekowej w gminie – mówił 
burmistrz Paweł Adam. 

Prowadzący obrady – Tomasz Plewa 
– podjął temat rozstrzygnięcia przez rad-
nych kierunku działań mających prowadzić 
do nabywania działek dla zabezpieczenia 
lokalizacji odwiertów wodociągowych 
i lokalizacji nowych urządzeń wodno-ka-
nalizacyjnych. W wyniku głosowania rad-
ni jednogłośnie przyjęli rekomendację dla 

burmistrza w celu podejmowaniu przez 
niego rozmów dotyczących nabycia lub 
zamiany pięciu działek, które są niezbęd-
ne do podjęcia dalszych działań w zakre-
sie wodno-ściekowym na terenie gminy. 
Rezultat tych ustaleń ma się pojawić się 
w najbliższej korekcie budżetu na 2022 
rok. Burmistrz podziękował za zaufanie, 
jakim go obdarzono i zadeklarował, że sys-
tematycznie będzie informował o wynikach 
negocjacji w poszczególnych sprawach. Ta 
rekomendacja pozwoli mu też podejmować 
decyzje w celu wydatkowania środków na 
przygotowania operatów szacunkowych, 
odpowiednich ekspertyz, na przykład do-
tyczących warunków hydrologicznych czy 
procedowania decyzji celu publicznego. Jest 
to mandat zaufania, który umożliwi burmi-
strzowi występowanie przed właściciela-
mi działek z zapewnieniem, że działania 
urzędu wspierane są przez Radę MiG Buk.

Niezbędne inwestycje
Wracając do tematu polityki wod-

no-ściekowej w gminie, nie mniej pilna 
jest budowa nowych ujęć wody w Stacji 
Uzdatniania Wody w Buku, aby zapewnić 
nieprzerwane dostawy wody dla mieszkań-
ców, szczególnie w okresie letnim. W SUW 
w Kalwach należy dokonać rekonstrukcji 
otworów zarośniętych pokładami żelaza 
i manganu oraz zapewnić budowę nowych 
ujęć wody. Stacje Uzdatniania Wody w Do-
bieżynie, Szewcach i Dakowach Suchych wy-
magają pilnej modernizacji wraz z budową 
zbiornika retencyjnego, wymiany galerii 
filtrów, montażu zestawu hydroforowego 
oraz automatyki. Do tego niezbędne jest 
nabycie przyległych działek, co już wcze-
śniej uzyskało poparcie radnych. 

Prezes ZGK Tomasz Stawicki podkreślił, 
że spółka funkcjonuje w oparciu o bardzo 
stary i bardzo mocno wysłużony sprzęt oraz 
tabor. Z jednej strony generuje to bardzo 
wysokie koszty naprawy sprzętu, a z drugiej 
strony ogranicza możliwości działania ZGK 
i świadczonych usług. Niezbędne jest więc 
sukcesywne nabywanie nowego sprzętu 
i wymiana zużytych pojazdów na nowe.

W związku z zaprezentowanymi pro-
blemami oraz potrzebami inwestycyjnymi 
spółki prezes ZGK Tomasz Stawicki zaprosił 
burmistrza oraz radnych do zwizytowania 
obiektów spółki, przede wszystkim stacji 
uzdatniania wody oraz oczyszczalni ście-
ków, które w pierwszej kolejności wymagają 
nakładów finansowych. 

Radni zgodnie przyznali, że sieć wodno-
-kanalizacyjna wymaga podjęcia niezwłocz-
nych działań, jednak zastanawiano się, skąd 
wziąć pieniądze na tak wielomilionowe 
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inwestycje, na ile jest szansa na pozyska-
nie środków zewnętrznych (na przykład 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, programu Polski Ład), którymi 
inwestycjami należy zająć się w pierwszej 
kolejności i czy przydomowe oczyszczalnie 
ścieków mogłyby być jakąś alternatywą. 

– W porównaniu do innych gmin po-
wiatu poznańskiego stan gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie jest dramatyczny, 
co świadczy o wieloletnich zaniedbaniach 
w tym zakresie. Bez odpowiednich inwe-
stycji nie ma co mówić o rozwoju gminy. 
Inwestorzy zanim podejmą działania biz-
nesowe w gminie, dopytują o sieci kanali-
zacyjne, a ich oczekiwania w tym zakresie 
są jak najbardziej zasadne. Jako burmistrz 
muszę podejmować decyzje trudne, ale od-
powiedzialne, a te są związane z odpowied-
nim wydatkowaniem pieniędzy z budżetu 
gminy. W żaden sposób nie możemy karać 
mieszkańców, nie zapewniając im realiza-
cji inwestycji niezbędnych do normalnego 
funkcjonowania i godnych warunków życia. 
Do tej pory udało się wiele zrobić, ale po-
winniśmy przyspieszyć te działania. Przez 
cały czas staramy się pozyskiwać środki ze-
wnętrzne pomimo tego, że tych możliwości 
obecnie nie jest dużo, ale mam nadzieję, że 
nasze potrzeby i oczekiwania doczekają się 
pozytywnych rozstrzygnięć decydentów 
–podsumował burmistrz. 

Jak dodał przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Nie można 
już dłużej czekać, ale krok po kroku reali-
zować inwestycje wodno-kanalizacyjne, 
które są strategiczne dla gminy. Potrzebne 
nakłady finansowe są ogromne, ale jeste-
śmy zobowiązani znaleźć na to fundusze. 
Zaciągnięcie obligacji jest bezpiecznym spo-
sobem pozyskania pieniędzy; szczególnie, 
że sytuacja finansowa gminy jest stabilna, 
a tym samym pomnażamy majątek gminy. 

Na koniec tej części obrad radni po-
zytywnie zaakceptowali projekt uchwały 
dotyczący uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych w latach 2022-
2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Buku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
za 2021 rok

W dalszej kolejności omówiono spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2021 
rok, którego szczegółowe opracowania 
zostały przedstawione radnym w od-
powiednim czasie przed posiedzeniem. 
Dostarczone materiały zawierały między 
innymi szczegółowe sprawozdania z wy-
konania: dochodów budżetowych, wy-

datków budżetowych, planu przychodów 
i rozchodów budżetu, zadań majątkowych 
oraz budżetu jednostek organizacyjnych 
MiG Buk. Ze strony radnych padały pyta-
nia dotyczące doprecyzowania niektórych 
pozycji w sprawozdaniu, na przykład w za-
kresie gospodarki mieszkaniowej, w tym 
możliwość nabycia działek z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przewodni-
czący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa dopytywał, dlaczego wydatki w tym 
zakresie są tak skromne, a zaplanowane 
środki finansowe na ten cel były o wiele 
wyższe. 

Burmistrz odpowiedział: – Podej-
mujemy wszystkie możliwe działania 
w zakresie pozyskiwania nowych lokali 
mieszkaniowych, ale możliwości w tym 
zakresie w gminie są bardzo ograniczone. 
Wynika to z tego, że nie ma ofert miesz-
kaniowych – na rynku pierwotnym nie ma 
ich w ogóle, co najwyżej na rynku wtór-
nym. Niedawno udało się zakupić dwa 
nowe mieszkania w Wielkiej Wsi, które 
już mają nowych lokatorów. Z sukcesem 
zakończyła się procedura uwolnienia po-
mieszczeń w MGOK. Korzystamy z każdej 
nadarzającej się okazji pozyskania lokali 
mieszkalnych, stąd propozycja zakupu bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 
w Buku, która mam nadzieję spotka się 
z akceptacją ze strony radnych. Musimy 
też się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest 
wyprowadzenie lokatorów z mieszkań 
przy wieży ciśnień i wyłączeniem tych 
obiektów z użytkowania. Takie lokale 
mogą być wykorzystane w celu miesz-
kaniowym jedynie na określony czas. Co 
do pozyskania lokali i gruntów z zasobu 
KOWR, obecnie te działania bardzo się 
skomplikowały. Pomimo wcześniejszych 
ustaleń i zapisów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, KOWR zaostrzył warunki i nieodpłatne 
pozyskiwanie mienia skarbu państwa bar-
dzo ograniczono. Ale i tak mogę zapewnić, 
że na niektóre lokale i grunty znajdujące 
się w użytkowaniu KOWR możemy nadal 
liczyć.

Kwestie budżetowe podsumował prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Oświaty To-
masz Plewa: – Wykonanie budżetu z do-
chodami na poziomie 93,5 procent planu 
jest wynikiem bardzo dobrym, szczególnie 
w sytuacji covidowej, jakiej doświadczyli-
śmy w roku ubiegłym. Podobnie stopień 
ściągalności podatku od osób fizycznych, 
prawnych i rolnego – powyżej 90 procent 
należy ocenić pozytywnie, zaś wydatki na 
poziomie 89 procent, pomimo opóźnień 
w realizacji inwestycji, wzrostu cen mate-

riałów usługowych czy usług, przesuwania 
terminów realizacji inwestycji, wyglądają 
całkiem dobrze. I dodał, że niestety, ale wy-
konanie budżetu tegorocznego może być 
o wiele trudniejsze, co wynika z galopującej 
inflacji oraz sytuacji związanej z wojną na 
Ukrainie. 

Na koniec tej części obrad radni pozy-
tywnie zaopiniowali sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2021 rok.

Bieżące projekty uchwał
Kolejnym punktem komisji było omó-

wienie bieżących projektów uchwał, które 
mają się znaleźć w porządku obrad następ-
nej sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Wszystkie 
projekty spotkały się z pozytywną opinią 
radnych, jedynie pojawiły się zapytania do-
tyczące doprecyzowania lub wyjaśnienia 
niektórych kwestii. 

I tak pozytywnie zaopiniowano projek-
ty uchwał w zakresie udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
rozbudowę ulicy Otuskiej w Buku i Wiel-
kiej Wsi. Podobnie pozytywne opinie 
otrzymały kolejne projekty uchwał doty-
czące udzielenia dotacji celowej dla miesz-
kańców i firm na dofinansowanie zadań 
służących ochronie zasobów wodnych 
na terenie Miasta i Gminy Buk poprzez 
przyjęcie programu dla retencjonowania 
wód opadowych w miejscu ich powsta-
nia. Przyjęto też do dalszego procedowa-
nia dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie oraz 
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomo-
ści mieszkaniowej położonej w Buku. Po-
zytywnie zaopiniowano projekt uchwały 
w sprawie określenia sezonu kąpielowego 
oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
i Gminy Buk w roku 2022. Podobnie jak za-
akceptowano wyrażenie woli kontynuacji 
członkostwa MiG Buk w stowarzyszeniu 
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
z siedzibą w Buku.

Zapytania radnych pojawiły się przy 
projekcie uchwały w sprawie zakresu po-
mocy świadczonej przez MiG Buk na rzecz 
obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. Do-
pytywano, w jakim zakresie ta pomoc jest 
udzielana przez gminę, a na ile można liczyć 
na wsparcie finansowe z budżetu państwa. 

Następnie pozytywnie zaopiniowano 
dwa projekty uchwał w sprawach: koniecz-
ności dokonania zmian i ponowienia pro-
cedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania terenów położonych 
w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II 
a Głównym Punktem Zasilania oraz przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w sąsiedztwie punktu 
przesiadkowego oraz dróg powiatowych 
nr 2458P i 2497P.

Kolejny pakiet projektów uchwał doty-
czył nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Buk” trzem uznanym mieszkań-
com gminy: Ryszardowi Milerowi, Annie 
Wyszyńskiej-Klorek, Stefanowi Tonder. 
Z przychylnością spotkało się też nadanie 
imienia Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” parkowi miejskiemu przy ulicy Dobie-
żyńskiej w Buku, podobnie jak zgłoszenie 
sołectwa Dobieżyn do Programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi 2020+”. Do kolejnego 
projektu uchwały dotyczącego ustalenia 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywie-
nie w Miejskim Żłobku „Bukowianka” padły 
pytania dotyczące doprecyzowania kwestii 
nieodpłatnego pobytu dzieci w żłobku, co 
jak zostało wyjaśnione, wynika ze współfi-
nansowania placówki ze środków unijnych.

Na dłużej zatrzymano się nad projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Mia-
sta i Gminy Buk, którego ostateczna wersja 

po wielu miesiącach prac, uwzględniająca 
uwagi radnych i po pozytywnej akceptacji 
radcy prawnego, trafiła pod obrady komisji. 
Nowe uwagi radnych dotyczyły uwzględ-
nienia takich kwestii jak: przebieg komi-
sji stałych ma być utrwalany za pomocą 
urządzeń rejestrujących dźwięk i dostępny 
na stronie internetowej gminy najpóźniej 
po 30 dniach od dnia odbycia posiedzenia, 
a ponadto ma być przechowywany przez 
okres 5 lat czy przywrócenie wcześniejsze-
go zapisu w Statucie, że dokonując wyboru 
członków Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji, w pierwszej kolejności Rada MiG Buk 
jest zobowiązana zapewnić uczestnictwo 
w komisji przedstawicielom wszystkich 
klubów radnych.

Następnie radni pozytywnie zaopinio-
wali zmiany w projekcie uchwały budżeto-
wej na 2022 rok, które związane są z kon-
tynuowaniem inwestycji już rozpoczętych 
lub zaplanowanych w tym roku, takie jak 
na przykład pierwszy etap budowy ulicy 
Józefa Grobelnego w Buku, przebudowa 
ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, 

remont sali przedszkolnej w ZSP Nieprusze-
wo, budowa placu zabaw na terenie Parku 
Sokoła czy Pumptracku w Niepruszewie, 
termomodernizacja Biblioteki Publicznej 
i Kina. Zmiany w budżecie na ten rok są 
też związane ze zwiększonymi dochodami 
gminy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
między innymi na budowę lub przebudo-
wę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w Dakowach Suchych czy darowiźnie z fun-
dacji gminy holenderskiej z przeznaczeniem 
na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Z akceptacją spotkał się też projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Buk na lata 2022-2036.

* * *
Na zakończenie prawie czterogodzinne-

go posiedzenia komisji omówiono sprawy 
bieżące, które zdominowały interwencje 
dotyczące przede wszystkim sytuacji na 
drogach gminnych.

Edyta Wasielewska

Najlepsi z tytułami

Dnia 10 maja 2022 r. w Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego, wielkopolski 

kurator oświaty Robert Gaweł uczestniczył 
w spot kaniu z laureatami wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Uczniowie 
klasy 8a Adrian Boiński i Filip Mielcarek 
uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Wychowania Fizycznego. Osiągnęli 
najwyższy tytuł przyznawany uczniom przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy 

uczniom i rodzicom, którzy wspierali i po-
magali swoim pociechom w tak trudnym 
zadaniu. W przygotowaniach do części 
teoretycznej i sprawnościowej pomagał 
uczniom p. Rafał Skomra. Podziękowania 
dla pani dyrektor Joanny Christop, Iwony 
Miałkas, Agnieszki Werner za zaangażowanie 
w przygotowaniach do konkursu.

Sukces uczniów jest doskonałym przy-
kładem, że warto podejmować wyzwania 
i spełniać swoje marzenia.
Laureatom życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.  
dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

Szanowni Mieszkańcy, 
Obywatele Ukrainy!

Informujemy, że punkt pomocy dla Ukrainy 
znajdujący się w Strażnicy OSP zawiesza swo-
ją działalność z dniem 27 maja 2022 roku.

Serdecznie dziękujemy osobom prywat-
nym oraz przedsiębiorcom, którzy rzeczowo 
i finansowo wsparli punkt oraz wolontariu-
szom, którzy poświęcili swój wolny czas, 
pomagając naszym braciom zza wschodniej 
granicy. Dzięki temu mogliśmy zapewnić 
pierwszą, najbardziej niezbędną pomoc 

uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali 
do naszej gminy. 

Punkt w Strażnicy działał od 27 lutego 
2022 roku. Początkowo codziennie, a póź-
niej trzy razy w tygodniu były wydawane 
artykuły żywnościowe, artykuły pierwszej 
pomocy i odzież. Red.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy! 

W pełni podzielam Państwa oburze-
nie w sprawie dokonanej przycinki 
drzew na Placu Stanisława Reszki. 

W zamiarze miały to być tylko zabiegi pie-
lęgnacyjne. Jestem na etapie dokładnego 
wyjaśnienia całej sytuacji i rozmów z oso-
bami odpowiedzialnymi za to ewidentne 
zaniedbanie i niedopilnowanie obowiązków. 
Ponadto konsultuję tę sprawę ze służbami 

prawnymi Urzędu. Jeżeli nieterminowość 
i zakres dokonanych zabiegów jest wyni-
kiem zaniedbań wykonawcy, skieruję wnio-
sek o ukaranie go mandatem w kwestii ła-
mania zapisów ustawy o ochronie przyrody. 
Jeżeli zaistniała sytuacja jest spowodowana 
nienależytym wykonywaniem obowiązków 
przez pracownika odpowiedzialnego za 
gminną zieleń, wówczas zostaną wyciągnię-

te wobec tej osoby konsekwencje służbowe. 
W tej sytuacji mogę jedynie Państwa 

przeprosić i zapewnić, że ta kwestia zostanie 
dokładnie wyjaśniona i podana do publicznej 
wiadomości. Zieleń w gminie jest mi szcze-
gólnie bliska i tego rodzaju niedopuszczalna 
przycinka drzew nie powinna się wydarzyć. 

Wyrażam szczere ubolewanie i prze-
praszam wszystkich za zaistniałą sytuację.

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Paweł Adam
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Inwestycje drogowe w gminie
Obecnie na terenie gminy realizowane są inwestycje drogowe; zarówno te 
kontynuowane z roku ubiegłego, jak i zainicjowane w roku bieżącym. Jedną z nich 
jest II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. W ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł, 
a umowa z dotującym na realizację tego zadania została zawarta w dn. 16.05.br. 

– Budowa dróg gminnych jest za-
daniem własnym gminy. Ilość 
wybudowanych dróg i zreali-

zowanych inwestycji zależy od skuteczności 
podejmowanych działań, w szczególności 
pozyskiwania środków zewnętrznych. Moż-
na wykonać jedną lub dwie drogi, albo tak 
jak u nas zmaksymalizować wysiłki w tym 
zakresie i skutecznie podejmować działania 
w celu pozyskania środków zewnętrznych 
na te inwestycje. Wówczas można zrealizo-
wać o wiele więcej – mówi burmistrz Paweł 
Adam.

ZAKOŃCZONE I TRWAJĄCE 
Zakończono przebudowę ulicy Wiśnio-

wej w Niepruszewie polegającą na ułożeniu 
płyt PDTP. Wartość inwestycji: 445.073 zł, 
dofinansowanie ze środków Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa w wyso-
kości 170.000 zł. 

Dobiegają końca prace związane z bu-
dową ulicy Górczaka w Buku, na którą 
pozyskano dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50 
procent kosztów kwalifikowanych. Planowa-
ny całkowity koszt inwestycji: 2.808.745 zł. 
Prace obejmują budowę jezdni i chodników, 
budowę zjazdów oraz miejsc postojowych, 
wykonanie kanalizacji deszczowej, przebu-

dowę sieci gazowej, przestawienie słupów 
oświetlenia drogowego, przebudowę od-
cinków istniejącej sieci gazowej. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji: połowa 
czerwca br.

Budowa ulicy Józefa Grobelnego 
w Buku, etap I jest ściśle powiązana z trwa-
jącą budową ulicy Górczaka w zakresie bu-
dowę kanalizacji deszczowej i włączenie jej 
do istniejącego systemu odprowadzania wód 
deszczowych. Inwestycja jest realizowana 
ze środków własnych gminy. Termin zakoń-
czenia zadania jest związany z oddaniem 
do użytku ulicy Górczaka, czyli na połowę 
czerwca br. 

Rozpoczęto budowę ulicy Nowej w Do-
bieżynie. Droga uzyska nawierzchnię z płyt 
betonowych. Wartość inwestycji wynosi oko-
ło 250.000 zł. Zadanie realizowane jest ze 
środków własnych gminy. Przy okazji reali-
zacji tej inwestycji przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Buku została wymieniona sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami.

W najbliższym czasie rozpocznie się 
budowa ulicy Malinowej w Nieprusze-
wie. Droga zostanie wykonana podobnie 
jak ulica Wiśniowa w Niepruszewie – z płyt 
betonowych. Budowa drogi jest finansowana 
ze środków własnych gminy, oszacowana 
wartość inwestycji: około 140.000 zł.

Rozpocznie się II etap przebudowy 
drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. W ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
gmina otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 3.154.335 zł. W dn. 16.05.br. została 
zawarta umowa z wojewodą wielkopolskim 
na realizację tego zadania. Inwestycja jest 
na etapie przygotowywania postępowania 
przetargowego, w ramach którego wyłonio-
ny wykonawca będzie kontynuować prace 
związane z przebudową nawierzchni, od-
tworzeniem rowów. 

Inwestycja związana z przebudową uli-
cy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych 
realizowana będzie ze środków samorządu 
województwa wielkopolskiego, z budżetu 
którego gmina otrzymała dofinasowanie 
w wysokości 114.375 zł w ramach progra-
mu budowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Na prośbę mieszkańców zakres 
inwestycji zostanie rozszerzony – płyty 
zostaną położone na całej długości ulicy. 
Szacowany koszt inwestycji: 1.000.000 zł. 
W chwili obecnej oczekujemy na rozpa-
trzenie wniosku o środki dodatkowe z sa-
morządu województwa wielkopolskiego. 
Szacowany koszt inwestycji: 1.000.000 zł. 

Budowa ulicy Kwiatowej w Niepru-
szewie realizowana będzie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego 
zadania został złożony wniosek w dn. 28.02.
br. o dofinasowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Inwestycja obejmuje przebu-
dowę ulicy Kwiatowej wraz z budową par-
kingu i drogi wewnętrznej. Droga zostanie 
wykonana z kostki betonowej. Szacowany 
koszt inwestycji: około 5 mln zł.

Dobieżyn, ul. Podgórna Dobieżyn, ul. Stęszewska

Buk, ul. Grobelnego

Droga Dobieżyn–Szewce

Buk, ul. Górczaka

Niepruszewo, ul. Kwiatowa

Dobieżyn, ul. Nowa

Droga Otusz–Huby

Dobieżyn, ul. Szkolna
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Skompletowana została dokumentacja 
projektowa do wszczęcia postępowania 
przetargowego na kolejną inwestycję: bu-
dowa drogi Otusz – Huby. W ramach zadania 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia as-
faltowa. Na inwestycję pozyskano dofinaso-
wanie w wysokości 600.000 zł z programu 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(wsparcie dla gmin popegeerowskich).

PRZYGOTOWANIE 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Obecnie przygotowywana jest dokumen-
tacja techniczna do budowy lub przebudowy:

– drogi gminnej łączącej drogę powiato-
wą nr 2458P (Buk – Dobieżyn) z drogą woje-
wódzką nr 306 (Buk – Stęszew) – opracowa-
nie PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy);

– zintegrowanego układu komunikacyj-
nego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną 
infrastrukturą – opracowanie PFU;

– zintegrowanego węzła przesiadkowego 
Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infra-
strukturą –opracowanie PFU;

–  drogi w miejscowości Dobieżyn/Mi-
chalin – od drogi powiatowej;

– ulicy Lubrańskiego w Wielkiej Wsi;
– ulic Nowej i Bocznej w Wielkiej Wsi;
– ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi;
– ulic Cieślaka, Ratajczaka i Nizińskiego 

w Wielkiej Wsi;
– ulicy Szkolnej w Niepruszewie;
– ulicy Żytniej w Niepruszewie.
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w zakresie dróg 
gminnych:

– budowa ulicy Szkolnej w Dobieżynie; 
– budowa ulicy Podgórnej w Dobieżynie.
Ponadto w trakcie postępowania o usta-

lenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
jest sprawa dotycząca:

– przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Da-
kowach Suchych.

W zależności od rozstrzygniętych prze-
targów i ewentualnych oszczędności najpil-
niej należy przystąpić do remontu gminnych 
dróg: ulicy Strzeleckiej (wraz z chodnikiem), 
ulicy Słonecznej, ulicy Sokoła, a także ulicy 
Browarnej w Buku.

Niedługo rozpocznie się budowa długo 
oczekiwanego ronda na ulicy Grodziskiej 
w Buku, w ramach zadania „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 
z miejskim odcinkiem powiatowej nr 2497P 
ul. Grodziska w Buku”. Inwestycja jest fi-
nansowana w 1/3 przez gminę i podobnie 
przez powiat poznański oraz województwo 
wielkopolskie. Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał umowę na kwotę 
8.848.106 zł z wykonawcą zadania, który 
aktualnie uzgadnia tymczasową organizację 
ruchu z zarządcą drogi na czas prowadzonych 
robot drogowych. Po jej zatwierdzeniu, a więc 
jeszcze w pierwszej połowie czerwca należy 
spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.

Budowa ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi 
w ramach zadania „Rozbudowa/przebudo-
wa drogi nr 2496P ulicy Otuskiej w Buku na 
odcinku od ulicy Sportowej w Buku do ulicy 

Jana Pawła II w Wielkiej Wsi” rozpocznie 
się w połowie czerwca. Zostało rozstrzy-
gnięte postępowanie przetargowe przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Warto przypomnieć, że powiat poznański 
pozyskał środki na tą inwestycję w ramach 
pierwszego naboru Rządowego Funduszu 
Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicz-
nych) w wysokości 3.990.000 zł. Inwestycja 
realizowana jest w partnerstwie z gminą 
Buk. Z uwagi na pozyskane środki finan-
sowe przez powiat, nasz wkład finansowy 
zmniejszył się do kwoty 210.000 zł. 

Samorząd województwa wielkopolskie-
go w chwili obecnej realizuje przebudowę 
ulicy Stęszewskiej DW306 w ramach zada-
nia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 
na odcinku od m. Buku do skrzyżowania z no-
wym przebiegiem S5 – gmina Buk”. Zakres 
prac obejmuje m.in. wzmocnienie i posze-
rzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, 
budowę chodników i ścieżek rowerowych, 
przebudowę i budowę przepustów, rowów, 
poboczy i zjazdów; przebudowę skrzyżowań 
z drogami publicznymi, budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę elementów bezpie-
czeństwa ruchu np. aktywnych znaków na 
wyspach, wykonanie oznakowania. Ścieżka 
rowerowa umożliwi połączenie, tym cią-
giem komunikacyjnym, Buku ze Stęszewem. 
Koszt inwestycji: 14.767.101 zł. Inwestycja 
jest realizowana w ramach WRPO 2014+ 
i współfinansowana z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Edyta Wasielewska

Niepruszewo, ul. Szkolna

Wielka Wieś ul. Nowa i Boczna

Wielka Wieś, ul. o. I. CIeślaka

Niepruszewo, ul. Żytnia

Wielka Wieś, ul. Lubrańskiego

Wielka Wieś, ul. Ogrodowa

Dobieżyn-Michalin

Wielka Wieś, ul. Nizińskiego

Wielka Wieś, ul. Otuska
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Drodzy Mieszkańcy, 

Kategorycznie zaprzeczam kłamliwym 
i oszczerczym informacjom o rzeko-
mych zamiarach sprzedaży starego 

wodociągu. Ponadto wyjaśniam, że nigdy 
nie było takich zamiarów. Wszelkie działa-
nia podejmowane przeze mnie, jak i przez 
Urząd mają na celu zabezpieczenie intere-
su mieszkańców gminy, w tym lokatorów 
zajmujących mieszkania w zabytkowym 
kompleksie wodociągowym.

A teraz fakty, które pokazują, że kon-
sekwentnie realizujemy działania w tym 
kierunku.

Członkowie Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej na posiedzeniu w dniu 24.06.2020 
r. w składzie Tomasz Giełda, Wojciech Dud-
kiewicz i Dariusz Pańczak po zapoznaniu 
się z otrzymaną dokumentacją oraz po 
prowadzeniu dyskusji podjęli następujące 
stanowisko: „zgodnie z wykonaną Eksper-
tyzą Techniczną w sprawie oceny stanu 
technicznego ścian i dachu wieży ciśnień 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku 
i jej lokalizacją pomiędzy dwoma budynkami 
mieszkalnymi pod adresami: ul. Dobieżyń-
ska nr 70 i Dobieżyńska nr 72 zasadne jest 
podjęcie działań przeniesienia najemców 
lokali do innych mieszkań z uwagi na za-
pewnienie im bezpieczeństwa. W budynkach 
mieszkalnych obecnie znajduje się 7 rodzin 
(7 lokali mieszkalnych)”. W trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców, już trzy miesiące 
wcześniej przed posiedzeniem Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej urząd zapropo-
nował mieszkańcom inne lokale. W dniu 
07.04.2020 r. do lokatorów mieszkających 
pod w/w adresami zostały wysłane pisma, 
w których poinformowano, że „(…) w związ-
ku z pogarszającym się stanem technicznym 
budynków zlokalizowanych w Buku, przy 
ul. Dobieżyńskiej 70 i 72, Miasto i Gmina 
Buk rozważa możliwość przydziału Państwu 
innego mieszkania. Pierwszym etapem po-
stępowania w tej sprawie jest wypełnienie 
przez Państwa dokumentów dołączonych do 
niniejszego pisma: deklaracji o wysokości 

dochodów za okres trzech pełnych miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w którym składa 
się deklarację; oświadczenie o stanie mająt-
kowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu 
prawnego do innego lokalu położonego w tej 
samej lub pobliskiej miejscowości”. 

Podsumowując, w chwili obecnej zły 
stan techniczny wieży wodociągowej za-
graża mieszkańcom zajmującym lokale 
w zabytkowym kompleksie wodociągo-
wym. Zarządca wieży ciśnień, czyli Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., nie jest 
w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów 
remontu wieży ciśnień. W związku z powyż-
szym zarówno kierowany przeze mnie Urząd 
oraz Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zde-
cydowały o poszukiwaniach bezpiecznych 
lokali dla dotychczasowych mieszkańców 
zabytkowego kompleksu wodociągowego. 

Kategorycznie zaprzeczam, jakoby gmina 
planowała sprzedać zabytkowy kompleks 
wodociągowy w skład którego wchodzą: 
wieżą ciśnień i budynki mieszkalne. Wręcz 
przeciwnie! Gmina poszerza swój zakres 
posiadania w rejonie starej wieży ciśnień, 
z uwagi na ujęcia wody, z których korzysta 
zlokalizowana obok Stacja Uzdatniania Wody 
z 2017r. Dowodem na to jest podjęcie na 
XXVII sesji Rady MiG Buk w dn. 30 marca 
2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości. Dzięki wymianie 
działek sąsiadujących z wodociągiem gmina 
uzyskała możliwość wykorzystania nabytych 
gruntów z przeznaczeniem na tereny zielone 
z infrastrukturą towarzyszącą. Przypomnę, 
że na 15 radnych obecnych podczas głosowa-
nia 12 głosowało za, 3 radnych wstrzymało 
się od głosu: Wojciech Dudkiewicz, Tomasz 
Giełda, Michał Korbas. Informacje na ten 
temat były publikowane w „Kosynierze 
Bukowskim” nr 3/2021.

Gmina zamierza uratować zabytkowy 
kompleks wodociągowy oraz urządzić nowe 
tereny zielone w jego pobliżu. Z uwagi na 
duże koszty z tym związane będzie szukać 
środków zewnętrznych na realizację tych 
zamierzeń. W odpowiedzi na zapytanie Pana 
posła Adama Szłapki z dnia 26.10.2021 r. 
dotyczące udzielenia informacji na temat 
inwestycji i projektów na terenie Miasta 

i Gminy Buk, które można by sfinansować 
z udziałem środków budżetu państwa, 
wskazaliśmy między innymi na „Utwo-
rzenie zielonej strefy rekreacyjnej wraz 
z rewitalizacją zabytkowej wieży ciśnień 
w Buku; szacowany koszt realizacji zadania 
inwestycyjnego – 20 mln zł” (pismo z dnia 
18.11.2021r.). Podobnie w odpowiedzi na 
pismo Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
z dnia 08.10.2021r., które zwróciło się do nas 
z prośbą przygotowania propozycji poten-
cjalnych projektów, które mogłyby zostać do-
finansowane w nowej perspektywie finanso-
wej ZIT w dziale „środowisko”, wskazaliśmy 
zdanie inwestycyjne „Utworzenie zielonej 
strefy rekreacyjnej wraz z rewitalizacją za-
bytkowej wieży ciśnień w Buku; szacowany 
koszt realizacji zadania inwestycyjnego – 20 
mln zł” (pismo z dn.18.11.2021r.). 

Z informacji dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie przygotowa-
nych przez prezesa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Buku Tomasza Stawickiego 
na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Spraw Socjalnych w dniu 
22.04.2022 r. wynika, że „budynek wieży 
ciśnień w Buku wraz z galerią filtrów, należy 
przekazać gminie na podstawie stosownej 
umowy, gdyż jego pilny remont wymaga bar-
dzo dużych nakładów finansowych. Należy 
stwierdzić, iż znajdujący się w wieczystym 
użytkowaniu ZGK budynek wieży ciśnień 
przy ul. Dobieżyńskiej w żadnym zakresie 
nie jest przydatny ZGK do prowadzonej przez 
spółkę działalności. Wymaga podkreślenia, 
co było już wcześniej sygnalizowane, iż wie-
ża znajduje się w bardzo złym stanie tech-
nicznym. Koniecznym jest znalezienie przez 
władze Miasta i Gminy Buk nowej koncepcji 
zagospodarowania wieży, tak aby możliwym 
było zachowanie jej jako dziedzictwa mi-
nionych czasów dla mieszkańców miasta 
i gminy Buk. Ograniczenia budżetowe oraz 
skala wymaganych nakładów finansowych 
w zasadniczy sposób przekraczają zdolności 
finansowe spółki, dlatego też budynek wieży 
ciśnień powinien wrócić do właściciela”.

Reasumując: Miasto i Gmina Buk po-
dejmuje działania, aby odzyskać budynek 
wieży ciśnień od ZGK i ubiegać się o fundusze 
zewnętrzne na rewitalizację całego zabyt-
kowego kompleksu wodociągowego i urzą-
dzenie nowych ogólnodostępnych terenów 
zielonych. Przypominam, że w poprzedniej 
kadencji były możliwości starania się o dofi-
nansowanie do remontów tych obiektów, ale 
gmina nie skorzystała z tego i nie ubiegała 
się o granty.

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Paweł Adam
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Tradycyjnie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja zebraliśmy się, by wspólnie uczcić pamięć 
uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. 

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki 
delegacji i pocztów sztandarowych, 
które licznie stawiły się przy urzędzie, 

a dalej przemarszu na Plac Stanisława Reszki 
pod Pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. 
W przemarszu przed pocztami sztandaro-
wymi dumnie kroczyła Bukowska Orkiestra 
Dęta pod batutą kapelmistrza Karola Hołoda. 
Wspólne odśpiewanie hymnu narodowe-
go zaintonował dyrygent Leszek Górka. 
Następnie władze gminy, przedstawiciele 
urzędu, Rady Miasta i Gminy Buk, jednostek 
organizacyjnych, szkół, organizacji pozarzą-
dowych i klubów sportowych działających 
na terenie gminy, złożyli wieńce i wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi 
Bukowskiej.

Odczytana została preambuła Konsty-
tucji, a burmistrz wygłosił okolicznościowe 
przemówienie.  Następnym punktem uroczy-

stości było wręczenie wyróżnień „Zasłużony 
dla Gminy i Miasta Buk” trzem uznanym 
mieszkańcom: Ryszardowi Milerowi, An-

nie Wyszyńskiej-Klorek (w imieniu której 
nagrodę odebrał mąż Witold) i Stefanowi 
Tonder. Honorowe tytuły zostały przyznane 
na wniosek burmistrza po akceptacji przez 
Radę MiG Buk i przyjęciu stosownych uchwał 
na XLI sesji, która odbyła się 28 kwietnia 
2022 r. Wyróżnieni mieszkańcy całym ser-
cem są zaangażowani w życie społeczne 
gminy – niemałym wysiłkiem zapracowali 
sobie na powszechny szacunek i uznanie 
społeczności lokalnej.

Burmistrz wraz z przewodniczącym 
Rady MiG Buk Piotrem Gorońskim wręczyli 
wyróżnienia: herb, flagę i uchwałę Rady MiG 
Buk przyznającą tytuł „Zasłużony dla Gminy 
i Miasta Buk”. Po podziękowaniach na zebra-
nych czekała niespodzianka przygotowana 
przez Stefana Tonder – nagrodzeni wraz 
z burmistrzem wypuścili gołębie pocztowe, 
które jak wiadomo, są symbolem pokoju.

W dalszej części uroczystości na Placu 
Stanisława Reszki odprawiona została msza 
św. za Ojczyznę, którą celebrował ks. prałat 
Andrzej Szczepaniak.  EWA

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy,

Po dwóch latach pandemicznych zawiro-
wań, wreszcie możemy się spotykać na 
Placu Stanisława Reszki, by celebrować 

jedno z najważniejszych polskich świąt na-
rodowych. Kolejna rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja z 1791 roku jednoczy nas przy 
ołtarzu Ojczyzny – jakim dla nas bukowian 
jest Pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. 
W ten sposób wracamy do kilkudziesięcio-
letniej tradycji oddawania hołdów naszym 
przodkom w tym historycznym miejscu.  

Jeszcze kilka miesięcy temu myśleliśmy, 
że wiosną będziemy mogli bez obaw uczcić 
pamięć Konstytucji 3 Maja. Tymczasem los 
zrządził inaczej. W miejsce zagrożenia, jakie 
na wielu płaszczyznach wniosła do nasze-
go życia pandemia, pojawiło się zagrożenie 

znacznie bardziej namacalne i przerażają-
ce – wojna pomiędzy naszymi sąsiadami, 
rozpoczęta brutalną, zbrojną i niczym 
nieuzasadnioną inwazją Rosji na Ukrainę. To 
zagrożenie przypomniało nam, jak ważne są 
bezpieczeństwo i międzynarodowe sojusze. 
Wobec tego faktu dziś tym bardziej wiemy, że 
decyzje o polskiej akcesji do struktur paktu 
północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej 
były słuszne. Dziś bez tych strategicznych 
sojuszy Polska i inne kraje dawnego bloku 
wschodniego mogłyby podzielić los Ukrainy. 

Tymczasem teraz nasz kraj odgrywa 
pierwszoplanową rolę w pomaganiu wal-
czącej Ukrainie. Co ważne, nas zwykłych 
obywateli nikt nie musiał zachęcać do tej 
pomocy. Europa i świat z niedowierzaniem 
patrzą na odruchy serca i bezprecedenso-
wą ofiarność Polaków. Przyjmowanie pod 
własny dach uchodźców, wśród których 
większość to kobiety i dzieci, oraz olbrzymie 



12    MAJ 2022

materialne wsparcie, jakiego udzielamy na-
szym przyjaciołom z Ukrainy każdego dnia, 
są ważnymi elementami obrony ukraińskiej 
niepodległości. Międzynarodowe zaangażo-
wanie polskiego rządu i dozbrajanie Ukrainy 
są dziś kluczowymi dla obrony jej państwo-
wości. Jako naród i społeczeństwo, robimy 
to, co robić w tym trudnym czasie powin-
niśmy. Kolejny raz pokazujemy, że w trud-
nych, dziejowych momentach potrafimy się 
zjednoczyć w obronie dobra i pokoju. Za to 
bardzo serdecznie chciałbym wszystkim 
tutaj zebranym i każdemu z osobna po-
dziękować. Dziękuję za ofiarność, gości-
nę, bezinteresowność i wyrozumiałość 
okazywaną naszym braciom z Ukrainy. 
W tej chwili próby wszyscy wybaczamy sobie 
nawzajem historyczne krzywdy, ale ich nie 
zapominamy. Chcemy pamiętać, że niezgoda 
pomiędzy naszymi narodami zawsze prędzej 
czy później prowadziła do upadku. Dziś wol-

na, niezawisła i demokratyczna Ukraina jest 
polską racją stanu i musimy zrobić wszystko, 
by ją ocalić.

 Ojcowie Konstytucji 3 Maja znali słabości 
naszej Ojczyzny i widzieli widmo ostatecz-
nego rozbioru. Mimo to podjęli próbę jej 
ratowania i społeczno-ekonomicznej mo-
dernizacji. Wtedy się nie udało, bo niestety 
było już zbyt późno.  Dziś jako kraj jeste-
śmy w dużo lepszej sytuacji i możemy to 
wykorzystać do obrony własnej wolności 
i interesów. Siła Polski zależy od naszego 
zaangażowania, od wysiłku każdego z nas. 
Wierzę, że tak jak Ustawa Rządowa z 3 maja 
1791 roku, tak samo postawa Polek i Pola-
ków wobec wojny w Ukrainie zapisze się 
złotymi zgłoskami w historii naszego kraju.

Cieszę się, że w tym czasie próby, jaki 
przechodzimy jako Naród, możemy także do-
ceniać ludzi, którzy przez całe dziesięciolecia 
angażowali się w różnych sferach życia na 

rzecz naszej małej Ojczyzny. Przypadł nam 
wielki zaszczyt, by dziś, jako społeczność, 
uhonorować trzy osoby tytułem „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Buk”. Dziękując im za 
pracę na rzecz gminy, proszę, by nadal byli 
dla nas wzorem i pomocą w odnajdywaniu 
właściwych dróg. 
Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!
Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam
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Serce oddała 
przedszkolu

Przez całe swoje życie zawodowe była 
związana z bukowską oświatą. Anna 
Wyszyńska-Klorek w Przedszkolu 
im. Krasnala Hałabały pracowała 
najpierw jako nauczyciel, a później 
pełniła funkcję dyrektora tej placówki. 
Po 27 latach zarządzania pozostawiła 
po sobie placówkę nowoczesną 
i funkcjonalną. Zaangażowana całym 
sercem w życie społeczne gminy, 
zapracowała na powszechny szacunek 
i uznanie społeczności lokalnej, 
za co została  wyróżniona nagrodą 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”.

Anna Wyszyńska-Klorek urodziła się 
w 1953 roku w Buku. Pochodzi z rodzi-
ny nauczycielskiej. Ojciec był nie tylko 

nauczycielem, ale też założycielem szkoły 
rolniczej w Buku. Bracia to kolejno fizyk, 
matematyk, siostra – rusycystka, tylko jeden 
brat wyłamał się z tej rodzinnej tradycji. Brat 
mamy był profesorem, również ze strony taty 
wielu było nauczycieli. A teraz córka poszła 
w ślady mamy i jest nauczycielem w szkole 
podstawowej w Baranowie. I jeszcze wnucz-
ka, która studiuje resocjalizację i być może 
będzie kontynuować rodzinną tradycję. 

Pani Anna rozpoczęła swoją edukację 
pedagogiczną w Liceum Pedagogicznym, 
a później ukończyła studia w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu na 
kierunku nauczycielskim. Przez sześć lat 
pracowała w przedszkolu w Poznaniu.

Najpierw nauczycielka,  
później dyrektorka

W 1976 roku rozpoczęła pracę jako 
nauczycielka w Przedszkolu im. Krasnala 
Hałabały. Zorganizowała pierwsze w Buku 
międzyprzedszkolne olimpiady gimnastycz-
ne dla dzieci: opracowała program, zajęła 
się przygotowaniami, odbyły się kolejne 
ich edycje.

 W latach 1982-2009 pełniła funkcję 
dyrektora tej placówki. Naczelną dewizą 
w jej wieloletniej pracy było zapewnienie 
dzieciom bezpieczeństwa, by w przedszkolu 
czuły się jak w rodzinnym domu, a mamy ze 
spokojem mogły pójść do pracy. Najwięcej 
uwagi i zainteresowania poświęcała wycho-
wankom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 
Wprowadzała nowatorskie metody i formy 
pracy z dziećmi, w tym przygotowanie do 
nauki czytania i pisania. Przestrzegając 
praw dziecka, tworzyła kodeksy dobrego 
przedszkolaka zawierające normy postę-
powania. Otwarta na nowości mobilizowała 

nauczycielki do ciągłego rozwoju i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych. Integro-
wała rodziny przedszkolaków, z sukcesem 
budując grupę przyjaciół bukowskiego „Ha-
łabały”. Współpracowała ze środowiskiem 
lokalnym i organizowała akcje pomocowe 
dla domów dziecka. Była też prekursorką 
festynów w gminie, które odbywały się 
w przedszkolu, na przykład z okazji Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i nosiły wspólny tytuł 
„Grunt to rodzinka”. W podziękowaniu dla ro-
dziców za współpracę i pomoc organizowa-
ła przebierane Podkoziołki, które na dobre 
wpisały się w kalendarz imprez przedszkola. 
Cieszyła się zaufaniem i sympatią grona pe-
dagogicznego, pracowników, rodziców oraz 
samych przedszkolaków. Mimo trudności, 
z sukcesem pozyskiwała ofiarodawców oraz 
środki budżetowe na rozwój przedszkola. 
Pani Ania z dużym sentymentem wspomina 
pracę w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. 
Nie może się nachwalić nauczycielek, o któ-
rych mówi: „moje dziewczyny”, rodziców, 
dzieci; tyle razem udało nam się zrobić. –  
Wspaniałe czasy – opowiada wzruszona. 

Zwieńczeniem jej pracy stał się kapitalny 
remont placówki, dzięki któremu wszystkie 
pomieszczenia zyskały nowe wyposażenie 
i nowoczesny wygląd, który sama zaaran-
żowała. Remont trwał pięć lat, bo tyle było 
do zrobienia. Zostawiła placówkę radosną 
i ciepłą – przyjazną każdemu dziecku. Do-
piero po remoncie zdecydowała się przejść 
na emeryturę. Mogła to zrobić siedem lat 
wcześniej, ale obiecała przeprowadzić kom-
pleksowy remont i zadanie musiała zreali-
zować, tak też zrobiła. Gdy odchodziła na 
zasłużony odpoczynek, powiedziała swojej 
następczyni: – W razie jakichkolwiek pytań, 
problemów, spraw proszę do mnie dzwonić 
o każdej porze dnia i nocy. Tych rozmów 
trochę było, ale przedszkole zawsze będzie 

bliskie mojemu sercu. Już na emeryturze 
przez jakiś czas pracowałam w świetlicy 
środowiskowej, do czasu COVID-u i dopiero 
wtedy już na dobre pożegnałam się z pracą 
zawodową. 

Na PTTK zawsze jest czas
Pani Anna od 42 lat uczestniczy w dzia-

łalności turystycznej na terenie gminy. Po-
dobnie zresztą jak jej rodzice i najstarszy 
brat, którzy też  działali w PTTK. – Kocham 
przyrodę, ruch, różne dyscypliny sportu. 
Na PTTK zawsze musiał się znaleźć czas, 
nawet kiedy byłam dyrektorką przedszkola 
i zajmowałam się remontem. Przyjemność 
bycia na łonie natury, organizacja wycieczek, 
dzięki czemu całą Polskę zwiedziłam. Do 
tego w tę działalność udało mi się wciągnąć 
męża, który tak jak i ja zaangażował się na 
dobre. I trochę wnuczkę, która studiuje i nie 
ma tego wolnego czasu za wiele. 

Jest prezeską miejskiego koła Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego (PTTK) i wiceprezesem Oddziału 
PTTK w Buku. Organizuje liczne rajdy i wy-
cieczki, dbając między innymi o wzorową 
dokumentację fotograficzną. Od 2019 roku 
jest zaangażowana też w pracę Izby Muze-
alnej Ziemi Bukowskiej.

Na emeryturze jest od lat trzynastu, co 
nie znaczy, że bywa mniej aktywna niż kie-
dyś. Nie ma pracy zawodowej, ale ciekawie 
spędza wolny czas. W gronie licznej grupy 
bliskich ludzi, którzy wspierają panią Annę 
w jej walce z chorobą. Z tego powodu nie 
mogła być obecna na obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja, w trakcie których zo-
stały wręczone tytuły „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Buk” – nagrodę w jej imieniu odebrał 
mąż Witek.  

Pani Aniu, życzymy dużo zdrowia.  
EWA
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PTTK na 
pierwszym miejscu

Ryszard Miler, „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Buk” to człowiek – 
instytucja. Dzięki swojej ciężkiej pracy 
i bezinteresownemu zaangażowaniu 
w działalność społeczną, zbudował 
prawdziwy autorytet PTTK. Własnym 
przykładem zachęca mieszkańców 
gminy do uprawiania turystyki. 

Urodził się w 1937 roku w Opalenicy. 
Jest absolwentem VIII LO w Poznaniu, 
Akademii Ekonomicznej na kierunku 

ekonomika handlu. Z nostalgią wspomina 
znanego ekonomistę profesora Zbigniewa 
Zakrzewskiego, u którego pisał pracę ma-
gisterską. Po studiach najpierw pracował 
w okręgu spółdzielni ogrodniczej w Pozna-
niu, a później już w Buku w Fabryce Okuć 
Budowlanych w Budowie (obecnie Wavin) 
– od 1967 roku aż do przejścia na emeryturę 
w 1999 roku. 

Popularyzacja turystyki  
ze wszystkich sił

W wieku 16 lat, w 1953 roku wstąpił 
do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego (PTTK). W listopadzie tego 
roku z kolegą Michałem Lulkiewiczem przy-
szedł na chwilę, żeby zobaczyć jak jest, a zo-
stał na stałe. Wspomina pierwsze zebrania, 
które rozpoczynali słowami „Ziemi bukow-
skiej cześć” i odpowiadano „cześć”. Pierwsza 
świetlica PTTK była na bukowskim rynku.  
W 1967 roku przenieśli się do siedziby na 
Placu Reszki, gdzie są do teraz. Wypatrzy-
li tam piwnice, w których po uprzątnięciu 
utworzyli Izbę Muzealną Ziemi Bukowskiej.

W 1955 roku Ryszard Miler zaczął już 
aktywnie działać w bukowskich strukturach 
PTTK. W 1957 roku, w wieku zaledwie 20 lat 
został wybrany wiceprezesem Oddziału 
PTTK w Buku. W latach 1977-1978 pełnił 
obowiązki prezesa Oddziału, a nieprzerwa-
nie od 31 marca 1979 roku sprawuje funkcję 
prezesa. Od samego początku ze wszystkich 
sił angażuje się w popularyzację idei Towa-
rzystwa promującej walory przyrodnicze 
i kulturowe Polski. Trudno powiedzieć, które 
wyjazdy były dla niego szczególnie ważne 
– każdy jest wyjątkowo cenny i godny wspo-
mnień, a potrafi o nich opowiadać godzina-
mi. –  Od początku była duża siła społeczna 
w PTTK, a trudniej niż teraz organizowało się 
wyjazdy, w tym rajdy ogólnopolskie. Sprzęt 
najczęściej był pożyczany, trzeba było za-
łatwić noclegi, najczęściej w szkołach, ale 
zainteresowanie wyjazdami było większe 
niż teraz, bo nie było wtedy komputerów, 

internetu i wszystko było o wiele trudniej-
sze – wspomina.

Wielką troską Ryszarda Milera jest 
praca z młodzieżą, także spoza gminy. Jest 
sprawdzonym i oddanym organizatorem 
oraz uczestnikiem wycieczek, rajdów 
i zlotów w bliższe i dalsze rejony ojczyzny, 
dzięki którym zdobył odznaki turystyki 
kwalifikowanej. Został Przodownikiem 
Turystyki Pieszej i Przodownikiem Hono-
rowym OTP. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi 
jego i działaczy społecznych oddziału, od 
kilkudziesięciu lat organizowane są między 
innymi cieszące się dużym zainteresowa-
niem trzy duże imprezy turystyczne: w Żar-
nowcu, Niepruszewie i Porażynie, w których 
uczestniczy około 500 osób.  Obecnie jest 
organizowanych 12 rajdów rocznie.

Ryszard Miler w trakcie wielu lat pełnie-
nia funkcji prezesa Oddziału odpowiadał za 
tworzenie nowych i utrzymanie istniejących 
kół organizacji, a w najlepszych czasach było 
16 kół oraz rozwój Izby Muzealnej Ziemi 
Bukowskiej, którą otwarto ponownie w 1983 
roku. 

To już 70 lat
To nie koniec licznych obowiązków pana 

Ryszarda w PTTK. Był także zaangażowany 
w rozwój Wielkopolskiego Muzeum Pożar-
nictwa w Rakoniewicach, którym w latach 
1976-1991 administrował bukowski Oddział 
PTTK. Wspólnie z gronem aktywnych człon-
ków PTTK społecznie wybudowano Stanicę 
Turystyczną nad Jeziorem Niepruszewskim 
w latach 1983-1990, która służy oddzia-
łom do rozwoju turystyki. Jest laureatem 
„Złotej Kosy” przyznawanej przez „Kosy-
niera Bukowskiego” za 2004 rok. Ponadto 
jest autorem książki „Dzieje PTTK w Buku 

w latach 1952-2003”, a obecnie pracuje nad 
jej drugą częścią, która będzie kontynuacją 
historii PTTK, w latach po 2003 roku. Jak 
mówi: – Ta publikacja jest zapisem nie tylko 
tego, co się działo w PTTK, ale też w Buku, 
ważnych wydarzeń, które organizowali za-
angażowani społecznicy.

Dzięki umiejętności współdziałania 
z członkami Oddziału i swojemu oddaniu 
pracy społecznej Ryszard Miler zyskał po-
wszechny szacunek w środowisku lokalnym, 
stając się jednocześnie jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych osobistości gminy. Jego 
aktywność została także szeroko zauwa-
żona na gruncie regionalnym i krajowym. 
Wielokrotnie wyróżniany medalami i odzna-
czeniami: państwowymi, samorządowymi 
i turystycznymi (odznaką Honorowy Członek 
PTTK w 2013 roku, statuetką honorowego 
wolontariusza na X Gali Powiatu Poznańskie-
go w 2018 roku), pozostaje nadal skromy 
i otwarty na współpracę.

Przed laty, pracując zawodowo, starał się 
zawsze godzić pracę z działalnością społecz-
ną i jeszcze z życiem rodzinnym. – Wspólnie 
z żoną Aleksandrą przemierzaliśmy szlaki 
turystyczne już od lat 50. XX wieku, poznając 
się i działając w oddziale PTTK. Pewna prze-
rwa była wtedy, kiedy dzieci, a jest ich trójka, 
były małe. Dzieci już dorosłe wspomagają ojca 
jak mogą w działalności PTTK – opowiada.

I dodaje: – Trzeba dodać, że moje wy-
sokie wyróżnienie jest również uznaniem 
dla wszystkich członków PTTK za ich pracę 
społeczną. PTTK, oddział w Buku będzie 
w tym roku obchodzić 70-lecie działalności. 
Będzie to okazja do przypomnienia osiągnięć 
Towarzystwa w Buku. Tyle lat pracy, wspól-
nych działań, a ile jeszcze przed… Plany są, 
a siły muszą się znaleźć. EWA
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Z gołębiami  
przez życie

Stefan Tonder, wyróżniony nagrodą 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” jest 
cenionym bukowskim hodowcą gołębi, 
a od prawie 70 lat członkiem Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 
Pasjonatem znanym w branży 
na całym świecie i uczestnikiem 
wielu zawodów, wielokrotnie 
nagradzanym i wyróżnianym. Jako 
aktywny działacz społeczny zajmował 
wysokie stanowiska w organizacjach 
związanych z gołębiami pocztowymi.

W środowisku hodowców gołębi pocz-
towych jest człowiekiem legendą, 
a dla bukowian wzorem społeczni-

ka, pracowitości i dobroci. Pan Stefan chętnie 
opowiada o swoim życiu, a te opowieści są 
ciekawe i pokazują kawał historii.

Ilość gołębi pocztowych: 2
Stefan Tonder urodził się w 1937 roku, 

w Dobieżynie. W jego rodzinie gołębie były 
od zawsze. Miał je dziadek, ojciec i większość 
rodzeństwa. – Miłość do gołębi to dar od 
Boga – mówi. Jeden z jego braci – Kazimierz 
jest wybitnym hodowcą, a drugi – Marian 
hodował gołębie rasowe. Tylko jeden z braci 
wyłamał się z rodzinnej tradycji i nie po-
dzielił ich pasji.

W 1954 roku, mając zaledwie dwa 
gołębie, pan Stefan wstąpił do Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i od 
tego czasu jest jego aktywnym działaczem. 
A wstąpienie do PZHGP to był przypadek. 
W styczniu 1954 roku odbywała się w Buku 
pierwsza wystawa gołębi pocztowych. Stefan 
Tonder był wtedy uczniem szkoły zawodo-
wej i nawet nie wiedział, że coś takiego jak 
PZHGP istnieje. Zobaczył afisz reklamowy 
wystawy i postanowił na nią pójść. I tak świat 
gołębi go zafascynował, że po kilku dniach 
był już członkiem związku. Pamięta jak dziś, 
jak w deklaracji zgłoszeniowej w rubryce: 
liczba gołębi pocztowych wpisał 2, bo na tę 
chwilę tyle posiadał. 

Mało kto pamięta, że pan Stefan był pie-
karzem i pracował w tym zawodzie przez 
ponad 20 lat – od ucznia po mistrza pie-
karskiego i kierownika piekarni. Wspomina 
małe piekarnie w Buku, ale już po chwili 
wraca do tematu gołębi, które były i ciągle 
są jego pracą, pasją, życiem.

Jest szeroko znany w gronie hodowców, 
daleko poza granicami gminy Buk. Przez 
55 lat brał udział we wszystkich lotach na 
szczeblach: sekcji, oddziału i okręgu. Jego 
gołębie uczestniczyły w lotach narodowych 
z Watykanu, Francji, Belgii i Holandii i wielu 

innych w odległości powyżej 700 kilome-
trów, a z Watykanu to aż 1200 kilometrów. 
Wśród jego licznych osiągnięć sportowych 
należy wymienić: mistrzostwo Okręgu Po-
znań w lotach gołębi młodych w 1993 roku 
i wicemistrzostwo Okręgu Poznań w lotach 
średniodystansowych w 1994 roku. 

Wybitny działacz,  
człowiek legenda

Od najmłodszych lat wciągnięty w nurt 
pracy społecznej udzielał się aktywnie mię-
dzy innymi jako: prezes Sekcji Buk, prezes 
Oddziału w Nowym Tomyślu, prezes Okrę-
gu Poznań oraz członek Zarządu Główne-
go Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Wielokrotnie zdobywał tytuł 
Mistrzowski Sekcji i Oddziału oraz był Przo-
downikiem Okręgu Poznań w lotach gołębi 
starych i młodych. Był wyróżniony licznymi 
odznaczeniami związkowymi, takimi jak Od-
znaka „Za wybitne osiągnięcia” czy Członek 
Honorowy PZHGP. 

Wśród kolegów ceniony jest za praw-
dziwą pasję i zaangażowanie, ale jego wy-
jątkową cechą jest życzliwość. Na łamach 
specjalistycznego czasopisma „Poradnik 
Hodowcy” nazwisko Stefana Tonder poja-
wia się wielokrotnie. Jak piszą o nim: „To 
wyjątkowa osoba, która przez dziesiątki 
lat tworzyła kształt naszej społeczności. 
Tu nawet nie chodzi o coś tak wspaniałego 
jak prawie 70 lat oficjalnej hodowle gołębi 
pocztowych. Tu chodzi o prawie 70 lat spo-
łecznej pracy, której owoce zbieramy dziś 
my, współcześni hodowcy. Wybitny działacz. 
Człowiek – legenda”.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
przyczyni się do rozwoju krajowego współ-
zawodnictwa hodowców. Był współtwór-

cą i wnioskodawcą uchwalenia nowego 
ogólnopolskiego regulaminu lotowego 
o mistrzostwo Polski. To on złożył wniosek 
o wprowadzenie zasad współzawodnictwa, 
które po drobnych poprawkach obowiązują 
do dziś. Jak mówi o sobie: – Jestem większym 
działaczem niż hodowcą. To brat Kazimierz 
był wybitnym hodowcą, który dbał, aby 
sukcesy w lotach i dzięki niemu puchary 
pozostały w rodzinie. 

Nie do zastąpienia
Pan Stefan to wciąż aktywny hodowca, 

choć teraz z powodów zdrowotnych już nie 
bierze udziału w zawodach. Teraz gołębi ma 
o wiele mniej niż kiedyś – 8 par. Ale nie cho-
dzi o ilość, ale o jakość, a te są odpowiednio 
wyselekcjonowane.

Niestety, ale w rodzinie nikt nie poszedł 
w jego ślady. A rodzina jest dość liczna:  5 
synów i 4 córki, 15 wnuków i 5 prawnuków. 
Nie tylko wśród najbliższych, ale też w gmi-
nie Buk jest coraz mniej hodowców gołębi. 
Członków PZHGP w Buku było mniej niż 
obowiązkowa liczba dziesięciu; dlatego trze-
ba było rozwiązać sekcję i teraz najbliższa 
jest w Opalenicy. Hodowlą gołębi nie inte-
resują się już młodzi ludzi i pewnie trzeba 
się z tym pogodzić, bo nic na siłę. Związane 
są z tym też wydatki – odpowiednia karma, 
aby w ptakach była moc, by walczyć z innymi 
i odnosić sukcesy.

Jednak dla Stefana Tonder to nie do 
pomyślenia, aby gołębi nie było w jego ży-
ciu. I nie ma tu na myśli zawodów. Raczej 
te chwile, kiedy rano po śniadaniu idzie do 
gołębnika je nakarmić – do ręki bierze wtedy 
garść karmy, one są już przy nim,  a potem 
zaczynają rozmawiać w sobie tylko znanym 
języku.

EWA
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Koncert Nadziei: bisom nie było końca
Moc muzycznych uniesień z polskich i światowych scen, znanych hitów we własnych 
aranżacjach dostarczyli nam artyści podczas Koncertu Nadziei, który odbył się 23 
kwietnia w hali OSiR w Buku. Wystąpili dobrze znani bukowskiej publiczności artyści 
z Zespołu Kameralnego Amici Canti oraz tenorzy z grupy Tre Voci, którzy od ponad 
pięciu lat wzbudzają aplauz publiczności na całym świecie – od Tajlandii, przez USA 
i Kanadę, po największe sale koncertowe w Polsce.

Ale zacznijmy od początku. Najpierw, 
jeszcze pod koniec ubiegłego roku, 
zaprosiliśmy mieszkańców gminy Buk 

na Koncert Noworoczny. Wydarzenie dla 
nas wszystkich wyjątkowe, dzięki któremu 
jest okazja wspólnie przywitać Nowy Rok. 
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dłu-
go zastanawiano się nad wyborem artysty, 
artystów, zespołów. O tym, że wystąpi Amici 
Canti było wiadomo od początku; że właśnie 
z nimi tanecznym krokiem rozpoczniemy 
nowy rok. Pomysł występu tenorów z grupy 
Tre Voci pojawił się nagle. Trzy indywidu-
alności, trzy zróżnicowane głosy, których 
największym atutem są występy na żywo. To 
oni, jak przekonywała Agnieszka Skałecka, 
dyrektor MGOK, wraz z Amici Canti stworzą 
w Buku widowisko, dzięki któremu w nowy 
rok wejdziemy z prawdziwym przytupem! 

Niestety, ale dość szybko okazało się, 
że z powodu pandemii zmuszeni byliśmy 
przełożyć Koncert Noworoczny na kwie-
cień. Ustalając nową datę koncertu na 23 
kwietnia, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że 
towarzyszyć nam będzie nadzieja nie tylko 
na zakończenie pandemii. Minęło zaledwie 
kilka tygodni, kiedy przyszło nam żyć na-
dzieją na pokój – na zakończenie konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie. 

Miłość ofiaruje nadzieję

I właśnie o nadziei mówił burmistrz Pa-
weł Adam na wstępie koncertu. – Miniony 
czas był dla każdego z nas bardzo trudny. 
Doświadczenie pandemicznej rzeczywistości 
było dla naszej wspólnoty ogromną próbą. 
Wcale nie mniejszą próbą jest obecna sytu-
acja związana z konfliktem na Ukrainie. I pra-
gnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie 
podziękować za wszystkie piękne odruchy 

i płynącą prosto z serca chęć pomocy naszym 
przyjaciołom z Ukrainy. Bardzo dziękuję 
mieszkańcom za ten piękny gest. Nadzieja 
musi zawsze być na miarę próby. Im większa 
próba, tym mocniejsza nadzieja. A idąc za 
słowami księdza Józefa Tischnera, źródłem 
nadziei jest miłość.  Miłość pokazuje drogę, 
miłość pokazuje człowiekowi jakąś gwiazdę 
do osiągnięcia. Miłość nie poprzestaje na 
odkryciu, miłość ukazuje przyszłość. Jednym 
słowem – miłość ofiaruje nadzieję. Niech 
dzisiejszy koncert będzie dla nas wszystkich 
przesłaniem: pielęgnujmy miłość, a nigdy 
w nas nie zgaśnie nadzieja – powiedział 
burmistrz do bukowskiej publiczności, 
która wypełniła widownię w hali OSiR do 
ostatniego miejsca. 800 osób na widowni, 
a może i jeszcze więcej, bo przed budynkiem 
co rusz ktoś się zatrzymywał, wsłuchiwał 
w zaczarowane dźwięki muzyki. 
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A potem zaczęła się prawdziwa arty-
styczna uczta, którą prowadził dobrze nam 
znany z wielu innych imprez w gminie, dzien-
nikarz radia Eska Rafał Adamczak. Wśród 
zaproszonych gości byli między innymi 
wicemarszałek województwa wielkopol-
skiego Wojciech Jankowiak, wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, wójt gminy 
Dopiewo Paweł Przepióra, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, wójt 
gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak oraz 
wielu innych przedstawicieli samorządów 
powiatu poznańskiego i naszej gminy: Rady 
MiG Buk,  urzędu, organizacji, stowarzyszeń, 
kościoła i oczywiście goście najważniejsi 
i wyjątkowi – mieszkańcy.

Piosenka jest dobra na wszystko
Koncert rozpoczął występ Zespołu Ka-

meralnego Amici Canti pod dyrekcją Leszka 
Górki. Grupa jest piękną wizytówką miasta 
i gminy Buk. Od 25 lat skupia wokół siebie 
grono ambitnych amatorów śpiewu wie-
logłosowego; ich twórczość w tym czasie 
ewoluowała od muzyki religijnej po utwory 
świeckie, rozrywkowe, a wokaliści zdoby-
wali i zdobywają wiele nagród, wyróżnień 
na międzynarodowych i ogólnopolskich fe-
stiwalach chóralnych. Na swym koncie mają 
między innymi cztery płyty, wiele projektów 
kulturalnych; w czasie pandemii nagrali dwa 
wideoklipy, które cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem internautów. Obecnie Amici 
Canti dzięki pracy i zaangażowaniu całego 
zespołu to już międzynarodowy poziom. Na 
przestrzeni ćwierćwiecza grupa rozwinęła 
się z 6-osobowego do 23-osobowego grona, 
stale doskonaląc swój warsztat wokalny. 

Tym razem Amici Canti zaprezentowało 

repertuar trochę inny niż ten, z którego do-
brze grupę znamy. Już same tytuły utworów 
dostarczyły nam ogromną dawkę nadziei, 
którą trudno zmierzyć, zważyć jakąkolwiek 
miarą. W repertuarze znalazły się między in-
nymi utwory z repertuaru Louisa Armstron-
ga: „What a wonderful world”, Eurythmics: 
„Sweet dreams”, Zbigniewa Wodeckiego 
„Rzuć to wszystko, co złe”, Anny Jantar: „Tyle 
słońca w całym mieście”, Kabaretu Starszych 
Panów: „Piosnka jest dobra na wszystko”. 
Piękne piosenki, z pięknymi tekstami, 
w pięknej aranżacji i wykonaniu, którymi 
bukowska publiczność rozkoszowała się 
i wzruszała. 

Przedstawienie musi trwać!
Po występie Amici Canti scenę opanowali 

tenorzy z Tre Voci wraz z zespołem instru-
mentalistów (skrzypce, altówka, wiolonczela, 
piano, gitara akustyczna, gitara basowa, per-
kusja). Tre Voci tworzą trzej artyści operowi 
nowej generacji: Wojciech Sokolnicki, Mikołaj 
Adamczak i Miłosz Gałaj, którzy wprowadzili 
na polską scenę nieobecny na niej dotąd ga-
tunek o nazwie classical crossover, zwany 
także pop-operą. Ich koncert był mieszanką 
muzyki filmowej, rozrywkowej w wyjątko-
wych aranżacjach, okraszonych przy okazji 
dużą dawką humoru. Każdy brany przez ze-
spół na warsztat, utwór klasyczny zyskiwał 
współczesne, rozrywkowe brzmienie, a każdy 
popowy hit wzbogacany był o symfoniczne 
aranżacje i operowy rozmach. Usłyszeliśmy 
między innymi „You raise me up” z repertu-
aru Secret Garden,  „The show must go on” 
zespołu Queen, „Mambo Italiano”  autorstwa 
Boba Merrilla, czy  „Hallelujah” z repertuaru 
Leonarda Cohena.

Wizerunek sceniczny tenorów z Tre 
Voci jest bardzo wyrazisty. Artyści dobrze 
wiedzą, w jaki sposób rozgrzać i rozbawić 
publiczność. Tego śmiechu było zresztą bar-
dzo dużo podczas ich występu, bo panowie 
pozostawali w nieustannym kontakcie ze słu-
chaczami. Każdą z wykonywanych piosenek 
zapowiadali, nie szczędząc sobie przy tym 
drobnych, wzajemnych uszczypliwości. Były 
to jednak uszczypliwości podszyte sympatią, 
bo tenorzy – o czym wielokrotnie przypo-
minali – nie tylko ze sobą współpracują, ale 
i od lat się przyjaźnią. Bukowska publiczność 
bawiła się znakomicie i długo nie dawała 
artystom zejść ze sceny. I zapewne tym bisom 
nie byłoby końca, gdyby nie fakt, że Tre Voci 
chciało też się spotkać z fanami w holu OSiR. 
Przy okazji warto wspomnieć, że mieszkańcy 
gminy po raz pierwszy mogli zobaczyć odno-
wione progi hali, która po dłuższym okresie 
remontów i modernizacji przywitała swoich 
gości. Gmina zyskała wyremontowaną pla-
cówkę, która jak się okazuje, jest nie tylko 
dobrym miejsce na imprezy sportowe, ale 
też na takie wydarzenia kulturalne, jakim 
był Koncert Nadziei.

Na zakończenie wieczoru każda z pań 
otrzymała mały upominek – symboliczną 
różę, co było miłym akcentem, który na 
pewno na długo pozostanie w pamięci. Z na-
dzieją, że w nowym roku na pewno znowu 
się spotkamy.

Organizatorzy koncertu dziękują Reginie 
Jackowiak (kwiaciarnia Stokrotka), Arkadiu-
szowi Witkowskiemu (kwiaciarnia), wolon-
tariuszom ze Szkoły Podstawowej w Buku za 
pomoc przy koncercie. 

Edyta Wasielewska
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Posprzątali teren  
przy obwodnicy

„My! Wolna Gmina Buk”, to nowe stowarzyszenie działa-
jące na terenie Miasta i Gminy Buk. Głównym celem 
działalności stowarzyszenia jest spokojna, bezpieczna 

i sprawiedliwa gmina oraz ochrona środowiska naturalnego, dbałość 
o ład przestrzenny, integracja społeczna i obywatelska edukacja. 
Przedyskutowany i zatwierdzony plan działania, stowarzyszenie 
zaczęło realizować od 19 marca, sprzątaniem terenów przyległych 
do obwodnicy miasta. Zebrano pokaźną ilość śmieci, które pose-
gregowano i odwieziono do ZGK w Buku. Prezes stowarzyszenia 
Wojciech Drozd, dziękuje wszystkim uczestnikom akcji, a w tym, 
radnej Annie Kowalskiej i radnemu Wojciechowi Dudkiewiczowi. 
W dniu 27 marca br. Stowarzyszenie zorganizowało „Marsz soli-
darności z walczącą Ukrainą i w obronie demokracji”.
  Red.

Dotacja 
dla Biblioteki 

W dniu 23.05 br. Instytut Książki poin-
formował o rozstrzygnięciu drugie-
go naboru wniosków do konkursu 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek inter-
wencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-
2025”. Miło nam poinformować, że nasz 
wniosek pt. „Budowa Biblioteki Publicznej 
w Buku” znalazł się na trzecim miejscu listy 
rankingowej projektów przewidzianych do 

dofinansowania. Po ocenie merytorycznej 
i strategicznej bukowski projekt uzyskał 
łączną sumę 96 punktów na 100 możliwych. 
W ramach naboru złożono 110 wniosków, 
z czego do dofinansowania przewidziano 
47. Buk ma otrzymać maksymalną możliwą 
kwotę tj. 2.250.000 zł.  

Całość inwestycji powinna być zreali-
zowana w latach 2022-2024. Bardzo dzię-
kujemy Panu Burmistrzowi oraz Radnym 
Miasta i Gminy Buk za możliwość apli-
kowania o środki dotacyjne. Liczymy na 
dalszą pomoc i współdziałanie dla dobra 
sprawy. 

Hubert Wejmann
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Maj to bardzo ważny miesiąc dla bi-
bliotekarzy . Co roku Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich organizuje 

w dniach 8-15 maja ,,Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek’’ - program promocji czytelnictwa 
i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna XIX już edycja odbyła się pod 
hasłem ,,Biblioteka – świat w jednym miej-
scu’’. Z jednej strony książnica to tylko budy-
nek, punkt na mapie miasta, z drugiej strony 
– drzwi do Uniwersum ! Wystarczy wejść 
– i można być tu, a zarazem wszędzie. XIX 
– wieczna Anglia, starożytna Grecja, Alaska, 
okupowana Warszawa, Bliski Wschód czy 
Kosmos - w zależności od tego jaką wybie-
rzemy książkę, możemy udać się w podróż 
w czasie i przestrzeni. To właśnie w biblio-
tece, składającej się z wielu, różnorodnych 
działów zebrana jest wiedza o wszystkim. 
Tutaj można szukać odpowiedzi na pytania 
dotyczące m.in. historii świata, literatury, 
biografii znanych ludzi, religioznawstwa, 
psychologi, polityki, weterynarii, geografii, 
sztuki, uprawy roślin czy astronomii. Świat 
w jednym miejscu i cała wiedza na wycią-
gnięcie ręki!

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk 
również wzięły aktywny udział w tym wy-
jątkowym, czytelniczym święcie, organizując 

dla dzieci i dorosłych kilka bardzo interesu-
jących spotkań autorskich.

10 maja we wtorek, Robert Ziółkow-
ski – pisarz, podróżnik i autor książki pt. 
,,Karamoja. Ostatni wojownicy” zabrał nas 
w podróż do Afryki, opowiadając w niezwy-
kle fascynujący sposób o życiu, zwyczajach 
i kulturze mieszkańców Czarnego Lądu. Spo-
tkania zamknięte przeznaczone dla uczniów 
7 i 8 klas odbyły się w Filii Bibliotecznej 
w Dobieżynie oraz w Szkole Podstawowej 
im. dr. L. Siudy w Szewcach – Filia Dakowy 
Suche, a spotkanie otwarte dla  mieszkańców 
gminy - w Kawiarni Stopklatka, w budynku 
Kina Wielkopolanin.

Kolejne spotkanie autorskie odbyło 
się następnego dnia, czyli w środę. Tym 
razem najmłodszych czytelników odwie-
dził Wiesław Drabik – autor ponad dwustu 
książeczek dla dzieci, które w większości 
są wesołymi, rymowanymi bajeczkami 
o zwierzętach, bardzo chętnie czytanymi 
przez dzieci i rodziców. Spotkania przebiegły 
w bardzo miłej atmosferze a czytane przez 
autora, zabawne fragmenty bajek, zadawa-
ne zagadki i rymowanki wzbudziły wiele 
radości wśród dzieci, które za aktywność 
nagradzane były naklejkami i książeczkami. 
Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość 
zakupu publikacji z dedykacją przesympa-
tycznego gościa. Spotkania odbyły się w Filii 
Bibliotecznej w Niepruszewie oraz w Szko-
łach Podstawowych, w Szewcach i w Buku.

W środę Buk odwiedziła Weronika 
Marczuk, autorka książki „O! Ukraina”. Jej 
niezapowiedziana wizyta w towarzystwie 

burmistrza Pawła Adama, na spotkaniu in-
tegracyjnym pracowników Biblioteki i Kina 
Miasta i Gminy Buk w filii bibliotecznej w Do-
bieżynie oraz podarowane nam książki stały 
się miłym akcentem bukowskiego Tygodnia 
Bibliotek. 

W czwartek, w Kawiarni Stopklatka 
odbyło się spotkanie literackie z panią 
Aldoną Wleklak, zamykające tegoroczną 
edycję Tygodnia Bibliotek w Buku.  Autorka 
książki ,,Saga niewoli” zabrała uczestników 
w sentymentalną podróż do Wielkopolski 
z przełomu XIX i XX w., w której rozkwitła za-
kazana miłość pomiędzy Niemką i Polakiem. 
Poprzez pryzmat rodzinnych wspomnień 
przypomniała stosunki narodowościowe 
panujące w tym czasie. Na ich tle opisała 
rodzące się uczucie… W spotkaniu udział 
wzięli m.in. przewodniczący Rady MiG Buk 
Piotr Goroński, prezes fundacji „Czyń coś 
powinien, będzie co może” – Wanda Nie-
golewska, grupka gości z Ukrainy ucząca 
się języka polskiego, członkowie PTTK oraz 
mieszkańcy Buku. Wydarzenie poprowadził 
dyrektor bukowskiej biblioteki – Hubert 
Wejmann.

W Tygodniu Bibliotek główną siedzibę 
biblioteki jak i filie, odwiedzały również licz-
ne grupy dzieci ze szkół i przedszkoli oraz ze 
Świetlicy Środowiskowej Strefa Wyobraźni. 
W ostatnim dniu wszyscy czytelnicy otrzy-
mywali w prezencie jabłuszko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przyjaciołom biblioteki za wspólny udział 
w przygotowanych wydarzeniach.

Małgorzata Kochniarczyk
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Hałabałki w świecie 
finansów

Dzieci „zerówkowe” z przedszkola im. 
Krasnala Hałabały w Buku realizowa-
ły w II semestrze projekt edukacyjny 

pt. „ABC ekonomii”, którego autorem jest 
Artur Czepczyński. Projekt ten miał na celu 
upowszechnianie edukacji ekonomicznej 
i finansowej wśród przedszkolaków. 

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci 
poznały wiele przygód Maksa i Zosi – głów-
nych bohaterów książki  „ABC ekonomii, 
czyli pierwsze kroki w świecie finansów”  
Wiktora Czepczyńskiego i Żanety Kupczyk. 
Przedszkolaki dowiedziały się wiele ekono-
micznych ciekawostek, dziś potrafią udzielić 
odpowiedzi na  takie pytania jak: czy zakup 

zabawki jest potrzebą, czy zachcianką? Skąd 
się biorą pieniądze? Kto to jest wolontariusz? 
Co to takiego reklama? Gdzie i jak oszczędza 
się pieniądze? Dzięki nowoczesnej technologii 
informatycznej dzieci wirtualnie przeniosły 
się na spacer do mennicy, obserwowały, jak 
wybijane są monety oraz same mogły zapro-
jektować wzór monet. Warto wspomnieć, 
że realizacja tego projektu znacznie posze-
rzyła treści programowe z matematyki, dała 
możliwość doskonalenia kompetencji dzieci 
z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości. 

Przedszkolaki z zainteresowaniem 
uczestniczyły w zajęciach! Podsumowaniem 
projektu był quiz wiedzy dotyczącej realizo-
wanych treści oraz zaplanowanie wydatków 
oraz wyjście na zakupy. 

Alina Nowaczyk-Żybura
Iwona Miga
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Ukraina jakiej nie znacie
11 maja w Sali Miejskiej w Buku gościliśmy Weronikę Marczuk – producentkę filmową, 
z wykształcenia prawnik, urodzoną w Kijowie, od 30 lat mieszkającą w naszym kraju, 
prezeskę Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy w Polsce, autorkę książki „O! UkraЇna”, która 
była inspiracją do rozmowy o Ukrainie. 

Weronika Marczuk w swojej książce 
z humorem i znajomością tematu 
przedstawia arcyciekawe fakty, 

sekrety mentalności, różnice i recepty na 
zrozumienie oraz poznanie Ukrainy takiej, 
jaka ona jest naprawdę. Swoje opowieści 
przeplata inspirującymi przepisami kuch-
ni tego kraju. Autorka na potrzeby książki 
przeprowadziła rozmowę z dziesięcioma 
osobami, które w różny sposób są związane 
z Ukrainą. Wśród nich znalazł się między 
innymi były ambasador RP w Ukrainie Jan 
Piekło, reżyser Jerzy Hoffman, który w 2008 
roku nakręcił dokumentalny film historyczny 
„Ukraina. Narodziny narodu”; trener i za-
wodnik Mariusz Lewandowski, który 14 
lat mieszkał z żoną, Michał Piróg, który tam 
pracował czy Czesław Mozil, który ma ojca 
Ukraińca.

Co nas łączy, a co dzieli?
Spotkanie w Buku poprowadziła Liliana 

Skibińska-Szłapka, dziennikarka telewizyjna, 
która dopytywała autorkę między innymi, 
czy więcej jest podobieństw, a może różnic 
pomiędzy Polakami a Ukraińcami? – Duch 
wolności, potrzeba niepodległości zawsze 
łączyły oba narody, a dzielą z pewnością 
różnice kulturowe. Ale co tu dużo mówić 
o różnicach, skoro pomimo ich, a może na 
przekór, Polacy przez cały czas okazują tak 
wielkie serce dla uchodźców z Ukrainy – 
mówiła Weronika Marczuk.

Autorka opowiadała, dlaczego teraz wy-
dała książkę. – Z Polską związana jestem 
od 30 lat. Tyle samo czasu minęło od dnia 
uzyskania niepodległości przez Ukrainę, 
a przede wszystkim 30 lat od dnia 2 grudnia 
1991 roku, gdy Polska jako pierwszy kraj 
na świecie uznała państwowość Ukrainy. 
Od roku 1991, kiedy przyjechałam po raz 
pierwszy do Polski, pytano mnie o Ukrainę 
i o to jaka jest naprawdę. Poznając coraz 
bardziej ludzi, samą Polskę, poznawałam 
mechanizmy, które tworzą stereotypy, 
widziałam różnice i podobieństwa, „O! 
UkraЇna” jest poniekąd efektem tych roz-
mów i pytań, jakie przez te wszystkie lata 
odnośnie Ukrainy mi stawiano. 

Emigracja do Polski
Weronika Marczuk wspominała swoje 

początki pobytu w Polsce. Z Ukrainy wyje-
chała nie dlatego, że chciała, ale musiała 
zarobić pieniądze, żeby cokolwiek zrobić 
z życiem swoim i swojej rodziny, które się 
nagle zawaliło. Transformacja spowodo-
wała, że był to dla Ukrainy bardzo trudny 
czas. Ludzie nie mieli pieniędzy, dostawali 
jakieś kupony, które nic nie znaczyły, za 
cukrem ustawiały się długie kolejki. 

Początki emigracji nie były łatwe. 
Pamięta takie sytuacje, że jak wchodziła 
do sklepu i mówiła z akcentem, to często 
słyszała odpowiedź: „Proszę tego nie do-
tykać i tak tego pani nie kupi”. – Chcesz być 
traktowany jak inni, a ludzie spłycają cię do 
jakiegoś instrumentu i traktują jak element 
tymczasowy. Dziś jest dużo lepiej. Już przed 
wojną Ukraińców w Polsce było więcej i oka-
zało się, że są potrzebni – mówiła. 

W tym trudnym, wojennym czasie We-
ronice Marczuk niełatwo było opowiadać 
o kraju, w którym się urodziła, i w którym 
pozostała jej rodzina, nie chcąc opuszczać 
ojczyzny. A rodzinę ma dużą. Jej mama jest 

z dziewięciorga rodzeństwa, tata z pięciorga, 
więc ciotek i wujków ma mnóstwo. Do tego 
trzymają się bardzo blisko. Mają taką bazę 
– wieś pod Kijowem, gdzie się spotykają. 
Do tego jest kumą, czyli matką chrzestną 
dziewięciorga chrześniaków. 

Autorka książki opowiadała też o swo-
im dzieciństwie, z którym ma bardzo miłe 
wspomnienia, choć trudno jej było się po-
godzić z surowym systemem wychowania 
dzieci. Pewnie dzięki wysokim wymaga-
niom zrodziła się jej potrzeba perfekcjo-
nizmu. W domu mówili: „Gdy dostaniesz 
czwórkę, to możesz nie wracać”. Przez całe 
życie czwórki nie dostała, a jak już się taka 
trafiła, to przez kilka dni bała się wracać 
do domu. 

Pomoc dla Ukrainy
Agnieszka Słaby, kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Buku i koordynator 
pomocy uchodźcom z Ukrainy w gminie, 
zapytała autorkę książki, jak ocenia reakcję 
Polaków na tak duży napływ uchodźców 
z Ukrainy. – Na początku jest ogromny od-
ruch serca, jednak teraz trzeba liczyć się 
z tym, że pomocy nie udziela się już tak 
chętnie.

– Obywatele Ukrainy zostali przyjęci 
w Polsce nadspodziewanie dobrze i ma to 
ogromne znaczenie, też w kontekście histo-
rycznym. Polacy okazali się niesamowicie 
miłosierni, co udowadnia, ile w nich ogrom-
nych pokładów dobroci. Każdy uchodźca 
z Ukrainy to widzi, docenia i dziękuje. Jed-
nak oczywiście naturalne jest to, że osoby 
pomagające chcą w końcu wrócić do swoich 
obowiązków, rodzin i po prostu odpocząć. 
Socjolodzy przewidują odwrócenie, niechęć, 
a nawet agresję w stosunku do Ukraińców, 
i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Dla-
tego zadaniem rządu Polski jest zapewnić 
pomoc systemową i w tym celu powinna 
zostać zatrudniona armia specjalistów, która 
będzie pomagać zawodowo, a nie jako wo-
lontariusze. Moim ogromnym marzeniem 
jest, żeby tak w końcu było – odpowiedziała 
Weronika Marczuk.

Po spotkaniu w Sali Miejskiej burmistrz 
Paweł Adam zaprosił Weronikę Marczuk 
na spotkanie z pracownikami Biblioteki 
Publicznej w Buku w ramach Tygodnia 
Bibliotek. EWA
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Złote Kłosy laureatem I nagrody 
powiatu poznańskiego

Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy został laureatem głównej nagrody powiatu 
poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2021 roku. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpił burmistrz Paweł Adam.

Powiat poznański od wielu już lat docenia 
ludzi związanych z szeroko rozumianą 
kulturą – twórców, artystów, organiza-

torów czy promotorów. Laureatami nagród 
mogą być także pracownicy instytucji kul-
tury, nauczyciele szkół artystycznych oraz 
różne organizacje prowadzące działalność 
kulturalną. 

Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy 
z Buku został głównym laureatem nagród 
powiatu poznańskiego. – Siłą naszych nagro-
dzonych jest umiłowanie tradycji i zarażanie 
pasją do działania. Ich siłą jest także miłość 
do regionu i odkrywania kart historii. To 
ludzie zaangażowani i angażujący. Niosący 
pozytywne idee. I dlatego, za bycie ambasa-
dorem powiatu, serdecznie wszystkim twór-
com dziękuję – mówił starosta poznański Jan 
Grabkowski podczas ogłoszenia wyników.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także: 
Chór Dziewczęcy Canzona z Murowanej Go-
śliny oraz działający w Kostrzynie Kazimierz 
Matysek.

Zespół na dobre i złe
Zespół od ponad 50 lat propaguje piękno 

polskiego folkloru i z powodzeniem bierze 
udział w wielu wojewódzkich i ogólnopol-
skich przeglądach zespołów folklorystycz-
nych. Ma w swoim dorobku również występy 
poza granicami kraju. Warto podkreślić, że 
Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy z Dobie-
żyna, od 1981 roku działa pod patronatem 
i jest finansowany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. To nie tylko grupa tance-
rzy, która swoją pracą i talentem sprawia, 
że tradycyjne polskie i wielkopolskie tańce 
trwają w naszej świadomości i kulturze. To 
także grupa przyjaciół nie tylko na scenie, 

ale i w życiu: na dobre i złe. Zapewne to nie-
zwykłe zaangażowanie i energię dostrzegła 
Kapituła, przyznając Złotym Kłosom główną 
nagrodę powiatu poznańskiego.

Złote Kłosy w 2020 roku obchodziły 
50-lecie istnienia, a w zespole prowadzonym 
nieprzerwanie przez Stanisława Króliczka 
(absolwenta kursu choreograficznego w za-
kresie tańca ludowego) tańczy i śpiewa dziś 
kolejne pokolenie artystów. Przypomnijmy, 
że zespół powstał w 1967 roku z inicjatywy 
młodzieży skupiającej się w środowiskowym 
kole Związku Młodzieży Wiejskiej. Skład jego 
tworzyli wtedy dzieci miejscowych rolników. 
Repertuar przekazywany był tradycyjnie od 
mieszkańców wsi, zarówno poprzez piosenki 
jak i tańce, związany ściśle z tradycją ludową 
ziemi bukowskiej. Od tej pory zespół zyskuje 
popularność i laury. 

Wraz z dalszym rozwojem zespołu oraz 
licznymi występami, zarówno w środowisku 
lokalnym, jak i poza jego granicami, zrodziła 
się myśl, by tańce narodowe wykonywać 
w strojach oryginalnych. Wielkopolski bia-
ły czepiec związany na kokardę pod brodą 
i zdobiony sztywną kokardą z boku, dosko-
nale współgrał z haftem kołnierza. Reszta 
ubioru była skromna. Spódniczkę, stanik 
i korale przykrywał fartuszek. Kurtka męska 
była prosta, szamerowana jedynie rzędami 
guzików, ale nie sposób odmówić jej było 
swoistej elegancji. W tych tradycyjnych 
strojach wielkopolskich zespół występuje 
do dnia dzisiejszego.

Zespół Złote Kłosy poprzez swoje wystę-
py pieśnią i tańcem szerzy głównie folklor 
wielkopolski, ale też folklor innych regionów 
kraju między innymi Śląska Cieszyńskiego. 
Prezentuje także tańce narodowe oraz 

regionalne obrzędy dożynkowe. Występuje 
na różnych imprezach okolicznościowych 
na terenie miasta i gminy Buk, jak również 
na terenie innych gmin województwa wiel-
kopolskiego. Zespół Złote Kłosy nawiązał 
również kontakty z zagranicą.  

50 lat i więcej
– Złote Kłosy współtworzą naszą lokalną 

historię, aktywnie uczestnicząc w życiu kul-
turalnym miasta i gminy Buk. Zespół bardzo 
chętnie prezentuje swój dorobek podczas 
Dni Seniora, obchodów Dnia Kobiet, zajęć dla 
osób niepełnosprawnych,  finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, narodowego 
Święta Niepodległości, festynów parafial-
nych czy rajdów turystycznych. O wielkim 
sercu tancerzy i muzyków świadczy ich 
udział w wielu imprezach charytatywnych. 
Członkowie zespołu chętnie dzielą się swo-
imi umiejętnościami tanecznymi podczas 
organizowanych przez MGOK wakacji dla 
dzieci i seniorów – mówi Agnieszka Skałecka, 
dyrektor MGOK.

Od początku istnienia aż do dziś, skład 
Złotych Kłosów tworzą przede wszystkim 
dzieci, młodzież szkolna, akademicka oraz 
osoby dorosłe. Przez lata istnienia zespołu 
przewinęło się przez niego wiele osób. Pasją 
tańca zarażają kolejne pokolenia. Dla tych 
ludzi taniec ludowy jest sposobem spędza-
nia wolnego czasu, pozwala oderwać się od 
codziennych obowiązków. Fakt ten cieszy 
szczególnie dziś, kiedy kultura ludowa ma 
silną konkurencję i niełatwo zachęcić mło-
dzież do aktywnego w niej uczestnictwa. 
Folklor nadal jest tu postrzegany przede 
wszystkim jako tradycja, ale również jako 
forma rozrywki.

Obecnie zespół liczy 28 osób czyli 14 
par, które pomimo obowiązków dnia co-
dziennego spotykają się dwa razy w tygo-
dniu na próbach. Wspólnie z tancerzami i dla 
podtrzymania tradycji wsi występują dzieci 
członków zespołu. Zespołowi przygrywa 
sześcioosobowa Kapela Ludowa, pod kie-
runkiem Stanisława Króliczaka. 

29 lutego 2020 roku Zespół Folklory-
styczny Złote Kłosy obchodził jubileusz 
50-lecia istnienia. Koncert jubileuszowy 
odbył się w bukowskim kinie i był niezwykłą 
ucztą muzyczną, wspaniałym widowiskiem 
tanecznym. Ponadto Rada Miasta i Gminy 
Buk postanowiła nadać Stanisławowi Kró-
liczakowi tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Buk”, zaś burmistrz przyznać zespołowi 
Złote Kłosy nagrodę „Bukowskie Talenty”. 
Jubileuszowy koncert był wzruszającym do-
wodem na to, że dzięki pasji i zaangażowaniu 
spełniają się marzenia

Dziękujemy za Waszą pracę i życzymy 
kolejnych sukcesów! 

EWA



KOSYNIER BUKOWSKI    23

 Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich Buk-Wielka Wieś

Doczekać 50. lat istnienia Koła Gospo-
dyń Wiejskich, którego działalność 
opiera się na społecznej pracy jego 

członkiń, to sukces niemały. Składa się na 
to praca wielu pań, które uczestniczą w tej 
aktywności, rozwijają ją, wspierają się na-
wzajem. Koło zapisało na kartach historii 
wiele wydarzeń, które jednoczą całe pokole-
nia. Od dziesiątek lat panie dzielą się wiedzą, 
doświadczeniem z młodymi koleżankami, in-
spirując do działania dla dobra mieszkańców 
sołectwa Wielka Wieś. W ten sposób kreują 
także pozytywny wizerunek całej lokalnej 
wspólnoty, zyskując coraz większe grono 
sympatyków. Rola kobiet z Koła Gospodyń 
Wiejskich zmienia się na przestrzeni lat i jest 
dziś inna, ale nie mniej ważna niż kiedyś, 
a może i nawet ważniejsza. 

21 kwietnia panie z KGW Wielka Wieś-
-Buk świętowały swój złoty jubileusz. 

Na wniosek Gminnego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku 
przyznano podczas uroczystości Order 
Wdzięczności „Matce Wsi” pani Beacie 
Dziamskiej oraz odznaczenia dla Zasłużone-
go Działacza Kółek Rolniczych Województwa 
Wielkopolskiego, które otrzymały panie: 
Alicja Lehmann, Regina Jackowiak, Maria 
Halasz, Teresa Paluszak i Maria Kaźmier-
ska. Nagrody wręczyli Ryszard Napierała – 
prezes Poznańskiego Okręgowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Poznaniu oraz Tadeusz Łysiak – prezes 
Gminnego Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Buku.

Dzieje koła można by spisać na bardzo 
wielu stronach, czego uczynić tu nie sposób, 
lecz najważniejsze informacje przedstawiła 
podczas uroczystości pani Maria Kaźmier-
czak: „Aby nakreślić historię KGW Buk-Wiel-
ka Wieś musimy się cofnąć do roku 1981. 
Wtedy to Wanda Niegolewska założyła Koło 
Włościanek, które działało do momentu wy-

buchu II wojny światowej. Obok Wandy Nie-
golewskiej wymienia się również Sewerynę 
Jeska oraz Katarzynę Ludwiczak. Po II wojnie 
organizacje żeńskie powoli zaczęły się odra-
dzać pod nazwą Kół Gospodyń Wiejskich. Nie 
od razu zyskały przychylność ówczesnych 
władz, ze względu na swoje historyczne po-
chodzenie włościańskie niemile widziane 
w socjalistycznej Polsce. Koło Gospodyń 
Wiejskich Buk-Wielka Wieś zostało zało-
żone 24 kwietnia 1972 roku przez prezesa 
Kółka Rolniczego Michała Szwajkowskiego 
i skarbniczkę Józefę Dybizbańską. W skład 
zarządu weszły: Józefa Dybizbańska – prze-
wodnicząca, Seweryna Nowicka – zastępca 
przewodniczącej, Teresa Mazurek – członek 
zarządu. W chwili założenia koło liczyło 13 
członkiń. 22 maja 1972 r. zmienił się skład 
zarządu. Przewodniczącą została Anna Jęch, 
funkcję sekretarza powierzono Teresie Ma-
zurek, a skarbnika – Józefie Dybizbańskiej. 
Członkinią zarządu została Janina Kaczmar-
kiewicz. Po półrocznej działalności koło li-
czyło już 45 członkiń. Od stycznia 1987 r. do 
chwili obecnej, a więc przez ponad 35 lat, 
funkcję przewodniczącej pełni Alicja Leh-
mann, wiceprzewodniczącą nieprzerwanie 
jest Regina Jackowiak, a skarbnikiem, rów-
nież 35 lat, Maria Halasz. Na przestrzeni 
50 lat działalności Kołu przyświecały różne 
cele. Na początku było to ułatwienie zakupu 
piskląt oraz paszy dla zwierząt gospodar-
skich. Zawsze jednak celem nadrzędnym 
było dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
zdrowej żywności i żywienia, również diet 
w różnych schorzeniach, żywienia makro-
biotycznego. Kolejną ważną dziedziną była 
oświata zdrowotna, prelekcje i pogadanki 
z lekarzem na temat raka piersi, raka szyj-
ki macicy, omawiano też tematy alergii itp. 
Zapraszani na zebrania goście przekazywali 
wiedzę z dziedziny kroju i szycia, robótek 
ręcznych, ziołolecznictwa i homeopatii. 

W ostatnich latach można było zdobyć wie-
dzę na temat funduszy unijnych w rolnictwie, 
agroturystyce oraz małej przedsiębiorczości. 
Kursy florystyczne, kulinarne, decoupage’u 
cieszyły się również dużym zainteresowa-
niem. KGW brało udział w turniejach pn. 
„Moja wieś aktywna”. Mile wspominamy 
instruktorki ODR Sielinko Lucynę Tonder, 
Ewę Tuliszkę, Barbarę Jaśkiewicz i Annę 
Labok. Obecnie łącznikiem z ODR jest pani 
Iwona Graf. Działalność KGW to także zbiórki 
żywności przed świętami, organizowanie 
wspólnych Wigilii, obchody imienin członkiń 
Koła przy cieście i kawie, robienie wieńca 
na dożynki i pieczenie ciast odpustowych 
i dożynkowych. Kolejnym jakże miłym za-
jęciem jest poznawanie zakątków naszego 
regionu i kraju w powiazaniu ze zwiedza-
niem ogrodów tematycznych i gospodarstw 
agroturystycznych. Było to możliwe dzię-
ki przychylności Sołtysa i Rady Sołeckiej 
Wielkiej Wsi. W ostatnich latach brałyśmy 
udział w turniejach organizowanych przez 
GZKiOR we współpracy z ODR oraz UMiG. 
Ostatnie dwa lata pandemii to niestety okres 
stagnacji związany z koniecznością ogra-
niczenia spotkań i izolacją. Mamy jednak 
nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna się 
ustabilizuje i wrócimy do normalnego trybu 
naszych spotkań. Pięćdziesiąt lat to szmat 
czasu, niestety wiele członkiń Koła odeszło 
już do wieczności. 
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Międzynarodowy 
Dzień Strażaka 
w Niepruszewie

4 maja strażacy ochotnicy z gminnych 
jednostek wzięli udział w nabożeń-
stwie z okazji swego święta. W uro-

czystości uczestniczył także burmistrz Paweł 
Adam, który dziękował druhom strażakom 
za gotowość bojową i zaangażowanie służb 
na rzecz mieszkańców gminy Buk. Jak mówił: 
– Trudno sobie wyobrazić budowanie wspól-
noty samorządowej bez udziału druhów 
strażaków, a być strażakiem ochotnikiem 

oznacza być gotowym cały czas pomagać 
drugiemu człowiekowi. 

Na terenie naszej gminy służbę pełni 

6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 
z Buku, Dobieżyna, Szewc, Daków Suchych, 
Otusza i Niepruszewa.  Red.

Gminni strażacy 
jednostek 
ochotniczych 
wyróżnieni!

Podczas powiatowych obchodów Dnia 
Strażaka w Poznaniu, 14 maja wręczane 
były m.in. odznaczenia „Za zasługi dla 

pożarnictwa”, a także przyznano świadczenia 
ratownicze. 

Wyróżnienia w poszczególnych jednost-
kach:
OSP SZEWCE:

 » odznaka „Wzorowy Strażak”: Zawieja 

Krzysztof, Kąkol Łukasz Koźlarek Mikołaj
 » Brązowy medal za zasługi dla pożar-

nictwa: Gucia Piotr, Mądroszyk Dawid, 
Mądroszyk Michał, Śliwiński Robert, 
Śliwiński Patryk 

 » Srebrny medal za zasługi dla pożarnic-
twa: Kasperski Zygmunt, Mądroszyk 
Łukasz, Piotrowski Wiesław 

 » Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: 
Cieślak Paweł, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Buku:
 » Odznaka „Wzorowy Strażak”: Szwarc 

Hubert
 » Srebrny medal za zasługi dla pożarnic-

twa: Ratajczak Rafał

OSP Dakowy Suche: 
 » Odznaka „Wzorowy Strażak”: Olejniczak 

Piotr, Dembińska, Dominika, Stachowiak 
Sebastian, Trzybiński Krzysztof 

 » Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: 
Mrówka Wiesław, Tomiak Eugeniusz

Wybrani druhowie z jednostek OSP: 
Otusz, Szewce, Niepruszewo, Dakowy Su-
che oraz Buk otrzymali także świadczenia 
ratownicze.

Gratulujemy!
(fot. OSP Szewce, Buk)
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Czasu na wspólną pracę jest sporo
We wrześniu 2021 roku przy ulicy Przykop 4 w Buku rozpoczął działalność Dzienny 
Dom Opieki Medycznej, który uruchomiono dzięki ponad 5 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Głównym celem powstania placówki, z której korzystać mogą 
seniorzy z Buku oraz ośmiu innych gmin z zachodniej części powiatu poznańskiego, 
było stworzenie miejsca wsparcia dla niesamodzielnych seniorów oraz ich opiekunów, 
w celu skrócenia liczby i czasu nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji. 

Z prof. Katarzyną Wieczorowską-Tobis, lekarzem geriatrą kwalifikującą 
pacjentów DDOM, rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak.

Kiedy rozmawiam z mieszkańcami 
Buku o DDOM-u, słyszę same super-
latywy i czasem rozczarowanie, że nie 
każdy senior może zostać Waszym 
pacjentem. Zatem, kto może liczyć 
na zakwalifikowanie się do leczenia 
w Waszej placówce medycznej?
– Pierwsze kryterium to wiek, nieja-

ko ustawowy, minimum 60 lat dla kobiet 
i 65 dla mężczyzn. Skierowanie do naszej 
placówki wystawia lekarz POZ lub lekarz 
leczący w szpitalu na zakończenie hospita-
lizacji. W tym miejscu chciałabym wyjaśnić, 
co jest naszym celem i dlaczego nie każdy 
zostaje naszym pacjentem. Otóż idea działa-
nia DDOM-u to usprawnianie i aktywizacja 
rozumiane jako takie zaopiekowanie się se-
niorem, aby poprawić jego funkcjonowanie 
w środowisku, z którego pochodzi, by jak 
najdłużej był samodzielny. Działamy w ra-
mach deinstytucjonalizacji opieki medycz-
nej, po to aby seniorzy jak najpóźniej trafiali 
do domów opieki społecznej lub zakładów 
opiekuńczo-leczniczych. Dlatego naszego 
pacjenta musi cechować potencjał do po-
prawy, który uruchamiamy podczas terapii.

Samo skierowanie wystawione przez 
lekarza lub szpital to więc dopiero 
początek drogi?
– Dokładnie tak. Skierowanie do DDOM-

-u nie oznacza automatycznego przyjęcia. 
Pacjent jest kierowany na podstawie skali 
Barthel, która służy do oceny samodzielności 
w codziennych czynnościach. Każda czyn-
ność (ubieranie, jedzenie, poruszanie się czy 
kąpiel) są oceniane niezależnie. Końcowa 

ocena mieści się pomiędzy 0 
i 100 punktów. Nasi pacjen-
ci to osoby z oceną w prze-
dziale 40-65 punktów, czyli 
muszą u nich występować 
ograniczenia w codziennym 
funkcjonowaniu, ale też 
powinni rokować popra-
wę, a więc mieć tak zwany 
potencjał terapeutyczny. Proces kwalifikacji 
rozpoczyna się w momencie przyjścia do nas, 
przy czym na podjęcie decyzji o przyjęciu 
mamy 72 godziny. W kwalifikacji uczest-
niczy cały zespół terapeutyczny – trzeba 
podkreślić, że mamy bardzo dobrą, pro-
fesjonalną kadrę. Każdy członek zespołu 
wykonuje własną ocenę i potem wspólnie 
podejmujemy decyzję. To bardzo ważne, 
bo usprawnianie w DDOM to działanie ze-
społowe, a więc i decyzje podejmowane są 
zespołowo. Nasz zespół obejmuje – poza 
mną, czyli lekarzem geriatrą – pielęgniarkę, 
fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, psy-
chologa i dietetyka. Jest jeszcze oczywiście 
personel pomocniczy. DDOM-em kieruje 
pielęgniarka. W przypadku Buku to osoba 
z długoletnim stażem, od lat zajmująca się 
pacjentami starszymi. Podczas kwalifikacji 
pobierana jest także krew celem wykonania 
koniecznych analiz. Jedna z pacjentek nie 
została zakwalifikowana z powodu ciężkiej 
anemii, czyli zbyt niskiego stężenia hemo-
globiny, która jest potrzebna do transportu 
tlenu do tkanek. U tej osoby nawet normal-
ne poruszanie powodowało duszność, nie 
można więc było jej aktywizować. Co więcej, 

zmiany te powstały nagle – nie było ich pod-
czas ostatniej wizyty w POZ (na co wskazują 
przyniesione przez pacjentkę wyniki wcze-
śniejszych badań). Skontaktowaliśmy się 
więc z lekarzem rodzinnym, który skierował 
pacjentkę na pilną konsultację hematologicz-
ną. Jest obecnie leczona i zostanie przyjęta 
jak tylko jej stan się wyrówna. Jeśli chodzi 
o wyłączenia, to zgodnie z zasadami działa-
nia DDOM nie przyjmujemy osób objętych 
opieką paliatywną i z zaburzeniami psychicz-
nymi. Podkreślić bym chciała, że kierujący 
lekarze POZ szczegółowo wypełniają doku-
mentację zgłoszeniową, w której widnieją 
zawsze wszystkie choroby mające znaczenie 
dla usprawniania. Niestety problemem jest, 
że pacjenci często – kiedy przychodzą po 
raz pierwszy – nie przynoszą posiadanej 
dokumentacji medycznej, a czasem nawet 
nie wiedzą, jakie biorą leki. Muszą wtedy 
uzupełniać dokumentację. Znacznie by nam 
ułatwiło działanie, gdyby podczas oceny 
wstępnej dokumenty z wcześniejszych ho-

spitalizacji, czy aktualne wyni-
ki badań, a przede wszystkim 
lista pobieranych leków (wraz 
z dawkowaniem) były dostęp-
ne. Niniejszym o to apeluję.

Rozumiem, że kiedy pa-
cjent zostaje przyjęty, za-
czyna się faktyczna praca 
nad jego usprawnianiem?

– Przyjęcie oznacza rozpo-
częcie działania usprawnia-
jącego przez cały zespół. Dla 
każdego pacjenta ustalany jest 

indywidualny plan działania, w zależności 
od zdefiniowanych obszarów wymagających 
poprawy. Dysfunkcje są różne: od proble-
mów z chwytnością dłoni czy siłą rąk, po 
ograniczenia ruchomości stawów i zabu-
rzenia poruszania, ale też nieradzenie sobie 
z tak zwanymi czynnościami codziennymi 
(np. ubieranie). Niektórzy potrzebują wspar-
cia psychologa albo treningu pamięci, a inni 
mają problemy z dietą, co może prowadzić 
do zaniku mięśni i – dalej – kłopotów z cho-
dzeniem. Po przewidzianych w programie 
6 tygodniach pacjent po raz kolejny podda-
wany jest ocenie. Zdarza się, że terapia jest 
przedłużana; różnie długo np. o tydzień lub 
dwa, jeśli uznajemy, że w danym przypadku 
to kluczowe do osiągnięcia założonych celów. 
Mamy dwie osoby, które „wstały z wózków”, 
a u zdecydowanej większości obserwujemy 
poprawę. To wynik pracy całego zespołu na 
rzecz pacjentów, a każda – nawet niewielka 
poprawa – to nasz sukces, wspólny pacjen-
tów i zespołu.

A czy śledzicie Państwo losy pacjen-
tów po opuszczeniu DDOM-u?
– Wiemy, że większość z nich chciałaby 

mieć możliwość cyklicznego wracania do 
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nas, ale na ten moment nie mamy takiej moż-
liwości, bo „nowych” chętnych jest bardzo 
wielu. W ramach prowadzonych działań 
uświadamiamy dodatkowo opiekunów, że 
sprawność seniora po wyjściu z DDOM-u 
musi być podtrzymywana. Jeśli pacjent 
wypisany z DDOM-u nie jest stymulowany 
do aktywności, to niestety efekt terapeu-
tyczny nie jest trwały. Sami, jako specjaliści, 
zastanawiamy się, co zrobić, aby umożliwić 
seniorom dalsze usprawnianie we własnym 
środowisku, nierzadko z pracującymi i/lub 
dochodzącymi opiekunami i co zrobić, aby 
to co uzyskaliśmy, zostało z pacjentem jak 
najdłużej. DDOM to wspaniałe rozwiązanie 
na miarę naszych czasów. Pytanie tylko – co 
dalej. To wyzwanie dla nas, ale także dla 

władz samorządowych, które muszą mieć 
świadomość, że takie placówki jak DDOM 
zmniejszają koszty systemowe, bo utrzymują 
seniora w środowisku i opóźniają jego przej-
ście pod skrzydła instytucjonalne.

Za DDOM-em dziewięć miesięcy dzia-
łalności i… ilu pacjentów?
– Dziś to ponad 70 osób, które udało 

nam się usprawnić bądź są w trakcie te-
rapii. W tym na pewno mieliśmy kilkoro 
pacjentów powyżej 90 roku życia; średnia 
wieku to 75-80 lat. Warto jednak pamiętać, 
że celem naszej placówki nie jest organizo-
wanie seniorom czasu. Naszym zadaniem 
jest usprawnianie i aktywizacja; jesteśmy 
placówką medyczną. Dla przykładu walor 
artystyczny namalowanego obrazka podczas 

zajęć nie jest ważny, ważne jest ćwiczenie 
ręki. Ruch pędzla, kiedy malujemy to ten 
sam ruch, który wykonuje się przy goleniu 
– znacznie trudniej jest jednak stać przed 
lustrem i ćwiczyć długie godziny, niż malo-
wać przy sztalugach. Z planów na przyszłość, 
chcielibyśmy w najbliższym czasie przyjrzeć 
się pacjentom, którzy przeszli przez naszą 
placówkę, i wyłuskać te rodzaje niepełno-
sprawności, w których jesteśmy najbardziej 
efektywni, dzięki czemu będzie mogli pra-
cować jeszcze wydajniej. Na zakończenie 
dodam, że pacjenci przebywają w DDOM-u 
od godziny 8 do 16. W razie potrzeby są do-
wożeni z miejsca zamieszkania. A więc przez 
te 6 tygodni na wspólną pracę i realizację 
celów czasu mamy sporo.

Dzienny Dom 
Opieki Medycznej

...w skrócie

DDOM w Buku rozpoczął swoją działal-
ność we wrześniu 2021 roku. 

Było to możliwe dzięki wspólnym wysiłkom Mia-
sta i Gminy Buk oraz Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospi-
cjum Domowe”. W pierwszym etapie inwestycji 
zostały przeprowadzone prace budowlano-wypo-
sażeniowe o wartości ok. 1.100.000 zł. Całkowi-
ty koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 5 mln zł, 
z czego unijne wsparcie w ramach WRPO 2014-
2020 to kwota niemal 4,5 mln zł.

Personel DDOM składa się z lekarza geriatry, 
kierownika wielodyscyplinarnego zespołu tera-
peutycznego, a zarazem pielęgniarki, dwóch fi-
zjoterapeutów, psychologa, terapeuty zajęciowe-
go, opiekunów medycznych, dietetyka. Ponadto 
pracuje tu dwóch rehabilitantów, którzy prowa-
dzą fizykoterapie, kinezyterapie oraz masaże. Po-
mieszczenia do rehabilitacji leczniczej wyposa-
żone są w sprzęt do kinezyterapii (piłki, laski do 
ćwiczeń, drabinki, materace, rotor do ćwiczeń 
kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dol-
nych, stół rehabilitacyjny, UGUL), aparat do krio-
terapii miejscowej, stół do masażu, aparaty do: 
elektrolecznictwa, światłolecznictwa, leczenia po-
lem elektromagnetycznym oraz bieżnię, rower 
stacjonarny, tor do nauki chodzenia.

DDOM jest podmiotem leczniczym. Dysponu-
je pełnym zabezpieczeniem do prowadzenia dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej nie-
samodzielnych osób starszych (kobiety powyżej 
60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku ży-
cia). Ponadto na zlecenie zespołu terapeutyczne-
go zapewnia się pacjentom niezbędne badania 
diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje 
lekarskie innych specjalistów np. kardiologa, or-
topedy, okulisty.

Czas trwania pobytu jest ustalany indywidu-

alnie przez zespół terapeutyczny i wynosi śred-
nio 30-40 dni roboczych. Placówka funkcjonuje 
przez cały rok, we wszystkie dni robocze – 8 go-
dzin dziennie.

Plan dnia pacjenta:
– do godz. 8.00 przywożeni są pacjenci do 

DDOM,
– 8:30-9:00 podawane jest śniadanie,
– 9:00-11:00 prowadzone są świadczenia zdro-

wotne,
– 11:00-11:30 przerwa kawowa,
– 12:00-13:30 kontynuacja usprawniania zdro-

wotnego,
– 13:30-14:00 przerwa obiadowa,
– 14:00-15:30 świadczenia zdrowotne,
– 15:30 powrót do domu.
Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjen-

tom zapewnione zostaje odpowiednie do stanu 
zdrowia wyżywienie, prowadzone są zajęcia do-
datkowe, pozwalające na zagospodarowanie cza-
su wolnego pomiędzy udzielanymi świadczenia-
mi zdrowotnymi oraz jeżeli istnieje taka potrzeba, 
zapewniany jest bezpłatny transport z miejsca za-
mieszkania do domu opieki medycznej i powrót 
do domu. W ramach zajęć dodatkowych prowa-
dzone są spotkania z muzykami, policjantami i in-
nymi. Ponadto pacjenci mogą skorzystać z usług 
podologa. Dla opiekunów faktycznych pacjentów 
DDOM zorganizowane będą warsztaty z zakre-
su opieki nad pacjentami geriatrycznymi z pie-
lęgniarką, rehabilitantem, lekarzami.

W placówce może przebywać równocześnie 
do 25 pacjentów. Są to pacjenci przede wszyst-
kim z chorobami wieku starczego, często po uda-
rach, chorobach kardiologicznych, którzy wyma-
gają intensywnej rehabilitacji psychofizycznej. 

Dotychczas ze świadczeń w ramach DDOM sko-
rzystało 74 pacjentów. Na 74 pacjentów: 68 po-
chodzi z gminy Buk, 6 pacjentów z gminy Stęszew.

Pacjenci po opuszczeniu DDOM pozostają nadal 
pod opieką placówki i są objęci dodatkowym wspar-
ciem w zależności od Indywidualnego Planu Wspar-
cia przygotowanego przez Wielodyscyplinarny Ze-
spół Terapeutyczny, w formie realizowanych usług 
opiekuńczych. Pierwsza z tych usług to 7-dniowy 

pobyt 4-osobowej grupy byłych pacjentów w miesz-
kaniu wspomaganym, co ma na celu wspieranie 
aktywności pacjenta, podtrzymanie osiągniętych 
efektów po pobycie w DDOM, utrzymanie lub roz-
wijanie kontaktów społecznych oraz pełnienie ról 
społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności 
niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowa-
nie czasu wolnego, które realizowane będą przez 
opiekunki osób starszych, opiekuna mieszkania, 
instruktora kulturalno-oświatowego, pielęgniar-
kę. Kolejna pomoc dla pacjentów to usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania realizowane przez 
wykwalifikowane opiekunki osób starszych, mają-
ce na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb 
życiowych osób niesamodzielnych. Świadczone 
usługi obejmują wsparcie: pielęgnacyjne, higie-
niczno-sanitarne, aktywizujące (podtrzymanie efek-
tów fizykoterapii), integracyjne (kontakt z lokalną 
społecznością).

Ze świadczeń zdrowotnych w ramach DDOM 
mogą też korzystać obywatele z Ukrainy, po speł-
nieniu kryteriów zakwalifikowania, tj. wiek powy-
żej 60 roku życia w przypadku kobiet oraz powyżej 
65 roku życia w przypadku mężczyzn, skierowanie 
do DDOM wystawione przez lekarza ubezpiecze-
nia zdrowotnego, karta oceny stanu klinicznego 
sporządzana z zastosowaniem skali poziomu sa-
modzielności (skala Barthel) przez lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Na podstawie 9-miesięcznej działalności pla-
cówki, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolonta-
riuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” 
uważa, że powstanie Dziennego Domu Opieki Me-
dycznej w Buku było bardzo ważne. Codziennie 
przekonujemy się jak dobre efekty może przy-
nieść wysokiej jakości opieka medyczna połączo-
na z regularną rehabilitacją. 

Ponadto miło nam poinformować, że w DDOM 
w Buku będą również odbywać się zajęcia kli-
niczno-dydaktyczne dla przyszłych lekarzy lub/i 
lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu geriatrii. 
W najbliższym czasie zostaną podpisane stosow-
ne porozumienia z Uniwersytetem Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Red.
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Extra Gala Buk Fight Night 
7 maja bukowska hala OSiR po raz drugi w swojej historii była areną zmagań zawodów 
mieszanych sztuk walki. Impreza „Extra Gala Buk Fight Night” była prawdziwym 
świętem dla wszystkich kibiców i sympatyków boksu, MMA czy K-1. 

W sobotni wieczór zobaczyliśmy 
dziewięć pojedynków, w tym dwa 
kobiece. Głównym wydarzeniem 

tego wieczoru było zwycięstwo bukowianina 
Huberta Rutkowskiego, który debiutował 
w zawodowym pojedynku w formule MMA.

Wyniki Gali Buk Fight Night:
I walka: Boks kat. wag.: 70 kg, Adrian 

Kujawski jednogłośnie na punkty pokonał 
Jana Głowalę. 

II walka: K-1 kat. wag.: 98 kg, Patryk 
Trawiński jednogłośnie na punkty pokonał 
Mateusza Dziwaka. 

III walka: Boks, kat. wag.: 55 kg, Martyna 
Ratajczak jednogłośnie na punkty pokonała 
Dominikę Schulz. 

IV walka: Boks, kat. wag: 95 kg, Łukasz 

Nowicki pokonał przez TKO w II rundzie 
Pawła Kucharskiego.

V walka: K-1 kat. wag.: 86 kg, Patryk 
Krzyżostaniak pokonał przez TKO w II 
rundzie Michała Szelągiewicza.

VI walka: MMA Semi Pro kat. wag.: 56 
kg, Wiktoria Wojciechowska pokonała nie 
jednogłośnie na punkty Martę Sós. 

VII walka: BOKS kat. wag.: 82 kg, Marek 
Obliński jednogłośnie na punkty pokonał 
Antoniego Wernera.

VIII walka: K-1 kat. wag.: 91 kg, Adam 
Kosut pokonał przez TKO w I rundzie Kon-
rada Piechaczka.

IX walka: MMA kat. wag.: 70 kg, Hubert 
Rutkowski pokonał przez KO w I rundzie 
Grzegorza Rogalę.

Paweł Pruger

1/8 Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych

W dniach 22-24 kwietnia odbywała 
się 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych. Bukowsko-Dopiewski 

Klub Piłki Ręcznej po zwycięstwie w po-
przedniej fazie Mistrzostw Polski był go-
spodarzem tych zawodów. Turniej, z uwagi 
na mnogość wydarzeń w tym okresie, był 
rozgrywany w trzech halach sportowych 
i tylko w niedzielę mógł zagościć w hali OSiR 
w Buku. W zawodach, oprócz gospodyń 
udział wzięły drużyny: MKS Kusy Szcze-
cin, SPR Pogoń 1945 Zabrze, MKS Karczew. 

W ciągu 3 dni rozegrano 6 spotkań, 
w których padły następujące wyniki:

1. dzień: SPR Pogoń 1945 Zabrze - MKS 
Karczew 35-24; BDKPR - MKS Kusy Szcze-
cin 29-37

2. dzień: MKS Kusy Szczecin - SPR Pogoń 
1945 Zabrze 28-29; BDKPR - MKS Karczew 
32-28

3. dzień: MKS Kusy Szczecin - MKS 

Karczew 31-26; BDKPR - SPR Pogoń 1945 
Zabrze 24-31

Awans do 1/4 MP Juniorek Mł.: MKS Kusy 
Szczecin; SPR Pogoń 1945 Zabrze
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Od 13 do 15 maja odbył się XX Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Spartakus Cup z okazji 
25-lecia istnienia klubu. Trzy dni zmagań, mnóstwo walki, emocji pięknych bramek 
oraz nawiązanych nowych znajomości i przyjaźni. 

Turniej swoim honorowym patronatem 
objęli: starosta poznański Jan Grabkow-
ski (na zawodach reprezentował go 

wicestarosta poznański Tomasz Łubiński) 
oraz burmistrz miasta i gminy Buk Paweł 
Adam. Oprócz zmagań sportowych, zawod-
nicy mogli nauczyć się udzielania pierwszej 
pomocy, której uczyli instruktorzy z OSP Buk. 

Klasyfikacja Końcowa:
I. UKS Spartakus Buk
II. Kospel Gwardia Koszalin I
III. WKS Grunwald Poznań
IV. Uks Orlik Świebodzin I
V. MKS Nielba Wągrowiec - piłka ręczna
VI. SKF KPR Sparta Oborniki - piłka ręczna
VII. Uks Orlik Świebodzin II
VIII. Kospel Gwardia Koszalin II

MVP Turnieju - Nikodem Mierzyński - UKS 
Spartakus Buk
Najlepszy Bramkarz - Filip Babiaczyk - MKS 
Nielba Wągrowiec 
Najlepszy Strzelec - Adrian Piwoński (48 
bramek) - Kospel Gwardia Koszalin

Wyróżnieni zawodnicy:
Iwo Wujczak -Wks Grunwald Poznań
Piotr Pallutch - MKS Nielba Wągrowiec
Adam Kamiński - Skf Kpr Sparta Oborniki 
Wlkp.
Szymon Tomaszewski _ Kospel Gwardia 
Koszalin
Julian Bazyliński - Kospel Gwardia Koszalin
Mateusz Kałamucki - Orlik Świebodzin I
Oliver Wiieczorek - Orlik Świebodzin II
Julian Hille - UKS Spartakus Buk

7 Turnieju:
Alan Dybizbański - UKS Spartakus Buk
Michał Nadstazik - UKS Spartakus Buk
Michał Szałaj - UKS Orlik Świebodzin
Radosław Wiśniewski - WKS Grunwald 
Poznań 
Michał Meller - MKS Nielba Wągrowiec
Antoni Szałek - Kospel Gwardia Koszalin
Alan Banasiuk - SKF KPR Sparta Oborniki

XX Spartakus Cup XX Spartakus Cup 
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Biblioteka 
Publiczna w Buku
serdecznie zaprasza na spotkanie 
krajoznawcze z dr. Włodzimierzem 
Łęckim, które odbędzie się w dniu 8 
czerwca (środa) o godz. 17:30 w Ka-
wiarni Stopklatka (wejście przez hol 
kina).

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki "Kanon Kra-
joznawczy Województwa Wielkopolskiego", w cenie 35 zł. 

KINO KONESERA 
w Wielkopolaninie

Za nami na pierwsze spotkanie w Kinie Konesera. Mamy na-
dzieję, że inicjatywa się Państwu spodobała i będziecie z nami 
kontynuować ten cykl.

Kolejne spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2022 o godz. 19:00

W czerwcu proponujemy 2 tytuły do wyboru:
1. „Trzy piętra”  reż. Nanni Moretti 
2. „ Inni ludzie”  reż. Aleksandra Terpińska 

Bilet do Kina Konesera – 12 zł.

Przysyłajcie Wasze propozycje  na adres kino@biblio-
tekabuk.pl do 12 czerwca 2022 roku. Tytuł, który zdobędzie 
największą ilość głosów, wyświetlimy na czerwcowym seansie.

KINO
KONESERA

Dni Gminy Buk
3, 4 i 5 czerwca zapraszamy na Stadion Miejski przy ulicy Sportowej 
na Dni Gminy Buk 2022. Ponieważ jak co roku ma to być święto 
całej naszej wielopokoleniowej społeczności, przygotowaliśmy 
program, który wszystkich powinien zachęcić do udziału.

W piątek koncerty na bukowskim stadionie zagrają Kapela zza 
Winkla, Mezo, Agata Sobocińska oraz Grzegorz Chyży. Nasi 
goście wykonują różne rodzaje muzyki, jesteśmy więc prze-

konani, że każdy z mieszkańców usłyszy ze sceny coś dla siebie. Całość 
poprowadzi znany Państwu prezenter Radia Eska – Rafał Adamczak. 

Piątek już od godzin popołudniowych będzie także dniem atrak-
cji dla dzieci. Najmłodszych zabierzemy w świat nauki i fantazji. 
W programie między innymi: interaktywny program pod tytu-
łem „Kosmiczni odkrywcy”, kraina animacji (malowanie buziek, 
puszczanie megabaniek mydlanych, skręcanie balonów) oraz park 
dmuchańców. Kto zaś w piątkowe popołudnie będzie spragniony 
malarskich doznań, może zajrzeć na wystawę obrazów Romana 
Czeskiego z kościołem Św. Krzyża w Buku. 

Sportowa sobota to z kolei wędkarskie zmagania najmłodszych 
na stawie Baszta, miejskie wędkowanie z przymrużeniem oka, XXII 
Spartakus Cup, turniej piłkarski Skrzatów i Żaków oraz prawdziwa 
gratka dla kibiców: mecz MKS Patria Buk – Pelikan Niechanowo. 
Tego dnia obchodzić będziemy także 40. Jubileusz biegowy nasze-
go mieszkańca – Mariana Szymańskiego. Zarówno piątkowy, jak 
i sobotni wieczór zakończą kolejno zabawa przy muzyce z udzia-
łem DJ-a (piątek) oraz dyskoteka przy klasycznych rytmach disco 
(sobota). Wydarzeniom kulturalnym towarzyszył będzie kulinarny 
foodtrackowy Festiwal Smaków Świata, zatem będzie coś dla ducha 
i dla ciała. 

Z kolei w niedzielę zapraszamy na Memoriał Hieronima Łu-
bińskiego na stawie Baszta oraz do Sali Miejskiej na konsultacje 
społeczne w sprawie bukowskiego rynku. 

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy serdecznie!
Izabela Dachtera-Walędziak
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T
owarzystwo Miłośników 
Ziemi Bukowskiej zapra-
sza wszystkich zaintereso-

wanych na wykład otwarty dr. 
Marcina Jurka (IPN Poznań) pt. 
W polskiej Wandei. Komunistycz-
na Partia Polski w województwie 
poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej. Spotkanie 
odbędzie się 10 czerwca 2022 r. w Sali Miejskiej w Buku 
w godz. 18:00-19:30.
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„Ludzie, których kochamy
Zostają na zawsze,
Bo zostawili ślad

W naszych sercach”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych  
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości
oraz

uczestniczyli we Mszy św.  
i ceremonii pogrzebowej

V Śp. Walentego Borowczaka

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,  
Znajomym, Delegacjom,
Księdzu Proboszczowi  

Andrzejowi Szczepaniakowi,
Panu Organiście Leszkowi Górce,  

Panu Kościelnemu Janowi Przewoźnemu,
a także wszystkim niewymienionym  

z całego serca dziękujemy!!!

Żona, Córki i Synowie z rodzinami

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne 
w Komornikach poszukuje do pracy 
w gospodarstwie Wysoczka gm. Buk 
osoby w wieku 25-50 lat do obsługi 

bydła mięsnego.
Wymagania:

• prawo jazdy na ciągnik
• wiek 25-50 lat
• znajomość obsługi bydła mięsnego

Dokumenty (CV) należy składać e-mailem:
biuro@sgr-komorniki.pl lub wysoczka@sgr-komorniki.pl
lub listownie:

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne 
62-052 Komorniki 
ul. Kościelna 45

tel. 61 810 71 12 (Komorniki), 61 814 08 51 (Wysoczka)

LECZENIE 
STOMATOLOGICZNE 
DZIECI I MŁODZIEŻY  

do 18 r. ż.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Leczenie stomatologiczne  
JOANNA HAJDASZ

BUK, ul. Kościelna 3

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej

tel. 732 760 282
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

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

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00



12:00-16:00

Obowiązują zapisy pod adresem e-mail: rynek@buk.gmina.pl


