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Można się było spodziewać, że prędzej czy
później i, dotkliwiej niż dotychczas odczujemy jej skutki. Niestety jest to niezależne
od nas, ponieważ nie mamy bezpośredniego
wpływu na pozytywne rozwiązanie konfliktu. Dodatkowo niepewność budzi trudna
sytuacja gospodarcza i galopująca inflacja,
której skutki odczuwają zarówno budżety
domowe, jak i samorządowe. Wszystko to
dzieje się w przededniu sezonu grzewczego
i kryzysu energetycznego w Europie. Kryzys
staje się faktem, a wszystko wskazuje na to,
że staniemy się jego zakładnikami. Jakby
tego było mało, w ostatnich tygodniach wakacji przez kraj przetoczyła się fala katastrof
ekologicznych na akwenach. Jedna z nich

Z obrad sesji

W dniu 30 sierpnia 2022 r. odbyła się XLIV sesja Rady
Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 czerwca
2022 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy

dotknęła nasze Jezioro Niepruszewskie. Na
szczęście dzięki szybkiej reakcji i ofiarności
odpowiedzialnych służb oraz wędkarzy, udało się znacznie ograniczyć jej skutki i ocalić
ten bezcenny dla gminy ekosystem. W tym
miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować staroście poznańskiemu, druhom
strażakom, wędkarzom, motorowodniakom
i wszystkim tym, którzy brali udział w bezprecedensowej i skutecznej akcji ratowania
jeziora.
Warto napisać, że na ostatniej sesji radni
zdecydowali o oddaleniu petycji w sprawie
zaniechania rozbudowy Biblioteki Publicznej
na placu Stanisława Reszki w Buku. Uważam,
że jest to krok w dobrym kierunku, który
przybliża nas do oczekiwanego przez wielu
mieszkańców rozwiązania palących problemów lokalowych bukowskiej książnicy. Jest
jeszcze jedna optymistyczna wiadomość.
1 września na terenie naszej gminy zaczęła funkcjonować bezpłatna komunikacja.
Na początek uruchomiliśmy dwie linie,

Buk między sesjami.
2. Informacja Burmistrza z realizacji obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022r., poz. 503).
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk.
2. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
3. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku.
4. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy

Koniec lata
z ważnymi sprawami dla gminy
Groźna sytuacja ekologiczna w Jeziorze Niepruszewskim i konieczność podjęcia
działań, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości; remont biblioteki, która już
dłużej nie może czekać z rozpoczęciem inwestycji czy niezbędne zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk –
ważne sprawy, którymi żyje społeczność gminna, były przedmiotem obrad XLIV sesji
Rady MiG Buk w dniu 30 sierpnia br. Ponadto radni przyjęli bieżące projekty uchwał.
Ratujemy Jezioro Niepruszewskie
Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz
MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami.
Rozpoczął od sytuacji nadzwyczajnej, jaką
było zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w Jeziorze Niepruszewskim. Omówił działania,
które zostały podjęte przez urząd, strażaków,
wędkarzy oraz liczne grona jednostek i osób,
które nie szczędziły sił i zaangażowania, aby
ratować ryby i jezioro.

Za zaangażowanie i pomoc burmistrz
podziękował OSP Niepruszewo, OSP Buk,
OSP Dobieżyn, OSP Dakowy Suche, OSP Palędzie, OSP Lusowo, OSP KSRG Dopiewo, OSP
Tarnowo Podgórne, Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na
czele z komendantem Jackiem Michalakiem,
Młodzieżowej Szkółce Wędkarskiej w Buku,
wędkarzom z Koło Baszta Buk, Państwowej
Straży Rybackiej, sołtysom z Niepruszewa
i Kalw oraz radnym, którzy byli obecni i po-
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dzięki czemu znaczny obszar naszej gminy
odzyskał oczekiwane połączenia z węzłem
przesiadkowym przy dworcu kolejowym
w Buku i z pozostałymi miejscowościami
(Szczegóły na str. 22). W pierwszych dwóch
miesiącach od inauguracji kursów zbierane
będą Państwa uwagi i sugestie dotyczące
tras oraz godzin przejazdów. Opinie te mają
dla nas duże znaczenie, ponieważ pozwolą
dostosować rozkład do realnych potrzeb, a co
za tym idzie, także zoptymalizować koszty
pokrywane z budżetu gminy. Serdecznie zapraszam do korzystania z bezpłatnych przejazdów i współtworzenia siatki połączeń.
A jako że mamy początek nowego roku
szkolnego, chciałbym złożyć najlepsze
życzenia młodzieży szkolnej. Niech to będzie dla Was spokojny czas owocnej nauki
i odbudowy relacji z rówieśnikami, dzięki
którym odważnie wejdziecie w kolejny etap
swojego życia.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
w formie dotacji celowej.
5. Rozpatrzenie petycji.
6. 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.
7. Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2022-2036.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

magali podczas akcji; wypożyczalni skuterów wodnych: Krzysztofowi Grabowskiemu
i Pawłowi Hoffmannowi za nieodpłatne udostępnienie sprzętu motorowodniakom; motorowodniakom z gminy Buk, Poznania i okolic; policji wodnej z Poznania; Andrzejowi
Szymańskiemu za udostępnienie platformy,
na której był zamontowany specjalistyczny
sprzęt oraz użyczenie łodzi motorowodnej
WOPR; Szymonowi Remusowi za udostępnienie motorówki oraz Feliksowi Straburzyńskiemu – kierownikowi Referatu Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
za zaangażowanie i wsparcie w koordynacji
działań.
Burmistrz podkreślił, że jak najszybciej
trzeba podjąć działania, aby w przyszłości
zapobiegać tak groźnym sytuacjom ekologicznym. Przypomniał, że dzierżawcą
i użytkownikiem Jeziora Niepruszewskiego jest Polski Związek Wędkarski Okręg
w Poznaniu. – Nasza rola jako gminy jak
dotychczas ogranicza się do organizowania
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i utrzymania kąpieliska. Ta sytuacja po raz
kolejny utwierdza mnie w przekonaniu, że
powinniśmy podjąć zdecydowane działania,
aby być pełnoprawnym dzierżawcą jeziora;
po to, aby móc inwestować choćby w stały
system monitorowania i napowietrzania naszego lokalnego akwenu. Trzeba też wrócić
do opracowania przygotowanego przed laty
przez profesor Janinę Zbierską, a dotyczącego koncepcji ochrony i rekultywacji Jeziora
Niepruszewskiego.
Mówił też o wynikach badań próbek
wody pobranych z sąsiadujących z jeziorem
działek. Okazało się, że nie tylko przyducha mogła być przyczyną śnięcia ryb, ale
mógł to być też efekt działalności rolniczej.
– Trudno teraz jednoznacznie stwierdzić,
co spowodowało taką sytuację, ale bądźmy
ostrożni w osądach. Jednak, jeśli te wyniki
się potwierdzą i będą dowody, to trzeba
będzie podjąć kroki, aby w przyszłości nie
dochodziło do takich sytuacji.

Rozstrzygnięte przetargi,
kontynuowane inwestycje
W urzędzie kontynuowane lub podejmowane są również inne, też nowe działania na
rzecz społeczności gminnej. Ośrodek Pomocy
Społecznej przyjmuje wnioski o dodatek
węglowy – do dn. 30.08.br. przyjęto ich 840.
Obecnie ustawodawca jest też na etapie przygotowania odpowiednich rozwiązań również
dla innych źródeł ogrzewania i będzie to
z korzyścią dla pozostałych mieszkańców.
Burmistrz przypomniał, że aktualnie w gminie procedowany jest projekt uchwały udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
budowy systemu do retencjonowania wód
opadowych w miejscu ich powstania – przyjęcie tego projektu umożliwi mieszkańcom
gminy pozyskanie dofinansowania na zakup
i montaż systemu w tym zakresie. Ze względu na wzrost w kraju liczby zachorowań na
COVID-19 ponownie został uruchomiony
punkt szczepień mieszczący się w siedzibie
Branżowej Szkoły I Stopnia; działa w każdy
czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00.
Zakończono przyjmowanie ofert w konkursie „Rehabilitacja dla mieszkańców gminy
po przebyciu COVID-19”, na co z budżetu
gminy zostało przeznaczonych 150.000 zł.
Rozstrzygnięto przetargi w zakresie:
– świadczenia usług przewozowych
polegających na dowozach dzieci do szkół
na terenie gminy Buk w roku szkolnym
2022/2023;
– uzyskania grantu w ramach „Wsparcie
dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR” – zakupiono 175
laptopów, które zostały przekazane dzieciom
rodziców pracujących w byłych państwowych gospodarstwach rolnych;
– wyłonienia wykonawcy II etapu budoKOSYNIER BUKOWSKI l	

wy drogi Dobieżyn – Szewce; zadanie jest
realizowane;
– zakupu wozu bojowego dla OSP Buk,
do końca roku nastąpi dostarczenie sprzętu;
– wyłoniono wykonawcę „Adaptacji istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych”
w ramach pozyskanego dofinansowania
w wysokości 100.000 zł z samorządu wielkopolskiego – Program „Szatnia na medal”;
– programu „Cyfrowa gmina” na zakup
komputerów przenośnych; następnie podpisanie umowy z wykonawcą tego zadania.
Ogłoszone zostały postępowania przetargowe na budowę:
– hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie;
– pumptracka w Niepruszewie;
– sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej
Wsi, II etap, ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Zakładowa.
Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę i remont drogi Otusz
– Huby. Z powodu znacznie wyższych oczekiwań finansowych zgłoszonych wykonawców, w porównaniu z zaplanowaną kwotą
przeznaczoną na to zadanie z budżetu gminy,
trzeba będzie ogłosić kolejne postępowanie
przetargowe. Należy podkreślić, że to już
kolejny przetarg, który został unieważniony
z tego powodu, co znacznie opóźnia realizację inwestycji w zaplanowanym terminie.
W czasie wakacji udało się pozyskać
dofinansowanie na budowę:
– ulicy Kwiatowej w Niepruszewie –
z Rządowego Funduszu „Polski Ład” pozyskaliśmy prawie 5 mln zł, co stanowili 97,5
proc. kosztów inwestycji;
– ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych – ze środków samorządu województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 193.000 zł w ramach
programu budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina złożyła wniosek na budowę
ulicy J. Grobelnego w Buku – wartość inwestycji: ok. 3 mln zł; staramy się o dofinansowanie: 50 proc zadania.
Kontynuowane są długo oczekiwane
gminne inwestycje kanalizacyjne w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
modernizacji sieci wodociągowej. Realizowane jest zadanie związane z budową sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Wielkiej Wsi, na którą gmina
dysponuje dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład” o łącznej kwocie
8.150.000 zł. Na kolejne zadania związane
z kanalizacją sanitarną wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Dobieżynie (ul. Jarzębinowa), Niepruszewie, (ul. Poznańska, Dębowa,

Bukowa), Wielkiej Wsi (ks. Inf. T. Ratajczaka)
zostały zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 30 proc. są umarzalne.
Złożone też zostały kolejne wnioski o dofinansowanie w V edycji „Polskiego Ładu”
dotyczące rozwoju stref przemysłowych na
budowę sieci sanitarnej w Strefie Przemysłowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i modernizacją oczyszczalni w Niepruszewie; przewidywana wartość inwestycji: 58,5
mln zł, kwota wnioskowanych środków: 57
mln zł.
Obecnie modernizowane jest oświetlenie
na mieniu ENEI, które zostało zrealizowane
w 90 procentach. Prace uwzględniają również rozbudowę oświetlenia, która do końca
roku ma być zakończona.
Wśród zadań zrealizowanych w ostatnim
czasie trzeba wymienić:
– wymianę ogrodzenia przy komisariacie
policji w Buku i przy WDK w Niepruszewie
(też zainstalowany monitoring tego terenu);
– montaż progów zwalniających w miejscowościach: Wygoda, Kalwy, Buk; sukcesywna wymiana koszy na śmieci, ławek, itp.
Zadania zaplanowane:
– remont przy Hali sportowej OSiR –
wymiana sieci hydrantowej;
– remont i przystosowanie pomieszczeń
piwnicznych na potrzeby sali prób w MGOK
(w ramach dofinansowania „Kulisy kultury”);
– przygotowanie placu zabaw w Parku
Sokoła – na etapie postępowania przetargowego,
– rekonstrukcja stawów: w Szewcach
i Dakowach Suchych (też zapewnienie wiaty
biesiadnej).
Mówiąc o Dakowach Suchych, burmistrz
pogratulował sołtysowi i Radzie Sołeckiej
zaangażowania i inicjatywy, dzięki którym
dużo się ostatnio dzieje w sołectwie – nie ma
tygodnia, żeby nie odbywały się wydarzenia
sportowe czy festyny. Zresztą nie tylko w tym
sołectwie nastąpiło znaczne ożywienie w zakresie imprez integrujących tak potrzebnych
szczególnie po okresie covidowym.
Ponadto burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt decyzji odmownej dotyczącej wieży telefonii komórkowej
w Dobieżynie; w tym temacie wpłynęła też
petycja od mieszkańców, którzy zaprotestowali przeciwko tej lokalizacji. Na początku
września odmowna decyzja w tym zakresie
zostanie wydana.
Burmistrz wymienił też inne działania,
które ostatnio były realizowane, szczególnie w zakresie oświaty. 25 lipca br. otwarto
długo oczekiwany żłobek publiczny „Bukowianka”; obecnie prowadzone są rozmowy
z urzędem marszałkowskim, aby uzyskać
dofinansowanie do przyjęcia większej liczby dzieci – 32. Przeprowadzono również
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remonty placówek oświatowych, na które
z budżetu gminy przeznaczono prawie pół
miliona złotych. Na szczególną uwagę zasługuje gruntowny remont sali chemicznej
wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Bukowskich w Buku.
W dn. 28.08.br. w Sali Miejskiej odbyło
się wręczenie „Złotych Piór” – nagród dla
najzdolniejszej młodzieży w gminie. Mówiąc o nowych działaniach oświatowych
w gminie związanych przede wszystkim
z koniecznością polepszenia wyników
egzaminu ósmoklasistów, burmistrz wymienił wprowadzenie dodatkowych lekcji
języka angielskiego dla ósmoklasisty oraz
podjęcie działań w zakresie dokształcania
zawodowego nauczycieli. Na drugą połowę
września, w Sali Miejskiej w Buku, zaplanowano debatę oświatową, w której będą
uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W swoim sprawozdaniu burmistrz wspomniał też o innych działaniach podejmowanych przez jednostki urzędu, takie jak
na przykład „Przystanek Buk”, czyli dwa
spacery po Buku, zorganizowane przez
Bibliotekę i Kino – organizatorowi podziękował za inicjatywę, a mieszkańcom za zainteresowanie oraz wiele innych wydarzeń,
które w czasie wakacji odbyły się w MGOK.
Burmistrz wymienił też dożynki gminne,
które zostały przygotowane dzięki dużemu
zaangażowaniu sołtysów, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, starostów dożynek
i Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych Tadeusza Łysiaka.

Uruchomienie
bezpłatnej komunikacji gminnej
Burmistrz poinformował, że od 1 września uruchomiona zostanie bezpłatna komunikacja gminna, której celem jest skomunikowanie sołectw, w tym między innymi
z węzłem przesiadkowym, też zapewnienie
mieszkańcom łatwiejszego dojazdu do pracy
czy do lekarza, a uczniom – do szkół. Przypomniał, że prawie dwa lata temu drogą
elektroniczną były prowadzone konsultacje
społeczne w tym zakresie, w ramach których
można było składać propozycje i uwagi.
Wprowadzenie dwóch nowych bezpłatnych linii autobusowych było możliwe
dzięki zaangażowaniu w prace Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. – Gdybyśmy jako gmina
mieli zostać właścicielem busów, zabiegać
o pozyskiwanie licencji czy pozwoleń na
przewóz autobusów, to należałoby podjąć
wiele dodatkowych działań i przeznaczyć na
ten cel odpowiednie fundusze. Stworzenie
nowych linii autobusowych ułatwiło nam
pozyskanie finansowania o łącznej kwocie
ponad 145.000 zł z Funduszu Rozwoju Połą-

czeń Autobusowych, co stanowi około 40%
całych kosztów – mówił burmistrz.
Gminna komunikacja autobusowa została uruchomiona na okres próbny. Pilotaż potrwa do końca roku, a jego celem jest
zweryfikowanie poprawności przebiegu linii, lokalizacji przystanków oraz przyjętego
rozkładu jazdy. To od mieszkańców zależy,
w jakim zakresie komunikacja gminna będzie usprawniana i rozwijana.

Pytania radnych, przyjęcie uchwał
Po przedstawieniu sprawozdaniu radni skierowali do burmistrza pytania, które
dotyczyły między innymi sytuacji Jeziora
Niepruszewskiego, szczegółowych wyników
badań próbek wody i podejmowanych działań, czy już teraz podjąć rozmowy z Wodami
Polskimi w celu ingerencji w napowietrzanie
jeziora, aby sytuacja się nie powtórzyła. Dopytywali też między innymi o oświetlenie czy
retencję stawów, wyrazili uznanie dla działań
gminy w zakresie uruchomienia komunikacji
gminnej, pozyskania laptopów dla uczniów
czy kontynuowania inwestycji kanalizacyjnych w gminie, padła też propozycja nowej
lokalizacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejnym punktem sesji było przyjęcie
projektów uchwał, które w dn. 23.08.br. zostały pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych.
Pierwszy projekt uchwały dotyczył
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk. Na wniosek
jednego z radnych swoją opinię w tym zakresie wyraziła autorka uwagi do Studium
– mieszkanka sołectwa Niepruszewo, której
mąż jest właścicielem działki na tym terenie.
Jej zdaniem należy zmienić przeznaczenie
tej działki z rekreacyjnego na rolnicze – taki
zapis obowiązywał bowiem do 10.06.2019
roku – wnioskuje o jego przywrócenie. Jednak mieszkańcy sołectwa Kalwy uważają, że
tylko zmiana przeznaczenia działki umożliwi
budowę boiska sportowego, a jest to inwestycja długo przez nich oczekiwana. Do opinii mieszkanki ustosunkował się burmistrz,
który przypomniał, że w procedowanym od
2016 roku Studium – w ostatnim momencie – został wpisany zapis o przeznaczeniu
działki na cele rekreacyjno-turystyczne,
w tym przypadku na budowę nowego boiska
sportowego; tak zadecydowali mieszkańcy wsi Kalwy, też taki był postulat sołtysa
i Rady Sołeckiej. – W takiej sytuacji należy
brać pod uwagę potrzeby mieszkańców,
którzy na terenie sołectwa Kalwy nie mają
terenu rekreacyjnego. Ponadto nie można
wydłużać procedury uchwalenia Studium
i zaprzepaścić pracę urbanisty, projektantów,

4 		

pracowników urzędu. Mieszkańcy mieli okazję wyrażać swoje opinie w ramach debaty
publicznej, a wtedy takie uwagi i wnioski nie
padły. Też prowadzone są rozmowy z dużymi
przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani
inwestycjami w gminie, co może się przyczynić do wzrostu dochodów gminnych, a bez
aktualnego Studium nie można podjąć tego
typu działań.
Podobnego zdania był przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa,
który podkreślił, że na tym etapie zaawansowania prac Studium nie można już dłużej
opóźniać jego wprowadzenia. – Tym bardziej, że do ostatniego posiedzenia komisji, gdzie pozytywnie został zaopiniowany
projekt uchwały nie było pytań, wszystko
było oczywiste, a teraz pojawiają się nowe,
dość zaskakujące propozycje. Nieuchwalenie teraz Studium po dwóch latach jego
procedowania, w dość skomplikowanej
procedurze zbierania opinii i uzgodnień
byłoby dużym utrudnieniem. Gmina czeka
na wpływy z podatków i pozyskanie kolejnych terenów przemysłowych, a tego typu
opóźnienia działają na jej niekorzyść.
Projekt w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Buk, z głosowaniem nad
każdą z zaproponowanych uwag, został przyjęty, podobnie jak kolejne projekty uchwał.
Po akceptacji projektu uchwały dotyczącej bezzasadności petycji zgłoszonej
przez mieszkańców gminy w zakresie żądania zaniechania rozbudowy Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Buk, burmistrz
podziękował radnym za rozsądek, a radnym z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za
rzeczową dyskusję. Wspomniał też o odwołaniu złożonym przez stowarzyszenie
„My Wolna Gmina Buk” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a dotyczącym
zgody na rozbudowę biblioteki. – Projekt
rozbudowy biblioteki został oceniony bardzo wysoko, dzięki czemu przyznano nam
dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln
zł, jednak w tej sytuacji ta inwestycja jest
zagrożona. Ubolewam nad tym, że półtora
roku temu Państwo Radni podjęli decyzję
o rozbudowie biblioteki, a gmina skutecznie
przygotowywała się do pozyskania dofinansowania, które otrzymaliśmy. Dziś decyzja
o rozbudowie jest w postępowaniu administracyjnym i z pełną odpowiedzialnością
za słowo mogę powiedzieć, że próbuje się
blokować inwestycję. Czekając na decyzję
SKO, nie możemy podjąć działań związanych
z przeniesieniem biblioteki, PTTK czy Muzeum Ziemi Bukowskiej na czas remontu do
innej placówki. Może się też okazać, że nie
dostaniemy przyznanego dofinansowania,
bo jego 30 procent trzeba wydatkować jeszcze w tym roku – czasu pozostało niewiele
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i w rezultacie inwestycja może nie zostać
zrealizowana.

Interpelacje i zapytania, wystąpienia
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły przede wszystkim stanu oraz utrzymania
dróg gminnych i zieleni. Nawiązano też do
pożaru jednego z marketów w Buku, do którego doszło w dn. 29.08.br., a konkretnie
do szybkiego znalezienia hydrantów przez
strażaków. Wnioskowano, aby przygotować
i umieścić na stronie urzędu mapkę z lokalizacją hydrantów w gminie.
W części sesji dotyczącej wystąpienia
osób niebędących radnymi głos zabrał między innymi przedstawiciel stowarzyszenia
„My Wolna Gmina Buk”, który podziękował
urzędowi i burmistrzowi za przekazanie
materiałów reklamowych, dzięki którym
można było zareklamować gminę w ramach
finału Tour de Konstytucja. Też odczytał
oświadczenie stowarzyszenia dotyczące
planów rozbudowy biblioteki, w którym
stwierdzono, że poprawa warunków funkcjonowania biblioteki publicznej jest jak
najbardziej potrzebna, ale stowarzyszenie
nie akceptuje rozbudowy w przedstawionej formie. Uważają, że powinien powstać
nowy obiekt składający się między innymi
z biblioteki, kina, Muzeum Ziemi Bukowskiej,
ale nie w zaproponowanej kontrowersyjnej
lokalizacji. W związku z tym stowarzyszenie
złożyło odwołanie od decyzji burmistrza
o warunkach zabudowy do SKO. Ponadto padło też szczegółowe zapytanie do burmistrza
o planowane działania w zakresie wykorzystania geotermii do ogrzewania obiektów
komunalnych, mieszkań w gminie. Odpowiadając na pytanie, burmistrz poinformował, że
jest na etapie prac i rozmów w tym zakresie,
których rezultaty zostaną przedstawione na

najbliższych posiedzeniach Komisji Rady
MiG Buk. – Jeżeli działania gminy służące
pozyskania dofinansowań do geotermii i tym
samym odciążenia mieszkańców od wysokich kosztów utrzymania mieszkań miałyby
się zakończyć sukcesem, to na pewno warto
takie działania podjąć – dodał burmistrz.
W tej części sesji, w nawiązaniu do daty 4
czerwca 1989 roku i wyborów parlamentarnych, które odbyły się w tym dniu, wywiązała
się dyskusja związana z oceną ważności tych
wyborów: czy były to wybory w pełni wolne.
Głos zabrał jeszcze jeden z mieszkańców
Buku, też przedstawiciel stowarzyszenia „My
Wolna Gmina Buk”, który specjalnie przybył
na obrady sesji, czując się dotknięty wypowiedzią jednego z radnych – zinterpretował
ją w takim ujęciu, że odbiera się ważność tym
wyborom. Na tę wypowiedź odpowiedział
radny, który stwierdził, w żaden sposób nie
podważa znaczenia tych wyborów w historii
Polski. Wybory 4 czerwca 1989 roku były
bardzo ważne, ale tylko częściowo były to
wybory wolne.
Na sesji wystąpiły też osoby zaangażowane w ratowanie Jeziora Niepruszewskiego. Przedstawiciel Młodzieżowej Szkółki
Wędkarskiej podziękował burmistrzowi
za działania podjęte tak szybko i skutecznie. Słowa podziękowania skierował też
do pracowników urzędu, strażaków i do
długiej listy osób, które zaangażowały się
w działania. Zadeklarował chęć pomocy na
dalszym etapie prac w tym zakresie. Mówił
też o inicjatywie powołania stowarzyszenia
„Przyjaciół Jeziora”, w ramach którego byłyby
prowadzone działania sportowe, edukacyjne,
rekreacyjne. Swoje wystąpienie zakończył
stwierdzeniem, że może niedługo spotkamy się na kolejnej imprezie gminnej, którą
miałyby być Dni Jeziora Niepruszewskiego.

Rozwiązujemy bieżące problemy,
kontynuujemy inwestycje

Ocena systemu zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buk w ramach struktury
w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
oraz omówienie bieżących projektów uchwał zdominowały wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych, która odbyło się 23 sierpnia br. Odniesiono się też do sytuacji w Jeziorze
Niepruszewskim, gdzie trzy dni wcześniej doszło do groźnej sytuacji ekologicznej.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam omówił działania, które zostały podjęte
w związku z wystąpieniem śnięcia ryb w jeziorze.
Zbiórka odpadów komunalnych
w ramach struktury ZM „SELEKT”
Gościem specjalnym posiedzenia była
Dorota Lew-Pilarska, Przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT”, która przedstawiła
i wstępnie oceniła system zbiórki odpadów
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komunalnych w gminie Buk w ramach struktury „SELEKT”, szczelność systemu wobec
deklaracji złożonych przez mieszkańców
i podmiotów gospodarczych, stopień segregacji odpadów i funkcjonowanie PSZOK.
Omówiła też ogólne zasady funkcjonowania

O działaniach w Jeziorze Niepruszewskim mówił też przedstawiciel środowiska
motorowodniaków w Buku. Pospolite ruszenie wszystkich wokół ratowania jeziora
pokazało, jak bardzo zależy nam na jeziorze.
Ponadto opowiedział o planach krzewienia
sportów motorowodnych w gminie.
W części „komunikaty” przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa
przypomniał radnym, że 31.08.br. upływa
termin składania uwag do projektu uchwały
dotyczącego Budżetu Obywatelskiego Miasta
i Gminy Buk, co ma umożliwić ostateczne
przyjęcie tej nowej inicjatywy.
Podczas XLIV sesji Rady Miasta
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Buk;
– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Buk;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku;
– udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej;
– rozpatrzenia petycji,
– zmiany uchwały Nr XXXVI/320/2021
Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok;
– zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2021
Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na
lata 2022-2036.
EWA

„SELEKTU”, przedstawiła jego historię oraz
niektóre z przeprowadzonych aktualnie działań, na przykład edukacyjnych skierowanych
do dzieci w zakresie segregacji śmieci.
Mówiąc o współpracy z gminą Buk, przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT” Dorota
Lew-Pilarska wspomniała o przeprowadzonych do tej pory przetargach na transport odpadów na nowy okres oraz podała zestawienia statystyczne dla gminy Buk. W okresie
od stycznia do lipca bieżącego roku zebrano
1399 ton odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów bio (spod nieruchomości)
– 601 ton, pozostałe odpady bio zbierane
selektywnie (papier, tworzywa sztuczne,
szkło) – 542 tony, odpady zebrane w PSZOK:
odpady bio – 12 tys. ton, pozostałe: 128 ton
oraz 297 kg leków zebranych w aptekach.
Przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT”
wyraziła zadowolenie ze współpracy z gminą
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Buk, która została 18 członkiem związku
międzygminnego – obecnie tych gmin jest 19.
Słowa uznania zostały skierowane szczególnie pod adresem burmistrza Pawła Adama,
którego determinacja i zaangażowanie przy
wprowadzeniu gminy do struktury ZG „SELEKT” zrobił bardzo pozytywne wrażenie
na Zarządzie Związku; też jego elastyczność
i dostępność na etapie poszczególnych prac
ułatwia wspólne działania.
Pytania ze strony radnych skierowane
do przewodniczącej Zarządu Doroty Lew-Pilarska dotyczyły między innymi zasad
przyjmowania odpadów w ramach PSZOK,
uszczelnienia systemu w odniesieniu do tych
mieszkańców, którzy nie składają deklaracji;
ewentualnego zwiększenia ulg dla mieszkańców za posiadanie kompostownika, odbierania odpadów na terenach niezamieszkałych lub mieszanych, jakości pojemników na
odpady, zasad informowania mieszkańców
o zmianach cen za zbiórkę odpadów komunalnych czy odpłatności za segregację odpadów komunalnych dla mieszkańców, którzy
przyjęli uchodźców z Ukrainy. W ramach
dyskusji głos zabrał też burmistrz, który odniósł się do jednego z pytań, które dotyczyło
kwestii własności pojemników i ich wykupu
po okresie działania ZM GOAP, który do ubiegłego roku zajmował się segregacją odpadów
komunalnych. – Gmina jest obecnie na etapie
pewnych ustaleń: kto jest właścicielem pojemników i na jakich zasadach gmina będzie
mogła je wykupić. We wrześniu uzyskam
kompleksową informację w tym zakresie
przygotowaną przez Zakład Gospodarki
Komunalnej, który w poprzednim okresie
uczestniczył w działaniu systemu zbiórki
odpadów. Aktualnie firma, która zajmowała
się wywozem odpadów komunalnych za
czasów GOAP-u rości sobie prawo do zapłaty
za te pojemniki. Należy podjąć kompleksową
weryfikację tej sytuacji; gdyż nie może być
tak, że z budżetu gminy zostaną w sposób
niewłaściwy wydatkowe pieniądze na pojemniki, których byt prawny jest niepewny.
Podsumowując dotychczasową współpracę z ZK „SELEKT”, burmistrz stwierdził,
że teraz jesteśmy wśród swoich – gmin sąsiednich: nam podobnych, też w zakresie
ładu przestrzennego, czyli formą zabudowy i podobnymi stawkami opłat za odpady
komunalne, co znacznie ułatwia działania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty
Tomasz Plewa dodał, że przyjazd przewodniczącej Zarządu ZM „SELEKT” Doroty Lew-Pilarskiej na posiedzenie komisji Rady MiG
jest przykładem na to, że współpraca z ZM
„SELEKT” odbywa się na zupełnie innych
zasadach, niż to było ze ZM GOAP, gdzie nie
można było liczyć na tego typu spotkania
i społeczne konsultacje, a pozycja Miasta
Poznań była oceniana jako dominująca.

Nowa polityka przestrzenna
W dalszej kolejności posiedzenia komisji
omówiono bieżące projekty uchwały, który
będą podejmowane na sesji Rady MiG Buk
w dn. 30.08.br.
Jednym z nich był projekt w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Przed posiedzeniem radni otrzymali szczegółowo przygotowane Studium z zaznaczonymi poprawkami
opracowanymi pod kierunkiem Referatu
Gospodarki Przestrzennej w urzędzie. Zaproponowane zmiany dokumentu zainicjonowane zostały przez wnioski właścicieli
gruntów, a dotyczą przede wszystkim rozszerzenia terenów inwestycyjnych. Złożone
wnioski dotyczyły zmiany kierunków zagospodarowania obecnie obowiązującego dokumentu w zakresie poszczególnych działek
ewidencyjnych, wskazujących na konieczność zmiany przeznaczenia nieruchomości
z terenów rolniczych na tereny inwestycje.
W przygotowanym opracowaniu czytamy
między innymi, że „z punktu widzenia ładu
przestrzennego celowym okazało się, aby
zmianę studium dokonywać nie dla pojedynczych działek, ale dla terenów o większej
powierzchni w celu zagwarantowania spójności w jego zagospodarowaniu. Tym samym
przedmiotem zmiany studium jest obszar
obejmujący tereny obrębów geodezyjnych
Cieśle, Kalwy i Niepruszewo. Prace projektowe nad zmianą studium poprzedzone zostały
dokonaniem wielu analiz między innymi
w zakresie polityki inwestycyjnej gminy, czy
dynamiki i wskaźników nowych inwestycji
na terenach objętych zmianą studium”.
Podczas posiedzenia komisji zakres zmiany Studium omówił autor tego opracowania
urbanista Łukasz Ślisiński, który przypomniał, że procedura zmian rozpoczęła się
we wrześniu 2020 roku od przyjęcia przez
Radę Miasta i Gminy Buk uchwały dotyczącej
zmiany tego dokumentu, co stało się podstawą do przeprowadzenia prac planistycznych.
Omówił etapy prac związanych między innymi
z przyjmowaniem poprawek przygotowanych
przez instytucje i organy do tego przeznaczone, wyłożeniem dokumentu do publicznego
wglądu, a następnie odniósł się do wniesionych przez mieszkańców kilku uwag w trakcie
procedowania tego dokumentu. Uwagi te nie
znalazły uznania przy ich rozpatrywania przez
burmistrza, a radni po wysłuchaniu wyjaśnień
też uznali te argumenty za zasadne. Projekt
Studium wraz z nieuwzględnionymi uwagami
ma trafić pod głosowanie na najbliższej sesji.
Inne bieżące projekty uchwał
Pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały dotyczący udzielenia Województwu
Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji
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celowej na wykonanie zadania „Przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307
z miejskim odcinkiem drogi powiatowej
nr 2497P ul. Grodziska w Buku”. Z budżetu
gminy zostanie przeznaczonych w sumie
3.181.078 zł (inwestycja jest finansowana
w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat
poznański oraz województwo wielkopolskie) na kontynuowanie prac przy budowie
ronda na obwodnicy. Jak zadeklarował burmistrz: – Obowiązkiem gminy jest doprowadzenie tej inwestycji do końca pomimo
tego, że w galopującym tempie rosną ceny
zarówno materiałów jak i usług.
Wstępnie omówiono projekt uchwały
w sprawie procedury zamiaru wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy
Buk, w ramach którego powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części
środków z budżetu gminy na cele, które oni
sami uznają za najważniejsze. W projekcie
uchwały zawarte zostały zasady konsultacji
społecznych: zgłaszania propozycji projektów, ich weryfikacji i oceny, wyników głosowania oraz realizacji projektów wybranych
przez mieszkańców. Kierownik Referatu
Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych
w urzędzie Joanna Napierała zreferowała
projekt uchwał, a następnie odpowiadała na pytania głównie przewodniczącego
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy,
które dotyczyły między innymi progów finansowych – ile pieniędzy może otrzymać
pojedynczy projekt, czy głosowanie należy
ograniczyć jedynie do formy elektronicznej,
a może skorzystać też z formy papierowej.
Głos w dyskusji zabrał też burmistrz Paweł
Adam, który przypomniał, że z racji specyfiki
naszej gminy, gdzie jest miasto i 11 sołectw,
rolę budżetu obywatelskiego pełni w pewien
sposób Fundusz Sołecki, który z roku na
rok dysponuje coraz większymi środkami.
Niemniej jednak burmistrz apelował do
radnych, aby w tym kontekście wziąć pod
uwagę fakt, żeby konstruowany budżet obywatelski uwzględniał dysproporcje między
liczbą ludności w mieście i w poszczególnych
sołectwach. Ma to znaczenie, aby budżet
obywatelski był sprawiedliwie rozdzielony.
Ostatecznie ustalono, że do sprawy treści
tego projektu radni powrócą na kolejnej sesji.
Pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących
ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie
systemu do retencjowania wód opadowych
w miejscu ich powstania. Przyjęcie tego projektu umożliwi mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż
systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Uchwała ma
być realizowana od 2023 roku.
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek
omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia
2021r. w sprawie budżetu gminy na 2022
rok oraz zmiany uchwały Rady MiG Buk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na
lata 2022-2036. Zaproponowane zmiany
wynikają między innymi z kontynuowania
bieżących inwestycji związanych między
innymi z infrastrukturą sanitacyjną wsi:
budową wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul. Ks. Inf. T.
Ratajczaka; budową sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul.
Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami;
budową kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie,
II etap – ul. Jarzębinowa czy działaniami
dopiero planowanymi: wykonaniem dokumentacji projektowej i przebudową instalacji
hydrantowej Hali sportowej OSIR w Buku.

Petycja w sprawie biblioteki
Kolejny projekt uchwały dotyczył rozpatrzenia petycji, która dotyczyła żądania
zaniechania rozbudowy Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Buk. Petycja w dn. 04.08.
br. trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz
przedstawienia Radzie MiG Buk opinii w tej
sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
zapoznała się z dokumentami przekazanymi
przez urząd MiG w Buku oraz Bibliotekę Publiczną MiG Buk i odniosła się do wszystkich
postulatów, zarzutów i próśb mieszkańców
zawartych w petycji. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcelina
Drzymała przedstawiła szczegółowe uzasadnienia do projektu uchwały. Do zarzutu
„niepublikowania stanowiska Konserwatora
Zabytków” odpowiedziano, że Powiatowy
Konserwator Zabytków w Poznaniu wyraził
zgodę na prowadzenie robót budowlanych
na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Komisja nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że rozbudowa
biblioteki „zaburzy architekturę budynku
i jego symetrię” – powołano się na opinię
Powiatowego Konserwatora Zabytków Poznaniu, który stwierdził między innymi, że
„przedłożony projekt zapewnia odpowiednią
ochronę konserwatorską, a paramenty planowanej zabudowy są możliwe do przyjęcia ze stanowiska konserwatorskiego”; zaś
przywołana w petycji „symetria” istniejącego
budynku jest dziś iluzoryczna z uwagi na
różne wielkości budynków dobudowanych
na przełomie lat 60. i 70 XX wieku do hali
byłego kościoła ewangelickiego. Na pytanie
z petycji: „dlaczego nie odbyły się spotkania
konsultacyjne” odpowiedziano, że procedura
uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji
KOSYNIER BUKOWSKI l	

celu publicznego nie przewiduje konsultacji
społecznych. Na pytania: „czy została przeprowadzona analiza potrzeb biblioteki w zakresie funkcjonowania i potrzeb lokalowych,
jaki jest stan czytelnictwa w Buku” i opinia,
że „czytelnictwo wśród młodych ludzi jest
prawie zerowe” zostały przedstawione
szczegółowe zestawienia. Stan czytelnictwa w samym Buku w 2021 roku to 1379
osób zapisanych do biblioteki, wśród których
osoby uczące się (w wieku od 7 do 24 lat) to
największa grupa licząca 644 osoby. W tym
czasie wypożyczono w bukowskiej bibliotece
24.464 książki, a odwiedziło ją łącznie 7738
osób. Przez tak mały metraż biblioteka nie
może realizować wszystkich potrzeb czytelników, takich jak na przykład książki obcojęzyczne, większa liczba audiobooków czy
książek z większą czcionką dla seniorów czy
osób słabowidzących. Aktualnie księgozbiór
przechowywany jest w nieodpowiednich
warunkach oraz ponad miarę obciąża stropy
budynku, którego stan techniczny jest zły.
Ponadto budynek nie spełnia norm przewidzianym prawem w zakresie dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
W petycji została też zawarta prośba o informację, jaki będzie koszt budowy obiektu,
na co została przygotowana odpowiedź, że
według łącznego zestawienia kosztów przygotowanego na potrzeby złożenia wniosku
aplikacyjnego do Instytutu Książki, w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025, całość inwestycji wyceniono
na kwotę 8.311.537 zł, z czego 2.250.000 zł
ma pochodzić z ministerialnego dofinansowania. Przyjęto również zapewnienie,
że ta bukowska instytucja kultury będzie
podejmować dalsze działania o pozyskanie
kolejnych dofinansowań.
W wyniku głosowania Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji podjęła uchwałę, w której
zarekomendowała Radzie MiG Buk podjęcie
uchwały o bezzasadności petycji.
Na ratunek Jezioru Niepruszewskiemu
W części posiedzenia dotyczącego spraw
bieżących omówiono sytuację w Jeziorze
Niepruszewskim – tą tragedią ekologiczną
żyje cała społeczność gminna. Burmistrz
Paweł Adam przedstawił przeprowadzone
do tej pory działania w tym zakresie. W Jeziorze Niepruszewskim w sobotę 20 sierpnia pojawiły się pierwsze śnięte ryb. Tuż po
zgłoszeniu, jeszcze w nocy zostały podjęte
natychmiastowe działania przez gminę,
straż pożarną i OSP Niepruszewo. Na drugi dzień, w niedzielę na miejscu odbyło się
spotkanie zespołu kryzysowego, a starostwo
powiatowe i inne służby, też z okolicznych
gmin zadeklarowały pomoc. W poniedziałek
w starostwie powiatowym spotkał się sztab
kryzysowy powiatu poznańskiego.

Obecnie sytuacja została w miarę opanowana – przeprowadzono prace polegające
na zabezpieczeniu śniętych ryb i wyłowieniu
ich, aby dalej nie zagrażały ekosystemowi;
zaś żywe ryby zostały odłowione i przetransportowane w bezpieczną część jeziora, gdzie
poziom tlenu po przeprowadzeniu badań
był wyższy. Burmistrz podkreślił, że dzięki
ofiarności i zaangażowaniu druhów, wędkarzy, motorowodniaków, mieszkańców
użyczających swój sprzęt, policji, radnych,
jednostek sąsiednich gmin było możliwe
podjęcie tak skutecznych działań w takim
zakresie. Podziękował każdemu kto zaangażował się w akcję wyławiania śniętych ryb,
ratowania żyjących ryb i napowietrzania
wody. Zaapelował, aby mieszkańcy bardzo
powściągliwie korzystali z Jeziora Niepruszewskiego – jedynie w celu napowietrzenia wody. Przez cały czas kontynuowane są
działania. Zakup łodzi ratowniczej, która jest
w dyspozycji OSP Niepruszewo, jest tutaj
ogromnym wsparciem.
Jak mówił burmistrz: – Wspólnie z Wójtem Dopiewa Pawełem Przepiórą wystąpiłem
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o pobranie i zbadanie próbek z okolicznych pól;
aby sprawdzić, czy nie doszło tam do jakichkolwiek nadużyć. Czekamy na wyniki badań,
są już wstępne, z których wynika, że przyczyną była przyducha, czyli niski poziom tlenu
w wodzie z powodu panujących upałów. Teraz
czas na wyniki bardziej szczegółowe – wtedy
będziemy mogli ustalić rzeczywiste przyczyny
i zastanowić się, co dalej.
I kontynuował: – Z tej sytuacji trzeba
wyciągnąć wnioski i podjąć działania, które
będą miały na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Nie jesteśmy dzierżawcą
Jeziora Niepruszewskiego, a nasza rola jako
gminy ogranicza się dotychczas jedynie do
organizowania i utrzymania kąpieliska. Powinniśmy podjąć zdecydowane działania,
aby być pełnoprawnym dzierżawcą jeziora;
po to, aby móc inwestować, choćby w stały
system monitorowania i napowietrzania
naszego lokalnego akwenu.
Ponadto podczas posiedzenia
wspólnych komisji zajęto się
omówieniem projektów uchwał
w sprawie:
– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Buk;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku.
Edyta Wasielewska
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Gminne inwestycje w pigułce
Rok 2022 jest trudny dla samorządowych inwestycji ze względu na
duży wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w budownictwie, wojnę w Ukrainie i jej następstwa, zmiany podatkowe,
wysoką inflację, trudności z uruchomieniem środków unijnych.
Pomimo tego w gminie realizowane lub planowane są inwestycje,
które finansowane są zarówno z budżetu gminy, jak i ze źródeł
zewnętrznych, a w tym także z funduszy powiatu poznańskiego
lub samorządu wielkopolskiego.

skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk”. Inwestycja
jest zrealizowana w 65 proc. – przeprowadzono prace brukarskie,
obecnie trwają prace związane z nawierzchnią ulicy. Planowany
koszt inwestycji: 14.767.101 zł. Zadanie jest realizowane przez
województwo wielkopolskie w ramach WRPO 2014+ i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W TRAKCIE
► Budowa długo oczekiwanego ronda na ulicy Grodziskiej
w Buku jest realizowana w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem powiatowej
nr 2497P ul. Grodziska w Buku”. Inwestycja na tym etapie została
zrealizowana w 40 procentach. Aktualnie trwają prace brukarskie związane z budową pierścienia wokół ronda. Inwestycja jest
zrealizowana w 40 procentach. Zadanie jest finansowane w 1/3
przez gminę i podobnie przez powiat poznański oraz województwo
wielkopolskie. Z budżetu gminy zostało przeznaczonych na ten cel
w sumie 3.181.078 zł.

► Remont i przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na
potrzeby sali prób w MGOK (w ramach pozyskanego dofinansowania w wysokości 54.000 zł z samorządu wojewódzkiego „Kulisy
kultury”) – wykonawca jest w trakcie prac.
► Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej
w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II
w Wielkiej Wsi – inwestycja jest w trakcie realizacji przez powiat
poznański w partnerstwie z gminą Buk. Dobiegła końca budowa
kanalizacji deszczowej, równocześnie trwają roboty brukarskie oraz
budowa kanału technologicznego. Prace bitumiczne rozpoczną się
w październiku. Na tą inwestycję pozyskano środki w wysokości
3.990.000 zł w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu
„Polski Ład”, dzięki czemu wkład finansowy gminy zmniejszył się
do 210.000 zł.

► Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania „Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb
szatniowo-sanitarnych” w ramach pozyskanego dofinansowania
w wysokości 100.000 zł z samorządu wielkopolskiego – program
„Szatnia na medal”. Modernizacji zostaną poddane pomieszczenia
po dawnej saunie oraz pomieszczenia magazynowo-socjalne.

► Trwają prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej
w kierunku Stęszewa na długości około 13 kilometrów przy drodze wojewódzkiej nr 306 w kierunku Stęszewa w ramach zadania
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buku do
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► Trwa rozbiórka dwóch mostów znajdujących się na odcinku drogi Buk – Wiktorowo. W ramach inwestycji realizowanej
przez powiat poznański rozebrane zostaną stare mosty i zbudowane
od nowa: nad rzekami Mogilnica Środkowa i Mogilnica Wschodnia.
Kierowcy korzystają z tymczasowych mostów, które powstały obok.
► Na etapie postępowania przetargowego jest budowa ulicy
Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, na którą gmina pozyskała
dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 193.000 zł w ramach programu budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
► Z początkiem września wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową i budową drogi gminnej Szewce – Dobieżyn,
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

II etap. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł, co stanowi
50% wartości całej inwestycji wynoszącej 6.308.671 zł.

PLANOWANE

► Trwa II etap modernizacji oświetlenia na mieniu ENEI,
która została zrealizowana w ponad 90 procentach. Docelowo wymienionych zostanie ponad 1000 szt. nieekonomicznych sodowych
opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED.
Modernizacja oświetlenia obejmuje także rozbudowę o dodatkowe
punkty świetlne
► Podpisano umowę z wykonawcą na zakup wozu bojowego
dla OSP Buk, który będzie kosztować 1.250.000 zł (500.000 zł pozyskane dzięki wysokiemu zaszczepieniu mieszkańców gminy, reszta
z budżetu gminy); do końca 2022 r. nastąpi dostarczenie sprzętu.
► Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, II etap,
ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Zakładowa jest na etapie postępowania
przetargowego: nastąpiło otwarcie ofert. Na kanalizację sanitarną
w Wielkiej Wsi gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego
Funduszu „Polski Ład” o łącznej kwocie 8.150.000 zł.
► Ze względu na wysokie oczekiwania finansowe wykonawców
unieważniono przetarg na budowę pumptracka w Niepruszewie.
Przetarg zostanie wznowiony, ale w zmienionej formule.
► Po raz drugi ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę
hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie, na którą gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 5 mln zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu
„Polski Ład” (Program Inwestycji Strategicznych). Pierwszy przetarg
został unieważniony, bo złożone oferty znacząco przewyższały
zaplanowany budżet.
► Podobnie ze względu na wysokie oczekiwania finansowe
wykonawców unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę i remont drogi gminnej nr 324104P Otusz – Huby;
przetarg został wznowiony. Na inwestycję pozyskano dofinasowanie
w wysokości 600.000 zł z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” (wsparcie dla gmin popegeerowskich).

► W celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w budynku OSiR trwa całkowita przebudowa
instalacji hydrantowej.
► Przygotowanie placu zabaw w Parku Sokoła jest na etapie postępowania przetargowego (przygotowanie dokumentacji),
zadanie finansowane z budżetu gminy.
► Rekonstrukcja i odtworzenie stawów: w Szewcach i Dakowach Suchych. W przypadku stawu w Szewcach rozpoczęta
została procedura przygotowywania niezbędnej dokumentacji,
natomiast w Dakowach Suchych na ukończeniu są prace polegające
na zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Dakowach Suchych wraz z odtworzeniem stawu i montażem zastawki retencyjnej.
► Przygotowywana jest przebudowa ulicy Kwiatowej wraz
z budową parkingu i drogi wewnętrznej w Niepruszewie, na
którą gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
„Polski Ład” w wysokości prawie 5 mln zł, co stanowili 97 proc.
kosztów. Jeszcze w tym roku powinien być ogłoszony przetarg na
realizację inwestycji.
► Budowa ulicy Grobelnego w Buku – zakończony I etap
związany z budową kanalizacji deszczowej, aktualnie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu
Rozwoju Dróg, aby w przyszłym roku zakończyć kompleksowo
inwestycję w tej części miasta.
► Będzie realizowany II etap prac związanych z przebudową schodów wejściowych do MGOK – zainstalowanie windy
dla osób niepełnosprawnych. Prace na etapie przygotowania do
postępowania przetargowego.
► Planowana jest przebudowa i modernizacja Biblioteki
Publicznej w Buku; na inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości 2.250.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2021-2025. W przedmiotowej sprawie oczekujemy
na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, po
wcześniejszym złożeniu odwołania od przystąpienia do realizacji
tej inwestycji.

NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna w zakresie planistycznym lub budowlano-drogowym do budowy lub
przebudowy:
» drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2458P (Buk – Dobieżyn) z drogą wojewódzką nr 306 (Buk – Stęszew) – opracowanie
PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy);
» zintegrowanego układu komunikacyjnego Dobieżyn Północ
wraz z niezbędną infrastrukturą – opracowanie PFU;
» zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz
z niezbędną infrastrukturą –opracowanie PFU;
» drogi w miejscowości Dobieżyn/Michalin – od drogi powiatowej.
»
»
»
»
»
»
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Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla ulic:
Lubrańskiego w Wielkiej Wsi;
Nowej i Bocznej w Wielkiej Wsi;
Ogrodowej w Wielkiej Wsi;
Cieślaka, Ratajczaka i Nizińskiego w Wielkiej Wsi;
Szkolnej w Niepruszewie;
Żytniej w Niepruszewie.
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Remonty placówek oświatowych
zakończone
Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak nie oznacza to, że w szkołach w tym
czasie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, w większości placówek oświatowych na
terenie gminy okres ten wykorzystany został na remonty i przebudowy, na które
z budżetu gminy przeznaczono prawie pół miliona złotych. Burmistrz Miasta i Gminy
Buk Paweł Adam wraz z przedstawicielami urzędu w dn. 29.08.br. udał się z wizytacją
do placówek oświatowych, aby zobaczyć, czy szkoły i przedszkola są przygotowane do
nowego roku szkolnego.
– Przez miesiące wakacyjne nasza uwaga
była skupiona na remontach i doposażeniu
szkół i przedszkola. Odświeżaliśmy, usprawnialiśmy i poprawialiśmy ich funkcjonalność, by szkoły i przedszkole wyglądały
coraz lepiej, a przede wszystkim, by były
coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla
naszych uczniów i przedszkolaków – mówi
burmistrz.
W których placówkach oświatowych po
wakacjach nastąpiły zmiany?
W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku przeprowadzono
gruntowny remont sali chemicznej wraz z zapleczem. W tym celu nastąpiło wyrównanie
ścian sali i zaplecza, wykonano nowy podwieszony sufit, położono płytki podłogowe
na zapleczu sali, przygotowano instalacje
wodne i kanalizacyjne pod stanowiska chemiczne, wykończono posadzki wykładziną
elastyczną, zamontowano nowe instalacje:
wentylacyjne, elektryczne i oświetleniowe.
Zakupiono nowe meble: krzesła i stoły oraz
trzystanowiskowy ciąg chemiczny. Całkowity
remont i doposażenie pracowni chemicznej
wyniósł 132.000 zł.
W Szkole Podstawowej im. dr Lecha
Siudy w Szewcach w całości zajęto się dwoma salami lekcyjnymi: przeprowadzono osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej
oraz modernizację instalacji elektrycznej,

następnie sale zostały odmalowane po
przeprowadzonych pracach. W budynku
w Dakowach Suchych, w dwóch salach lekcyjnych wykonano nowe podłogi: usunięto
stare posadzki na drewnianych legarach,
wylano nowe posadzki wraz z izolacjami,
położono wykładziny elastyczne, sale zostały
również odmalowane. Remont i modernizacja czterech sal w dwóch szkołach kosztował
prawie 150.000 zł.
W Przedszkolu im. Krasnala Hałabały
w Buku przeprowadzono remont w zakresie odświeżania sal przedszkolnych, szatni,
korytarza i kuchni; na korytarzach zamontowano nowe lampy. Nastąpiło znaczne doposażenie kuchni – zakupiono piec konwekcyj-
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ny parowy z podstawą oraz akcesoriami do
kuchni. W związku z zakupem pieca należało
przeprowadzić prace elektryczne (wyprowadzenie nowej instalacji elektrycznej) oraz
prace wodno-kanalizacyjne (instalacje pod
piec). Ponadto w kuchni zamontowano:
dwie sztuki filtra mikrobiologicznego, stację uzdatniania wody Ecowater 4512 wraz
z filtrem wstępnym. Dla pracowników kuchni
zostało zorganizowane szkolenie z obsługi
nowego pieca.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
odbył się generalny remont sali przedszkolnej na potrzeby sali lekcyjnej: wyrównano
i odmalowano ściany, wykonano zabudowę
sufitu, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, położono nową wykładzinę elastyczną. Remont kosztował około
100.000 zł.
Ponadto, z inicjatywy Rady Rodziców,
na boisku szkolnym została zorganizowana strefa sportowa, na którą przeznaczono
30.000 zł. Na ten cel rodzicom w trakcie
festynów i innych zbiórek udało się zebrać
pieniądze – 20.000 zł, które przekazano na
zakup i montaż mat.
Edyta Wasielewska
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Długo oczekiwane inwestycje
wodno-kanalizacyjne
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej
i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców należą obecnie
do priorytetowych zadań gminy.
– Wraz z planowanymi inwestycjami drogowymi w gminie niezbędna jest wymiana
przestarzałych sieci wodociągowych, które
mogą powodować dużą awaryjność oraz
ograniczenie przepływu wody. Działania,
które podejmujemy, możemy nazwać pracą
u podstaw, bo stan techniczny infrastruktury
wodno-kanalizacyjne w gminie jest bardzo
zły, o czym wielokrotnie dyskutowaliśmy
na posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta i Gminy Buk. To zadania czasochłonne
i kosztowne, ale robimy krok do przodu
w tym zakresie, który pomału przynoszą
efekty – mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam.

Wymiana sieci wodociągowej

W połowie sierpnia w Dakowach Suchych w ul. Rzemieślniczej Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace związane
z wymianą sieci azbestowo-cementowej na
rury PE o długości 599 mb. Koszt zadania
wyniósł 348.090 zł. Prace były niezbędne
w związku z budową ul. Rzemieślniczej,
na którą gmina pozyskała dofinansowanie
w wysokości 193.000 zł ze środków samorządu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych oraz zostało zabezpieczonych w budżecie 79.000 zł; inwestycja
jest na etapie postępowania przetargowego.
Ruszyły prace związane z wymianą sie-

Oświetlenie uliczne

W

lipcu br. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem modernizacji
oświetlenia ulicznego na terenie
naszej gminy. Docelowo wymienionych
zostanie ponad 1000 szt. nieekonomicznych sodowych opraw oświetleniowych na
energooszczędne oprawy typu LED. Przeprowadzono już prace m.in. w sołectwach
Dobra-Sznyfin, Szewce, Dakowy Suche, Pawłówko-Wiktorowo, Wysoczka-Żegowo-WyKOSYNIER BUKOWSKI l	

ci wodociągowej azbestowo-cementowej
o długości 270 mb na rury PE w ul. Szkolnej
w Niepruszewie. Planowana kwota wykonania 257.389 zł. – Nastąpi wytyczenie
sieci wodociągowej, łączenie nowych rur
oraz będą wykonywane wykopy kontrolne
w celu sprawdzenia mediów, jakie znajdują
się w ziemi – mówi Jakub Piętka, kierownik
działu gospodarki wodno-ściekowej ZGK.
Na końcowym etapie są prace ZGK związane z budową sieci wodociągowej w Niepruszewie w ul. Pszenicznej o długości 750 mb
z rury PE 110. Jest to budowa kompletnie
nowej sieci wodociągowej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami włączeniowymi. Kwota wykonania zadania: 274.474 zł.
Kolejnym zadaniem jest budowa sieci
wodociągowej z rur PE o długości 450 mb
w ul. Mylnej w Szewcach. Realizacja zadania
rozpocznie się w najbliższym tygodniu –
planowana kwota wykonania: 288.009 zł.
W dalszej kolejności zaplanowano prace
w ul. Jęczmiennej w Niepruszewie.

Kanalizacja w Wielkiej Wsi

Kontynuowana jest inwestycja związana
z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej
Wsi.
W połowie sierpnia rozpoczęło się postępowanie przetargowe dotyczące II etapu:
budowy kanalizacji grawitacyjnej z PVC wraz

z przykanalikami zakończonymi studniami
przyłączeniowymi (ul. Smugi, ul. Słoneczna,
ul. Św. Rocha) oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi
studniami przyłączeniowymi (ul. Zakładowa,
ul. Lipowa, ul. Strumykowa).
Na to zadanie gmina dysponuje dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski
Ład” (Program Inwestycji Strategicznych)
o łącznej kwocie 8.150.000 zł, zaś przewidywana wartość inwestycji: 8.650.000 zł.

Pożyczki z WFOŚiGW

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina
zaciągnęła pożyczki z planowanym ich
umorzeniem do wysokości 30%, lecz nie
więcej niż 800.000 zł::
» na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa” – w wysokości 2.666.666 zł;
» na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami” – 700.000 zł;
» na „Budowę wraz z rozbudową sieci
kanalizacji sanitarnej w Wielka Wieś
– ul. ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II” –
400.000 zł.
Edyta Wasielewska

goda i na terenie Buku.
Po zakończeniu wymiany opraw rozpocznie się planowana rozbudowa sieci o dodatkowe punkty świetlne, których potrzebę
wcześniej zgłaszali mieszkańcy. Planowane
rozpoczęcie tego etapu jest przewidziane na
przełom września i października br.
Zrealizowanie modernizacji i rozbudowy
oświetlenia ma na celu zarówno zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia, jak
i poprawę bezpieczeństwa w całej gminie.
Red.
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Od Was możemy się tylko uczyć
W połowie lipca z trzydniową wizytą w gminie Buk przebywała delegacja
holenderskiej gminy partnerskiej Sint-Michielsgestel. Burmistrz Han Looijen wraz ze
swoim doradcą Anją Kooistra był u nas po raz pierwszy, bo pandemia i utrudnienia
z nią związane uniemożliwiły bezpośrednie kontakty. Program wizyty był dość napięty
– goście mieli okazję zwizytować wiele instytucji i placówek gminnych. Wyjeżdżali od
nas z poczuciem, że nie tylko mogli sporo zobaczyć, ale też jak powtarzali, wiele mogą
się od nas nauczyć. – Wszyscy mieszkańcy Buku powinni być dumni z tego, co osiągnęli
i co mają – mówił burmistrz Han Looijen.
Kilka miesięcy wcześniej – w kwietniu
gościliśmy przedstawicieli Fundacji Sint-Michielsgestel – Buk: Annę Hoevenaars-Gonstal i Henka van Roosmalena, którzy
regularnie odwiedzają naszą gminę. Jest
to rezultat partnerskiej współpracy, która
trwa już około 30 lat. W tym roku zaangażowanie mieszkańców gminy Buk w pomoc
uchodźcom z Ukrainy spotkało się z dużym
zainteresowaniem ze strony holenderskiej
delegacji. Gmina Sint-Michielsgestel przekazała 4400 euro na pomoc przebywającym
u nas mieszkańcom Ukrainy. Kwota odnosi
się do 44 lat wzajemnych relacji, które gmina
Sint-Michielsgestel nawiązała z Polską na
długo przed tym, gdy podpisane zostało
oficjalne porozumienie pomiędzy naszymi
gminami.
Burmistrz Han Looijen, tym razem
osobiście, mógł się przekonać, jak i w jakim zakresie organizowana jest pomoc dla
uchodźców z Ukrainy w gminie, również
przy użyciu funduszy przekazanych przez
stronę holenderską. Goście byli też pod wrażeniem rozmachu inwestycji w gminie, zarówno tych aktualnie realizowanych, jak też
zaplanowanych. Jak mówili, nie spodziewali
się, że społeczność gminna tak dużą wagę
przywiązuje do tradycji, historii, i kultywuje
pamięć miejsc z tym związanych.

Pomoc dla uchodźców
z Ukrainy

Ważnym punktem wizyty było spotkanie
w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie,
gdzie aktualnie przebywają 22 osoby z Ukrainy. Po WDK oprowadzali ich kierownik OPS
w Buku Agnieszka Słaby i opiekun tego miejsca Justyna Żybura. Goście pytali o szczegóły udzielanego wsparcia, ile kosztuje pobyt
w ośrodku, czy obywatele z Ukrainy planują
zostać u Polsce na stałe czy chcą wrócić do
rodzinnego kraju. Byli pod wrażeniem, że
wszystkie przebywające w WDK kobiety
znalazły zatrudnienie, dzieci chodzą do szkół
lub przedszkoli, a dwie 18-letnie dziewczyny
planują studiować. Wszyscy uczą się języka
polskiego, a lekcje zapewnią im wolontariusze z MGOK. Dzięki finansowej pomocy
przekazanej przez gminę Sint-Michielsgestel
można było zapewnić wyposażenie pokoi

i kuchni; zakupić między innymi meble,
łóżka, kołdry, poduszki.
Doradca burmistrza Anja Kooistra mówiła, że jako wolontariuszka udziela się
w ośrodku dla uchodźców w Holandii, ta
problematyka jest jej szczególnie bliska
i chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami. Przy okazji nawiązała się dyskusja
dotycząca różnic w pomaganiu obywatelom
z Ukrainy w Polsce, a podobnymi działaniami prowadzonymi w Holandii, gdzie jednak
dominują uchodźcy z krajów arabskich.

Najpierw inwestycje,
potem zabytki

Podczas rozmów w urzędzie prowadzonych przez sekretarz Miasta i Gminy Buk
Aleksandrę Wawrzyniak mówiono o stanie
inwestycji w gminie, które w dużej mierze
udaje się zrealizować dzięki dofinansowaniom zewnętrznym. Maciej Lechniak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
w urzędzie przedstawił plany zagospodarowania przestrzennego gminy, z uwzględnieniem układów komunikacyjnych. Delegacja
holenderska była tymi inicjatywami bardzo
zainteresowana, dopytywano o szczegóły,
oglądano plany i wizualizacje.
Wycieczkę po gminie goście z Holandii
rozpoczęli od Sali Miejskiej (dawnej synagogi), gdzie Hubert Wejmann, dyrektor Biblioteki i Kina oprowadził po tak ważnym
dla gminy miejscu i dzielił się także swoją
wiedzą na temat historii Buku. Sala Miejska
jest miejscem pamięci, gdzie można też skorzystać z wirtualnej księgi, którą goście byli
bardzo zainteresowani. Holendrzy interesowali się też planami rozbudowy Biblioteki

12 		

i od razu zapowiedzieli, że jedną z kolejnych
wizyt w gminie zaplanują w terminie, kiedy
nowy budynek biblioteki zostanie oddany
do użytku.
Drugiego dnia wizyty holenderska delegacja po spotkaniu w urzędzie i zapoznaniu
się z pracą poszczególnych referatów, udała
się na bukowski rynek. Hubert Wejmann
opowiedział o wynikach badań archeologicznych, konsultacjach społecznych i odpowiadał na liczne pytania zaciekawionych
gości, dotyczące między innymi planów rewitalizacji kamienic czy pozostałości murów
obronnych miasta. Holendrzy mieli okazję
jeszcze lepiej poznać historię Buku, zwiedzając kościół św. Krzyża. I tu od wejścia
goście nie kryli słów zachwytu nad pięknem, bogactwem tego miejsca, którego jak
mówili, mogą nam pozazdrościć gminy nie
tylko w kraju, ale też za granicą. Burmistrz
Han Looijen dopytywał o szczegóły historyczne, architektoniczne, kwestie dotyczące
zabezpieczenia kościoła na wypadek zaprószenia ognia.

Dla dzieci i dla seniorów

Podczas wizyty w MGOK delegacja miała
okazję zapoznać się z pracami dzieci, które
tego dnia uczestniczyły w zajęciach plastycznych prowadzonych przez nauczycielkę
plastyki Ewę Fiksińską. Ich zaangażowanie,
pomysłowość, użycie różnych technik plastycznych zrobiły wrażenie. Goście pytali też
o inne zajęcia, wydarzenia odbywające się
w ośrodku. Marta Lemańska i Paweł Króliczak z MGOK mówili o zespołach od lat
działających w placówce, takich jak „Złote
Kłosy” czy „Amici Canti”, które są prawdziwą
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wizytówką gminy. Przed budynkiem MGOK
na niedawno oddanych do użytku schodach
zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami warsztatów. Aby na dłużej zachować
wspólne chwile, podobne zdjęcie zrobiono
też między innymi przed wejściem do Domu
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, gdzie
spotkano się z seniorami. Gościom zostały
pokazane prace wykonane przez podopiecznych „Pogodnej Jesieni”– uczestników zajęć
malarskich, a opiekun tego miejsca Małgorzata Hanuszewska opowiadała o zajęciach
i wydarzeniach, które są tam organizowane.
Jak mówili goście z Holandii, podobnie miejsce jest też w ich gminie i cieszy się dużym
zainteresowaniem.
Na spotkaniu w OSiR dyrektor Jarosław
Sznycer pokazał ostatnio zrealizowane inwestycje, dzięki którym oferta sportowa
w gminie jest coraz bogatsza; remonty
i modernizacje placówki są możliwe dzięki
dofinansowaniom pozyskanym z zewnątrz.
Burmistrz Sint-Michielsgestel chwalił salę
sportową, która zrobiła duże wrażenie, podobnie jak mural na budynku OSiR, który
przedstawia kolejny ważny kadr z historii
– Powstanie Wielkopolskie.
Z OSiR już tylko krok do żłobka publicznego „Bukowianka”. Kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej urzędu
Ilona Dębska oprowadziła delegację po pomieszczeniach nowej placówki oświatowej.
Zrewitalizowany budynek, jego całkowity
remont, zapewnienie wyposażenia wzbudziły niemałe zainteresowanie.

Różnorodne propozycje
dla mieszkańców

Dalej udano się do zintegrowanego węzła
przesiadkowego – inwestycji długo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy, którą można było zrealizować dzięki dofinansowaniom
unijnym. Goście z Holandii byli pod wrażeniem tego, że w takim zakresie użytkownikom zostały stworzone możliwości, aby
z samochodu przesiąść się na rower, pociąg,
co jak podkreślali, jest dużym ułatwieniem
i oszczędnością czasu. Przy okazji mówiono
o związanych z tym kwestiach ekologicznych,
energooszczędnych, ułatwieniach dla osób
niepełnosprawnych.
I kolejna niemniej ważna inwestycja
w gminie – Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie. Dawny pałacyk dziś jest miejscem, gdzie
odbywają się koncerty, wydarzenia sołeckie
czy gminne, uroczystości rodzinne, też swoją
siedzibę ma filia Biblioteki, zespół „Złote
Kłosy”, klub seniora. Wiele różnorodnych
propozycji dla mieszkańców, co zauważyła
i chwaliła delegacja holenderska. Ciekawą
atrakcją był oryginalny strój ludowy, w który
specjalnie dla gości przebrał się Paweł KróliKOSYNIER BUKOWSKI l	

czak, jeden z członków zespołu „Złote Kłosy”.
Obowiązkowa wizyta w OSP w Buku,
gdzie goście mogli zobaczyć wozy bojowe,
które przez ponad 30 lat współpracy z holenderską gminą zostały nam przekazane. Do
jednego z nich wsiadł burmistrz Han Looijen
i w towarzystwie strażaków przejechał się
po bukowskim rynku. Pozostałe trzy wozy
strażackie ufundowane przez Holendrów są
na wyposażeniu OSP w Buku, Niepruszewie
i Szewcach.
Jedną z atrakcji, które zostały przygotowane dla burmistrza z Holandii, był lot
helikopterem. Gość był pod wrażeniem nie
tylko pięknych widoków z lotu ptaka, ale też,
że z tak dużej wysokości mógł zobaczyć, jak
gmina się rozwija. Zwrócił uwagę na strefę
przemysłową w Niepruszewie, gdzie swoje
siedziby ma wiele zagranicznych firm, takich
jak na przykład DSM Nutritional Products,
Hempel czy Greenyard. Też dużych firm polskich, takich jak na przykład firma Polski
Producent Oświetlenia LARS, której prezes
Andrzej Szymański oprowadził gości po halach i opowiadał o bieżących działaniach.
Kolejnym cennym spotkaniem była wizyta w klubie sportowym „Patria”, z którym holenderska gmina współpracuje już od wielu
lat. Prezes klubu Jakub Tonder mówił między
innymi o planach klubu, szczególnie tych
związanych z obchodami 100-lecia „Patrii”,
na które burmistrz Sint-Michielsgestel został
już zaproszony.

Zdaniem delegacji
holenderskiej

Pierwsze wrażenia po przyjeździe do
gminy? – Kiedy dojechaliśmy do Buku, od
razu zwróciło naszą uwagę, że otocznie
jest podobne do tego, jakie jest w naszej
gminie. Zresztą tych podobieństw między
gminami widać bardzo dużo, na przykład
struktura urzędu – mówił burmistrz Han
Looijen. A doradca Anja Kooistra dodała: –
Na granicy z Kalwami zobaczyliśmy witacz,
na którym są wymienione wszystkie gminy
partnerskie. Widząc logo Sint-Michielsgestel, od razu poczuliśmy, że jesteśmy mile

widziani. Potem poznaliśmy Was osobiście
i już wiedzieliśmy, że jesteśmy u przyjaciół.
Gości z Holandii zapytaliśmy o wrażenia z pobytu. – Przed przyjazdem mieliśmy
zupełnie inny obraz Buku. O gminie dużo
opowiadał nam Henk van Roosmalen z fundacji, który dzięki licznym wizytom ma sporą
wiedzę na ten temat. Mieliśmy jakieś oczekiwania, ale nie spodziewaliśmy się, że rozwój
gminy jest na tak imponującym poziomie.
Rzeczywistość przewyższyła nasze najśmielsze oczekiwania. Na przykład zanim zobaczyliśmy strefę przemysłową w Niepruszewie,
wiedzieliśmy, że jest to niemała inwestycja,
ale nawet nie przypuszczaliśmy, że firmy,
które mają tam swoje siedziby, są aż tak
duże. Jesteśmy pod wrażeniem poziomu
i różnorodności inwestycji w gminie. Widać,
że gmina Buk jako samorząd robi dużo dla
mieszkańców, zarówno w zakresie kultury, sportu, jak i w wielu innych dziedzinach
życia. U nas w gminie za dużo czasu spędza
się na dyskusjach, analizach, a tu po prostu
się działa. Wcześniej mieliśmy wrażenie, że
przez te wszystkie lata partnerstwa to my
Wam pomagamy, ale teraz widzimy, że możemy wiele się od Was nauczyć. Na przykład
tego, jak sobie poradziliście z tak dużą liczbą
uchodźców – my też chcemy godnie ich u nas
przyjmować – mówili.
Delegacja holenderska szczególnie podziękowała Karolinie Giedrowicz z Urzędu
Miasta i Gminy Buk za opiekę, która nie
ograniczyła się tylko do tłumaczenia rozmów, ale też służyła pomocą w trakcie całego
pobytu w gminie; tym bardziej, że była to
ich pierwsza wizyta w Polsce.
Edyta Wasielewska

Holenderscy strażacy gościnnie w OSP

N

a przełomie sierpnia i września przebywała w Buku delegacja strażaków
z Holandii. Jednostka OSP w Buku była
dla nich przystankiem w podróży, gdyż celem
ich drogi było przekazanie wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla strażaków
z Ukrainy. OSP w Buku otrzymała prezent od
delegacji ochotniczej straży pożarnej z prowincji Noord-Brabant w Holandii. Przekazano im urządzenie akumulatorowe firmy
Holmatro.
Red.
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Dodatek węglowy
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sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712).
Dodatek węglowy przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, w przypadku
gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez gospodarstwo domowe rozumie
się:
» osobę fizyczną samotnie zamieszkującą
i gospodarującą (gospodarstwo domowe
jednoosobowe) albo
» osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że
jedna osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego.

Gmina Buk z Punktem Konsultacyjnym
Programu Czyste Powietrze

I

nformujemy, że Miasto i Gmina Buk kontynuuje funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze. Punkt,
jak dotychczas pomaga w przygotowaniu
wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o rozliczenie środków z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od 1 lipca obowiązuje nowa odsłona Programu, w jej ramach może być refundowana część wydatków związanych z wymianą
nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych.
Z programu można pozyskać dofinansowanie nawet do 45% poniesionych kosztów (w
przypadku osób korzystających z podstawo-

wego poziomu dofinansowania), do 75%
poniesionych kosztów (w przypadku osób
korzystających z podwyższonego poziomu
dofinansowania), lub do 90% poniesionych
kosztów (w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania).
O pomoc ubiegać się mogą osoby, których
roczny przychód nie przekracza 100 000zł.
Dodatkowo, dostępne są dwa progi dofinansowania:
» podwyższony dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł, gdy jest to gospodarstwo
wieloosobowe lub 2189 zł, gdy jest to
gospodarstwo jednoosobowe;

W przypadku gdy wniosek o wypłatę
dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek
jako pierwszy.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Przez paliwa
stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet
lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla
kamiennego.
Druk wniosku znajduje się na stronie
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Buku (http://www.opsbuk.pl/) oraz
na stronie Miasta i Gminy Buk w zakładce
„Druki do pobrania” (https://buk.gmina.
pl/strefa-mieszkanca/urzad-miasta-i-gminy-buk/druki-do-pobrania/). Dostępny
jest także w siedzibie OPS-u, w specjalnie
utworzonym punkcie podawczym (wejście
od ul. Poznańskiej).
Zuzanna Skibińska
» najwyższy dla osób, których przeciętny
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900
zł, gdy jest to gospodarstwo wieloosobowe lub 1260 zł, gdy jest to gospodarstwo
jednoosobowe.
Dofinansowanie możliwe jest w formie
dotacji (wniosek składany do WFOŚiGW, za
pośrednictwem gminy) lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału
kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach,
których lista aktualizowana jest na stronie
czystepowietrze.gov.pl).
Więcej informacji można uzyskać
w Punkcje Konsultacyjnym Programu Czyste
Powietrze, w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.
Punkt czynny jest:
» poniedziałki w godzinach 11.00 do 17.00
» czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – wrzesień 2022 r.
Nazwa Sołectwa

Data

Miejsce zebrania

Godzina

Dobieżyn

12.09.2022

WDK

1900

Dakowy Suche

19.09.2022

WDK

Wysoczka- Żegowo- Wygoda
Dobra – Sznyfin
Szewce
Cieśle
Otusz

Wielka - Wieś

Wiktorowo- Pawłówko
Kalwy

Niepruszewo

16.09.2022
19.09.2022
22.09.2022

WDK

1830

OSP

1900

WDK

23.09.2022

Wiata biesiadna

15.09.2022

Wiata biesiadna

23.09.2022
30.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
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WDK

Sala Miejska
WDK
WDK

2000
1800
1600
1800
1900
1900
1800
1900
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Wymiana
ogrodzenia przy
komisariacie
policji w Buku
W ramach przeprowadzonych prac
modernizacyjnych i konieczności usunięcia
awarii linii energetycznych na terenie
Komisariatu Policji w Buku wymienione
zostało ogrodzenie, które było w bardzo
złym stanie technicznym.

P

o dwudziestu latach, od czasu kiedy powstał Komisariat Policji w Buku przy
ulicy Wegnera 14 doczekano się wreszcie wymiany ogrodzenia na panelowe. Funkcjonariusze policji oraz społeczność lokalna
już od dawna sygnalizowała, że komisariat
powinien mieć zapewnione odpowiednie
warunki bezpieczeństwa.
Prace zostały przeprowadzone w ramach
zadania dotyczącego usunięcia skutków koli-

Kolejne
prace remontowe
w hali sportowej

zji i wymiany oświetlenia przy Komisariacie
Policji w Buku, którego koszt wyniósł 17.222
zł, a pieniądze zostały wygospodarowane
z budżetu gminy.
Jak zapewnia komendant Komisariatu
Policji w Buku Hubert Spychała: – W przyszłym roku będę się ubiegał o środki celem
postawienia nowego garażu dla radiowozów
oraz utwardzenia terenu, aby poprawić funkcjonalność w obrębie komisariatu.
EWA

P

o raz czwarty hala Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Buku będzie remontowane dzięki programowi „Szatnia na
medal”. Tym razem modernizacji zostaną
poddane pomieszczenia po dawnej saunie
oraz pomieszczenia magazynowo-socjalne.
Dodatkowo w budynku zostanie wykonana
całkowita przebudowa instalacji hydrantowej, w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
Czekamy na efekty prac.
Red.

Budowa ogrodzenia
wokół WDK
w Niepruszewie

J

est nie tylko ładnie i estetycznie, ale też
bezpiecznie. Zakończono prace związane
z budową ogrodzenia wokół Wiejskiego
Domu Kultury w Niepruszewie. Koszt inwestycji wyniósł 32.300 zł, a pieniądze zostały
wygospodarowane w budżecie gminy.
Ponadto dla wzmocnienia bezpieczeństwa, WDK w Niepruszewie (podobnie jak
WDK w Dakowach Suchych) został wyposażony w system monitoringu zapewniający
obserwację terenu wokół obiektu. Zainstalowane zabezpieczenie zostało włączone
w system monitoringu miasta i gminy Buk.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Wykonane prace przy zabezpieczeniu
WDK w Niepruszewie umożliwiają mieszkańcom sołectwa i całej gminy korzystanie
z obiektu i dodatkowo zabezpieczają teren

przed wejściem osób nieuprawnionych. Tym
bardziej, że mieszkańcy już od dawna apelowali o podjęcie działań w celu poprawy
bezpieczeństwa na tym terenie.
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Gmina Buk otrzymała dofinansowanie
z programu „Aktywna tablica”
W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” na lata 2020-2024 gmina Buk otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 35.000 zł, przy wkładzie własnym: 8.750 zł. W wyniku rozstrzygnięcia
do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek Szkoły Podstawowej
im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

P

rogram „Aktywna tablica” opiera się na
założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie
kompetencji uczniów przygotowujących ich
do życia w społeczeństwie informacyjnym

oraz na założeniu, że rozwój kompetencji
uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Celem programu jest dofinansowanie zakupu między innymi określonego sprzętu

Sprzęt komputerowy dla dzieci
z rodzin popegeerowskich

multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
W ubiegłym roku szkolnym 2021/2022
gmina Buk również otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna
tablica” w wysokości 65.594 zł, przy wkładzie własnym: 16.398 zł. Z programu skorzystała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich w Buku, która pozyskała środki w wysokości 35.000 zł, przy wkładzie
własnym 8.750 zł oraz Szkoła Podstawowa
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
która otrzymała dofinasowanie w wysokości
30.594 zł, wkład własny: 7.648 zł.
Red.

J

esienią ubiegłego roku Urząd Miasta i Gminy w Buku
złożył wniosek o grant „Wsparcie dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” ogłoszony przez Centrum projektów Polska Cyfrowa. Projekt
miał na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz
dostępu do Internetu. Wniosek złożony przez gminę Buk
został zaakceptowany na kwotę 437.500 zł, co pozwoliło
na zakup 175 laptopów z urządzeniami peryferyjnymi
i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
Sprzęt został przekazany uczniom pod koniec lipca br.
Z. Skibińska

Grant od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych
dla Przedszkola im.
Krasnala Hałabały
w Buku

Przedszkole
im. Krasnala
Hałabały w Buku
jest jednym
z laureatów IV
edycji programu
dobrosąsiedzkiego
„WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki
przyznanemu przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne grantowi przedszkole
pozyska Salę Doświadczeń, w której
odbywać się będą zajęcia stymulujące
wszystkie zmysły.

P

rogram „WzMOCnij swoje otoczenie”
to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora
systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy
jest wyłonienie najlepszych projektów zwią-

zanych z rozwojem lokalnej infrastruktury,
aktywizacją życia społecznego i kulturalnego
oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.
Program jest skierowany do gmin, na terenie
których jest zlokalizowana lub budowana
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infrastruktura przesyłowa.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie
https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl
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Leży nam na sercu dobro szkoły w gminie
– Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach w naszej gminie były lepsze. Jeżeli uczniowie w innych szkołach takie osiągają,
to i nasze dzieci są w stanie je poprawić. Musimy zintensyfikować działania w tym
zakresie, a zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą mieć świadomość, że poziom
nauki jest weryfikowany przez egzaminy. Wspólny wysiłek musi przynieść efekty
– mówił burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam podczas narady z dyrektorami placówek oświatowych, która odbyła się 24 sierpnia br. w urzędzie.

N

a wstępnie burmistrz Paweł Adam
wręczył oficjalną nominacją na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Bukowskich w Buku, które
otrzymała pani Kamila Kaseja.
Rozmawiano między innymi o bieżących
sprawach związanych z edukacją w gminie
i zakończonych remontach. Omówiono też
zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 1 września 2022 roku, w tym dotyczące między innymi likwidacji stanowisk
nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz
odejście od odbywania sformalizowanych
staży. Dzięki zmniejszeniu liczby stopni
awansu zawodowego ma nastąpić wzrost
wynagrodzenia nauczycieli podejmujących
pracę w szkole, nastąpią też zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów oraz w czasie
pracy nauczycieli, które mają sprzyjać lepszej
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. Od
nowego roku szkolnego nauczyciele będą
zobligowani do realizowania tzw. godzin
dostępności. W tym czasie będą musieli przebywać w szkole i być dostępni dla uczniów
i rodziców. Dyrektorzy zawrócili uwagę na
trudności w poszukiwaniu kadry pedagogicznej, poinformowali o wolnych wakatach
na stanowiskach psycholog i nauczyciel języka angielskiego.

Poprawa jakości edukacji –
propozycje gminy

Samodzielny inspektor ds. oświaty
w urzędzie Sylwia Wzgarda przedstawiła
propozycje gminy dotyczące poprawy jakości edukacji w szkołach. Jedną z nich są
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla
ósmoklasistów, które od września mają być
prowadzone w szkołach w: Niepruszewie,
Buku, Dobieżynie, Szewcach. Celem tych
zajęć jest pomoc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty.
Ponadto gmina w nowym roku szkolnym stawia na dokształcanie nauczycieli,
dzięki któremu mają się poprawić metody
nauczania w szkołach. Nauczycielom w czterech szkołach w gminie został zaproponowany udział w ogólnopolskim programie
Edu Kompas, który jest ukierunkowany na
podniesienie jakości edukacji. Zaproponowano, aby nauczyciele uczący przedmiotów
obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty,
KOSYNIER BUKOWSKI l	

czyli języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego zgłosili się do OKE Poznań, aby
wziąć udział w szkoleniach dla kandydatów
na egzaminatorów.
– To pierwsze propozycje na nowy rok
szkolny, ale z pewnością nie ostatnie. Jeżeli
nie przyniosą one efektów, to będziemy szukać kolejnych, a w budżecie gminy nie może
zabraknąć pieniędzy na tego typu działania
– mówił burmistrz Paweł Adam.
W związku z tymi działaniami, na drugą połowę września zaplanowano otwartą
debatę oświatową w gminie, na którą już
teraz zapraszamy zarówno dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, jak i wszystkich, którym leży na sercu dobro edukacji
w gminie. Wydarzenie odbędzie się w Sali
Miejskiej w Buku, o szczegółach będziemy
informować na bieżąco.
Część spotkania w urzędzie została poświęcona remontom, które w różnym zakresie były przeprowadzone w gminnych
szkołach w okresie letnim oraz tym, które
są planowane – zarówno nowym inwestycjom, takim jak na przykład Hala Sportowa
w Dobieżynie, jak i tym, których zgłosiły
dyrektorki: zapewnienie biblioteki szkolnej
w Dakowach Suchych czy możliwość remontu łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową
im. Bohaterów Bukowskich w Buku a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Lista potrzeb jest
długa, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że
gminny budżet nie jest w stanie sfinansować
wszystkich inwestycji.
W związku ze wzrostem wynagrodzeń
nauczycieli oraz zwiększającymi się opłatami
za energię i gaz podjęte zostały rozmowy na
temat analizy budżetu gminy do końca roku
kalendarzowego. Rosną również bieżące
koszty utrzymania placówek oświatowych,
w tym związane między innymi z zakupem
artykułów papierniczych, wyżywienia, środków czystości.

Remonty i inwestycje
w gminnych placówkach

W spotkaniu udział też wzięli przedstawiciele Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej urzędu: kierownik Ilona Dębska
oraz podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Jacek Wzgarda, którzy
odpowiadali na pytania i tłumaczyli kwestie
formalne czy techniczne związane z prowa-

dzonymi remontami czy inwestycjami. Na
najbliższy poniedziałek, 29 sierpnia, zaplanowano wizję lokalną przedstawicieli urzędu
w placówkach oświatowych w gminie.
Wśród wielu innych spraw podejmowanych podczas spotkania omówiono między
innymi kwestię pracowników obsługi w placówkach oświatowych – czy ze swoich obowiązków wywiązują się w należyty sposób,
a może w większym zakresie mogliby zadbać
o dobro szkoły.
Inne działania prowadzone przez gminę
to między innymi doposażenie w szkołach
czy promocja Branżowej Szkoły I stopnia
w Buku.
Na 30 sierpnia tradycyjnie zaplanowano uroczystość przyznania Złotych Piór
dla uczniów z najwyższą średnią ocen.
W związku ze zmianą uchwały Rady MiG
Buk wspomniano również o możliwości
złożenia wniosku o stypendia Bukowskie
Sokoły – są one przeznaczone dla uczniów,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce
oraz uzyskali dodatkowe wyróżnienia i osiągnięcia w konkursach.
4 września przez naszą gminę przebiegała trasa imprezy sportowo-rekreacyjnej:
zawody triathlonowe Enea IRONMAN 70.3
Poznań oraz 5150 Poznań – w związku z tym
poproszono szkoły o wydelegowanie 40
uczniów klas ósmych i jednego nauczyciela
koordynatora, którzy na zasadzie wolontariatu będą wspierać wydarzenie.
Ponadto przedyskutowano kolejną zmianę, która będzie obwiązywać od nowego
roku szkolnego: zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie
pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest
dobrowolne, ale odpłatne.
Burmistrz wspomniał też o planowanej rozbudowie i modernizacji Biblioteki
Publicznej w Buku. – Bez nowoczesnej placówki: nie tylko biblioteki, ale też czytelni
nie mamy co liczyć na to, że młodzi ludzie
chętnie będą sięgać po książki.
Spotkanie zakończyło się życzeniami dla
nauczycieli na nowy rok szkolny. Dużo siły,
wytrwałości i pomyślności w tych niełatwych
czasach, których wspólnie doświadczamy.
Edyta Wasielewska
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Miejski żłobek „Bukowianka”
rozpoczął działalność
25 lipca br. rozpoczął swoją działalność nowo otwarty miejski żłobek przy ul.
Dobieżyńskiej 1A w Buku, który jest pierwszą tego typu placówką w gminie.
– Dzisiaj i jutro odbywają się dni adaptacyjne. To jest czas na zapoznanie się
i oswojenie, zarówno dzieci, jak i rodziców z nowym środowiskiem oraz z nową
sytuacją – mówiła Sławomira Polcyn, dyrektor „Bukowianki”.

B

ukowianie dobrze pamiętają, że przed
laty w tym miejscu była szwalnia „Bukowianka” – wtedy największa firma
w Buku, która zajmowała się produkcją
głównie koszul męskich. W grudniu 2018
roku podjęto decyzję o zamknięciu firmy, a w
sierpniu 2020 roku gmina zakupiła obiekt
i stała się właścicielem terenu wraz z częścią
obiektów położonych przy ul. Dobieżyńskiej.

Niezbędne dofinansowanie
unijne

Z uwagi na uruchomienie programów pomocowych ze środków unijnych związanych
z możliwością utworzeniem żłobka, gmina
podjęła decyzję o zagospodarowaniu jednego z budynków o powierzchni ok. 200 m²
i jego przeznaczeniu na cele oświatowe. Istniejący budynek, gdzie wcześniej znajdowała
się szwalnia, nie był do tego przystosowany.
Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Buk
z dn. 22 czerwca 2021 roku utworzono Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku. W związku
z tym konieczne było opracowanie projektu
na przebudowę obiektu w celu otworzenia żłobka. Wymienić trzeba było prawie
wszystkie elementy budynku, począwszy
od instalacji po elementy konstrukcyjne.
W ramach inwestycji przeprowadzono zostały prace związane ze stolarką okienną
i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne

oraz dach, zmieniono układ funkcjonowania pomieszczeń, wykonano również prace instalacyjne, założono nowe sanitariaty
i przygotowano zaplecze kuchenne.
Na tak ważną inwestycję należało wygospodarować pieniądze w budżecie gminy, a ponadto pozyskać dofinansowanie ze
środków programu unijnego oraz programu
rządowego. Koszt projektu wyniósł ponad
2,2 mln zł, z czego dopłata w wysokości
1.492.575 zł to dofinansowanie pozyskane
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z programów: „Maluch+” i Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 (z programu „Maluch+” –
666.000 zł, z programu WRPO – 832.575
zł). Zgodnie z przeznaczeniem programu,
rodzice doświadczający trudności z funkcjonowaniem zawodowym z powodu braku
opieki nad dzieckiem do lat 3, mają szansę
wrócić na rynek pracy. Po ustaniu dofinansowania z UE, które będzie trwać trzy lata,
żłobek będzie utrzymywać gmina ze środków własnych, ale nadal ubiegając się także
o środki zewnętrzne.
– Zmiana terminu oddania placówki do
użytku była związana między innymi z sytuacją pandemiczną, kryzysem na rynkach
pracy i dystrybucji materiałów, trudnościami
z wyłonieniem wykonawców, drastycznym
wzrostem cen. Jedna z przyczyn opóźnień
wynika ze zmiany lokalizacji źródła ogrzewania w budynku, a z tym związana ko-
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nieczność zawarcia nowych umów, wygospodarowanie miejsca na nową kotłownię
i przedłużające się procedury odbiorcze
– mówi Ilona Dębska, kierownik referatu
inwestycji i gospodarki komunalnej w urzędzie Miasta i Gminy Buk.

Odpowiedź na potrzeby
rodziców

Kameralny żłobek miejski „Bukowianka”
mieści się w parterowym, nowoczesnym
i funkcjonalnym budynku. Przy jego budowie
użyto nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-budowlane stosowane w tego typu
placówkach. Żłobek ma dwie sale do zabaw,
szatnię, dwa pomieszczenia kuchenne, dwie
łazienki (dla dzieci i personelu), pomieszczenie techniczne, pokój dla opiekunów,
pomieszczenie socjalne. Obiekt dysponuje
ogrzewaniem podłogowym. „Bukowianka”
została wyposażona w sprzęty i pomoce
dydaktyczne wspierające rozwój dzieci. Z sali
głównej jest wyjście na taras z płytami gumowymi i plac zabaw, dzięki czemu na spacery
nie trzeba wychodzić poza teren budynku.
Posiłki nie są przygotowywane na miejscu,
ale są dostarczane przez firmę cateringową,
która specjalizuje się w zakresie świadczenia
tego typu usług.
Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu, w godz. od 7:00 do 18:00, a zajęcia są
prowadzone zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym dostoso-
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wanym do możliwości rozwojowych dzieci.
– Żłobek jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, chcących skutecznie łączyć
życie rodzinne z aktywnością zawodową.
Ta inwestycja była bardzo oczekiwana, zarówno przez rodziców małych dzieci, jak
i przez całą lokalną społeczność. Obiekt
nie tylko zyskał nowe życie i będzie służyć
najmłodszym mieszkańcom, ale jest kolejnym w gminie budynkiem zrewitalizowanym
– mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam.
I kontynuuje: – W momencie aplikowania
o środki zewnętrzne dla prowadzenia tego
typu placówki musieliśmy wówczas mieć na
uwadze obostrzenia i ograniczenia związane
z pandemią, stąd podjęliśmy odpowiedzialną
decyzję, aby w momencie rozpoczęcia funkcjonowania żłobka przyjąć 19 dzieci, jednak
docelowo budynek jest przygotowany na
przyjęcie 39 dzieci. Mając na uwadze dalszy rozwój gminy, już teraz rozważamy, aby
gmina samodzielnie bądź w partnerstwie
z innymi podmiotami mogła w przyszłości zwiększyć liczbę miejsc dedykowanym
dzieciom w wieku żłobkowym. Swego czasu osobiście zabiegałem, jeszcze nie będąc
burmistrzem, abyśmy skutecznie pozyskali
na ten cel środki zewnętrzne i dobrze się
stało, że jako gmina staliśmy się właśnie
teraz beneficjentem w ostatnim już naborze konkursowym w minionej finansowej
perspektywie unijnej. Zapewniam jako burmistrz, na tym przykładzie inwestycyjnym

jak i innych, na które pozyskaliśmy środki,
że nie poprzestaniemy na swoich staraniach,
aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Centrum Integracji
Międzypokoleniowej

Teren „Bukowianki” pozwala na rozbudowę i zagospodarowanie na cele innych
i pokrewnych usług społecznych. Obok placówki opiekuńczej dla dzieci ma powstać także Centrum Integracji Międzypokoleniowej,
które będzie miejscem spotkań i aktywności
mieszkańców szczególnie w podeszłym wieku. Głównym jego celem ma być zapewnienie
osobom w różnym wieku możliwości udziału
w wielu formach integracji międzypokoleniowej w samym centrum naszego miasta.
Edyta Wasielewska

Ruszył nowy nabór
do żłobka

5

września został ogłoszony kolejny
nabór do żłobka. Wnioski o przyjęcie
dziecka można składać do 21 września
br. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 29 września. Dokumenty i regulamin naboru zamieszczone są na stronie
buk.gmina.pl, w aktualnościach z dnia 1
września oraz na stronie Przedszkola im.
Krasnala Hałabały.
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„Złote Pióra” dla wybitnych uczniów
Wręczenie Złotych Piór ma w naszej gminie już swoją wieloletnią tradycję. Co roku
od 23 lat uczniowie z najwyższą średnią ocen otrzymują to wyjątkowe wyróżnienie –
symboliczne pióro. W dn. 30.08.br. statuetki wraz z dyplomami i nagrodami: zegarki
Huawei Watch Fit wręczył burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

U

roczystość odbyła się w Sali Miejskiej.
Oprócz laureatów „Złotych Piór”
uczestniczyli w niej również rodziny
zdolnych uczniów oraz dyrektorki i nauczycielki, które były bardzo wzruszone, że ich
uczniowie sięgają po najwyższe trofea.
– Duma nas rozpiera, że mamy tak uzdolnioną młodzież, która zdobywa najwyższe
wyniki w nauce. Wszystkim chciałbym
podziękować za trud i wysiłek; nie tylko
uczniom, ale też kadrze nauczycielskiej, dyrektorom, rodzicom za ich wsparcie i pracę.
W nowym roku szkolnym życzę kolejnych
dobrych wyników i tego, abyście byli najlepsi.
Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom
zdobytych osiągnięć – mówił burmistrz
Paweł Adam.

Laureatami statuetek zostało 17 uczennic szkół podstawowych i średnich z naszej
gminy. Uczniowie z najwyższą średnią ocen
na koniec roku szkolnego 2021/2022:
1. Agata Walkowiak, uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Szewcach
– średnia ocen 5,64, wzorowe zachowanie;
2. Ewelina Nowak, uczennica klasy
IV Szkoły Podstawowej w Dobieżynie –
średnia ocen 5,55, wzorowe zachowanie;
3. Gabriela Kasprzak, uczennica klasy
IV Szkoły Podstawowej w Niepruszewie
– średnia ocen 5,82, wzorowe zachowanie;
4. Michalina Pawłowska, uczennica
klasy IV Szkoły Podstawowej w Niepruszewie – średnia ocen 5,82, wzorowe zachowanie;
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5. Martyna Burzyńska, uczennica klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
– średnia ocen 4,83, wzorowe zachowanie;
6. Natalia Wróblewska, uczennica
klasy VI Szkoły Podstawowej w Buku –
średnia ocen 6,00, wzorowe zachowanie;
7. Nina Lehmann, uczennica klasy VII
Szkoły Podstawowej w Buku – średnia
ocen 6,00, wzorowe zachowanie;
8. Zuzanna Zimna, uczennica klasy
VI Szkoły Podstawowej w Buku – średnia
ocen 6,00, wzorowe zachowanie.
Absolwenci:
1.Zuzanna Haegenbarth, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej
w Szewcach – średnia ocen 5,44, wzorowe
zachowanie;
2. Jagoda Kilanowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Niepruszewie – średnia ocen 5,67, bardzo dobre
zachowanie;
3. Paulina Musiał, uczennica klasy
III Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku
– średnia ocen 5,12, wzorowe zachowanie;
4. Gabriela Szurkowska, uczennica
klasy VIII Szkoły Podstawowej w Buku
– średnia ocen 5,83 wzorowe zachowanie;
5. Natalia Nowak, uczennica klasy
VII Szkoły Podstawowej w Dobieżynie
– średnia ocen 5,94, wzorowe zachowanie.
Pamiątkowym zdjęciom nie było końca.
Z wybitnym uczniem każdy chciał zrobić fotkę: mama, tata, pan dyrektor czy burmistrz.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
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Śnięte ryby w Jeziorze Niepruszewskim
W nocy z 20/21.08.br. Straż Pożarna została poinformowana przez mieszkańców
o wystąpieniu śniętych ryb w Jeziorze Niepruszewskim. Oprócz przedstawicieli Straży
Pożarnej na miejscu pojawił się przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Podczas interwencji pobrano próbki
wody. Dodatkowo stwierdzono, że natlenienie wody wynosi 4% oraz czuć wyraźny
zapach siarkowodoru.

N

a drugi dzień, w niedzielę, na terenie
przystani w Niepruszewie odbyło
się spotkanie zespołu kryzysowego,
w którym uczestniczyli: starosta poznański Jan Grabowski, wicestarosta poznański
Tomasz Łubiński, burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, wójt Gminy Dopiewo
Paweł Przepióra, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i wędkarzy z obu gmin,
przedstawiciele zarządców kąpielisk przy
jeziorze oraz przedstawiciele Sanepidu
a także Wód Polskich. Na spotkaniu podjęto
decyzję o zamknięciu kąpieliska w Niepruszewie i Owocowej Plaży w Zborowie oraz
zniesieniu tymczasowego zakaz poruszania
się sprzętem motorowodnym na obszarze
całego jeziora.

Kolejne działania

Przez kolejne dni prowadzone były
działania polegające między innymi na
uratowaniu pozostałych ryb (odłowienie
ryb i przetransportowanie ich do basenu,
gdzie woda była dodatkowo napowietrzona)
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oraz wyłowieniu i zabezpieczeniu śniętych
ryb. Zwrócono się też z prośbą do wędkarzy z terenu miasta i gminy Buk oraz gminy
Dopiewo o powstrzymanie się od połowu
ryb w najbliższych dniach.
W międzyczasie starosta poznański Jan
Grabkowski zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego powiatu poznańskiego, na którym omówiono bieżącą sytuację. Gminę Buk reprezentowali burmistrz
MiG Buk Paweł Adam oraz przedstawiciel
koła PZW „Baszta” w Buku, radny Remigiusz
Maciejewski.
Ze wstępnych badań próbek wody (poziom natlenienia, przewodność, pH wody)
pobranych z Jeziora Niepruszewskiego wynika, że powodem śmierci ryb była przyducha. Na bardziej szczegółowe wyniki trzeba
będzie jeszcze poczekać. Burmistrz Paweł
Adam wnioskował, aby w oparciu o ostateczne wyniki badań opracować plan działań
na przyszłość, by w następnych latach nie
dochodziło do podobnych sytuacji. Wspólnie
z wójtem Dopiewa Pawłem Przepiórą nie

wykluczają uruchomienia stałego monitoringu terenu, dzięki czemu systematycznie
pobierane będą próbki wody do badań.
W Jeziorze Niepruszewskim przez wiele
dni prowadzone były badania poziomu tlenu, który był na bardzo niskim poziomie.
Ponadto wędkarze zaapelowali, aby każdy,
kto ma czas i chce pomóc, stawił się nad
Jeziorem Niepruszewskim – każda para
rąk była potrzebna przy wyławianiu martwych ryb. Stawiły się dziesiątki osób, które nie szczędziły czasu ani sił, by wesprzeć
działania. Wędkarze przyjechali ze swoim
sprzętem pływającym i z podbierakami.
Strażacy przy użyciu specjalnych pomp
pływających z Państwowej Straży Pożarnej w siedmiu miejscach dotleniali jezioro.
Równocześnie trwało napowietrzanie wody
z motorówek, co mogło się odbywać dzięki
skuterom wodnym z Komisariatu Wodnego
Policji w Poznaniu. Jeden z mieszkańców
gminy udostępnił swój pomost pływający,
do którego były przytwierdzone cztery motopompy pływające i tym samym możliwe
było napowietrzenie jeziora z dala od brzegu.

Sytuacja ustabilizowana

W związku z sytuacją w Jeziorze Niepruszewskim została podjęta decyzja o tymczasowym zniesieniu zakazu pływania łodziami
napędzanymi silnikami motorowymi. 25
sierpnia do akcji ruszyli motorowodniacy,
którzy pospolitym ruszeniem ze swoimi łodziami motorowymi i skuterami stawili się
nad jeziorem. Zgodnie z wytycznymi spółki
Wody Polskie sprzęt mógł pływać dopiero
od głębokości 4 metrów, aby nie zagrażać
rybom. Łodzie i skutery były puszczane etapami, ostrożnie, pod kontrolą, i były kierowane przede wszystkim na środek jeziora.
Po tygodniu prowadzonych bardzo
aktywnych działań i zaangażowaniu wielu jednostek i ludzi, którym leży na sercu
dobro Jeziora Niepruszewskiego, można
powiedzieć, że sytuacja się ustabilizowała,
poziom natlenienia wody jest już zdecydowanie lepszy i nie odnotowano nowych śnięć
ryb w jeziorze.
Edyta Wasielewska
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Komunikacja gminna ma służyć
mieszkańcom
1 września uruchomiliśmy bezpłatną komunikację gminną. Są to dwie nowe linie
autobusowe. Pierwsza trasa prowadzi z Dobrej przez Dobieżyn ulicą Podgórną do
Żegowa, druga: z Buku przez Otusz do Kalw, obok strefy przemysłowej. Komunikacja
gminna pozwoli na lepszą integrację większości miejscowości gminy. W ten sposób
dostęp do transportu publicznego zyskają mieszkańcy Dobrej, Dobieżyna, Daków
Suchych, Kalw, Niepruszewa, Otusza, Sznyfina, Szewc, Wysoczki – Zgody – Żegowa.
Kursowanie linii zostało zsynchronizowane z rozkładem jazdy pociągów.

–W

nawiązaniu do wypracowanej wcześniej koncepcji
dwóch linii autobusowych,
uruchamiamy bezpłatną komunikację
gminną, której celem jest skomunikowanie
sołectw, w tym między innymi z węzłem
przesiadkowym, ale nie tylko. Chcemy, aby
mieszkańcy mieli łatwiejszy dojazd do pracy
czy do lekarza, a uczniowie do szkół. Przypomnę, że dwa lata temu drogą elektroniczną były prowadzone konsultacje społeczne, w ramach których można było składać
propozycje i uwagi – mówi burmistrz Miasta
i Gminy Buk Paweł Adam
Omawiając zasady wdrożenia bezpłatnej

komunikacji gminnej, burmistrz stwierdza,
że odkąd powstał Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”
w roku ubiegłym, to od samego początku
jego działania podjął rozmowy, aby związek,
którego jesteśmy członkiem, zajął się organizacją oraz obsługą komunikacji gminnej.
– Gdybyśmy jako gmina mieli zostać właścicielem busów, zabiegać o pozyskiwanie
licencji czy pozwoleń na przewóz autobusów,
to należałoby podjąć wiele dodatkowych
działań i przeznaczyć na ten cel fundusze,
a tak członkostwo w „Wielkopolskim Transporcie Regionalnym” wiele nam zapewniło
i pomogło. Stworzenie nowych linii autobu-
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sowych dodatkowo ułatwiło nam pozyskanie finansowania w łącznej kwocie ponad
145.000 zł z Funduszu Rozwoju Połączeń
Autobusowych, co stanowi około 40% całych kosztów.
Nowe linie autobusowe obsługiwane
będą niskopodłogowymi minibusami, mogącymi przewieźć jednorazowo do 20 pasażerów, do których przez szerokie drzwi
można swobodnie wprowadzić wózek
dziecięcy lub może wjechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Dziennie,
od poniedziałku do piątku, dwa autobusy
mają realizować po 16 kursów, na każdej
linii od godz. 5:10 do 17:15, przejeżdżając
łącznie 576 kilometrów. Miejsca zatrzymania
autobusów zaplanowane zostały przy już
istniejących przystankach autobusowych
lub w zatokach postojowych. Oznakowane
zostały standardowym znakiem D15 „przystanek autobusowy”.
Gminną komunikację autobusową
uruchomiono 1 września na okres próbny.
Pilotaż potrwa do końca roku i jego celem
jest zweryfikowanie poprawności przebiegu
linii, lokalizacji przystanków oraz przyjętego
rozkładu jazdy. To od mieszkańców zależy,
w jakim zakresie komunikacja gminna będzie kontynuowana. Czekamy na Państwa
spostrzeżenia i uwagi odnośnie przebiegu funkcjonowania komunikacji gminnej:
rozkładu jazdy, usytuowania przystanków.
Uwagi prosimy zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie urzędu.
Wszelkie zgłoszone uwagi będą skrupulatnie analizowane celem ewentualnego
skorygowania i usprawnienia gminnej komunikacji – tak aby była ona dostosowana
do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Edyta Wasielewska
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781
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DOBRA - WYSOCZKA
przez: DAKOWY SUCHE - BUK

Dworce i przystanki
DOBRA
SZNYFIN, I
SZNYFIN, II
SZNYFIN, III
DAKOWY SUCHE
SZEWCE, SZKOŁA
SZEWCE, SKRZ.
SZEWCE
ZGODA
DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA
DOBIEŻYN, SZKOŁA
BUK, DWORZEC KOLEJOWY
BUK, RYNEK
BUK, ŚW. ROCHA
WYSOCZKA / ŻEGOWO

05:10
05:12
05:14
05:15
05:16
05:19
05:20
05:21
05:23
05:26
05:27
05:30
05:33
05:35
05:38

06:30
06:32
06:34
06:35
06:36
06:39
06:40
06:41
06:43
06:46
06:47
06:50
06:53
06:55
06:58

08:30
08:32
08:34
08:35
08:36
08:39
08:40
08:41
08:43
08:46
08:47
08:50
08:53
08:55
08:58

 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12.

781
L.p.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

05:55
05:58
06:01
06:05
06:08
06:09
06:12
06:14
06:15
06:16
06:18
06:19
06:20
06:22
06:25

07:05
07:08
07:11
07:15
07:18
07:19
07:22
07:24
07:25
07:26
07:28
07:29
07:30
07:32
07:35

 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Godziny odjazdu
09:40 12:00 13:35 14:50 16:00
09:42 12:02 13:37 14:52 16:02
09:44 12:04 13:39 14:54 16:04
09:45 12:05 13:40 14:55 16:05
09:46 12:06 13:41 14:56 16:06
09:49 12:09 13:44 14:59 16:09
09:50 12:10 13:45 15:00 16:10
09:51 12:11 13:46 15:01 16:11
09:53 12:13 13:48 15:03 16:13
09:56 12:16 13:51 15:06 16:16
09:57 12:17 13:52 15:07 16:17
10:00 12:20 13:55 15:10 16:20
10:03 12:23 13:58 15:13 16:23
10:05 12:25 14:00 15:15 16:25
10:08 12:28 14:03 15:18 16:28
Rozkład ważny od 01.09.2022

WYSOCZKA - DOBRA
przez: BUK - DAKOWY SUCHE

Dworce i przystanki
WYSOCZKA / ŻEGOWO
BUK, ŚW. ROCHA
BUK, RYNEK
BUK, DWORZEC KOLEJOWY
DOBIEŻYN, SZKOŁA
DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA
ZGODA
SZEWCE
SZEWCE, SKRZ.
SZEWCE, SZKOŁA
DAKOWY SUCHE
SZNYFIN, III
SZNYFIN, II
SZNYFIN, I
DOBRA

09:05
09:08
09:11
09:15
09:18
09:19
09:22
09:24
09:25
09:26
09:28
09:29
09:30
09:32
09:35

Operator:
PKS Poznań S.A.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. 61 6642500

Operator:
PKS Poznań S.A.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. 61 6642500

Godziny odjazdu
10:35
10:38
10:41
10:45
10:48
10:49
10:52
10:54
10:55
10:56
10:58
10:59
11:00
11:02
11:05

13:00
13:03
13:06
13:10
13:13
13:14
13:17
13:19
13:20
13:21
13:23
13:24
13:25
13:27
13:30

14:15
14:18
14:21
14:25
14:28
14:29
14:32
14:34
14:35
14:36
14:38
14:39
14:40
14:42
14:45

15:30
15:33
15:36
15:40
15:43
15:44
15:47
15:49
15:50
15:51
15:53
15:54
15:55
15:57
16:00

17:05
17:08
17:11
17:15
17:18
17:19
17:22
17:24
17:25
17:26
17:28
17:29
17:30
17:32
17:35

Rozkład ważny od 01.09.2022
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Linia nr 781 DOBRA – WYSOCZKA
Dobra - Sznyfin - Dakowy Suche - Szewce - Zgoda - Dobieżyn - Buk – Wysoczka/Żegowo

Wysoczka / Żegowo

15

14
13

Buk, Św. Rocha

Buk, Rynek

Buk, Dworzec Kolejowy

12

10

9

Szewce

8

Szewce, skrz.
Szewce, szkoła

Dobieżyn, szkoła

Dobieżyn, ul. Podgórna

Zgoda

11

7
6

Dobra

4
Dakowy Suche

3
Sznyfin 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sznyfin 3

5

1

Dobra, Wieś
Sznyfin 1 (skrzyżowanie)
Sznyfin 2 (przystanek)
Sznyfin 3 (ul. Sznyfinska w kier. Dakowy Suche)
Dakowy Suche( przystanek przy stawie)
Szewce, szkoła
Szewce skrzyżowanie( przystanek przy ul. Mylnej)
Szewce
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Sznyfin 1

2

9. Zgoda (ul. Podgórna w kier. Dobieżyna )
10. Dobieżyn, ul. Podgórna
11. Dobieżyn, Szkoła
12. Buk, Dworzec Kolejowy
13. Buk, Rynek
14. Buk, św. Rocha (przy Dino)
15. Wysoczka/Żegowo
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

782
782
L.p.
L.p.
1
12
23
34
45
5
6
6
7
7
8
8





Dworce i przystanki
Dworce
i przystanki
BUK,
RYNEK

BUK,
RYNEK
BUK, DWORZEC
KOLEJOWY
BUK,
DWORZEC
OTUSZ, WIEŚ KOLEJOWY
OTUSZ, WIEŚ
OTUSZ,
SKRZ.
OTUSZ, D.K.
SKRZ.
OTUSZ,
OTUSZ,
D.K.
NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA
NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA
(PRZY SZKOLE)
(PRZY
SZKOLE) POZNAŃSKA
NIEPRUSZEWO,
NIEPRUSZEWO,
POZNAŃSKA
(AKACJOWA/KRÓTKA)
(AKACJOWA/KRÓTKA)
KALWY, WIEŚ

KALWY, WIEŚ

05:15
05:15
05:20
05:20
05:27
05:27
05:28
05:28
05:30
05:30
05:36
05:36
05:37
05:37
05:40
05:40

06:20
06:20
06:25
06:25
06:32
06:32
06:33
06:33
06:35
06:35
06:41
06:41
06:42
06:42
06:45
06:45

08:40
08:40
08:45
08:45
08:52
08:52
08:53
08:53
08:55
08:55
09:01
09:01
09:02
09:02
09:05
09:05

kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
kursuje
od poniedziałku
do piątku
nie
kursuje
w dniach 24.12.
i 31.12.oprócz świąt
nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12.

782
782
L.p.
L.p.
1
1
2
2
3
34
45
56
67
7




BUK - KALWY
BUK
- KALWY
przez:
OTUSZ
przez: OTUSZ

Dworce i przystanki
Dworce iWIEŚ
przystanki
KALWY,
KALWY,
WIEŚ
NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA
NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA
(PRZY SZKOLE)
(PRZY SZKOLE)
OTUSZ,
D.K.
OTUSZ,
OTUSZ, D.K.
SKRZ.
OTUSZ,
SKRZ.
OTUSZ, WIEŚ
OTUSZ,
WIEŚ KOLEJOWY
BUK, DWORZEC
BUK,
KOLEJOWY
BUK, DWORZEC
RYNEK
BUK, RYNEK

KALWY – BUK
KALWY
– BUK
przez: OTUSZ
przez: OTUSZ
05:40
05:40
05:44
05:44
05:50
05:50
05:52
05:52
05:53
05:53
06:00
06:00
06:05
06:05

kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
kursuje
od poniedziałku
do piątku
nie
kursuje
w dniach 24.12.
i 31.12.oprócz świąt
nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12.

KOSYNIER BUKOWSKI l	

Operator:
Operator:
PKS Poznań S.A.
PKS
Poznań
ul. Piekary
19 S.A.
ul.
Piekary
19
61-823
Poznań
61-823
Poznań
tel. 61 6642500
tel. 61 6642500
Godziny odjazdu

Godziny
09:40 odjazdu
11:00 13:40 15:25 16:15
09:40
09:45
09:45
09:52
09:52
09:53
09:53
09:55
09:55
10:01
10:01
10:02
10:02
10:05
10:05

11:00 13:40
16:15
11:05
13:45 15:25
15:30 16:20
11:05
11:12 13:45
13:52 15:30
15:37 16:20
16:27
11:12
11:13 13:52
13:53 15:37
15:38 16:27
16:28
11:13
11:15 13:53
13:55 15:38
15:40 16:28
16:30
11:15 13:55 15:40 16:30
11:21 14:01 15:46 16:36
11:21 14:01 15:46 16:36
11:22 14:02 15:47 16:37
11:22 14:02 15:47 16:37
11:25 14:05 15:50 16:40
11:25 14:05
15:50
16:40
Rozkład
ważny od
01.09.2022

Rozkład ważny od 01.09.2022

Operator:
Operator:
PKS Poznań S.A.
PKS
Poznań
ul. Piekary
19 S.A.
ul.
Piekary
19
61-823
Poznań
61-823
Poznań
tel. 61 6642500
tel. 61 6642500
Godziny odjazdu

06:55 09:15 Godziny
10:05 odjazdu
12:00 14:10 15:50 16:40
06:55 09:15 10:05 12:00 14:10 15:50 16:40
06:59 09:19 10:09 12:04 14:14 15:54 16:44
06:59 09:19 10:09 12:04 14:14 15:54 16:44
07:05 09:25 10:15 12:10 14:20 16:00 16:50
07:05
07:07 09:25
09:27 10:15
10:17 12:10
12:12 14:20
14:22 16:00
16:02 16:50
16:52
07:07
09:27
10:17
12:12
14:22
16:02
07:08 09:28 10:18 12:13 14:23 16:03 16:52
16:53
07:08
09:28
10:18
12:13
14:23
16:03
07:15 09:35 10:25 12:20 14:30 16:10 16:53
17:00
07:15
09:35
10:25
12:20
14:30
16:10
07:20 09:40 10:30 12:25 14:35 16:15 17:00
17:05
07:20 09:40 10:30 Rozkład
12:25 14:35
16:15
17:05
ważny od 01.09.2022

Rozkład ważny od 01.09.2022
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Linia nr 782 BUK – KALWY
Buk – Otusz – Niepruszewo - Kalwy

Kalwy, wieś

Niepruszewo, Poznańska

Niepruszewo, szkoła

2

Buk, Dworcowa

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7

5

Otusz, dworzec kolejowy

3

8

Otusz, skrz.

Otusz, wieś

Buk, rynek

1

9

6

Buk, dworzec kolejowy

Buk, rynek
Buk, Dworcowa (zatoka przy Banku PKO) – przystanek na żądanie
Buk, dworzec kolejowy
Otusz, wieś (przy sklepie)
Otusz, skrzyżowanie (zatoka)
Otusz, dworzec kolejowy (droga kier. Niepruszewo)
Niepruszewo, szkoła
Niepruszewo, Poznańska
Kalwy, wieś
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Dzień pracownika opieki
nad osobami starszymi
7 sierpnia obchodziliśmy dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. Burmistrz
Paweł Adam wraz z kierownikiem OPS w Buku Agnieszką Słaby oraz jej zastępczynią
Mariettą Jurgas złożył wyrazy uznania osobom opiekującym się osobami starszymi.

W

Domu Dziennego Pobytu „Pogodna
Jesień” podziękowano Małgorzacie Hanuszewskiej,
inspektowi ds. kultury w OPS,
która zajmuje się seniorami
nie tylko w „Pogodnej Jesieni”,
ale też prowadzi klub seniora
przy WDK w Dobieżynie. –
Dziękujemy za empatię, cierpliwość, ciepło, którymi dzieli
się z naszymi seniorami. Też
za uśmiech, który nie schodzi
z pani twarzy i dzięki któremu
nawet największe smutki udaje
się rozwiać – mówił burmistrz.
Zebrani seniorzy przyłączyli się
do życzeń i nie szczędzili słów
uznania dla „naszej kochanej
pani Małgosi”.
Następna wizyta była
w Dziennym Domu Opieki
Medycznej, gdzie reprezentacja urzędu spotkała się z Zofią
Koźmińską, kierownikiem zespołu terapeutycznego DDOM

Rocznica Pani Marianny

P

ani Marianna Fręśko z Otusza świętowała w sierpniu setną rocznicę
urodzin. Z tej okazji burmistrz Paweł
Adam, a także kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Iwona Węklar oraz przewodniczący Rady Piotr Goroński, złożyli Jubilatce
życzenia, nadmieniając, że z jej bezcennej

oraz z gronem pracowników i wolontariuszy.
Złożono życzenia wszystkiego najlepszego,

mądrości i doświadczenia czerpać może
wiele pokoleń.
Gratulacje i kosz upominkowy w imieniu mieszkańców został złożony na ręce
Jubilatki.
Życzymy 200 lat oraz samych dobrych
dni w atmosferze miłości i wsparcia od najbliższych!
Red.

zdrowia i podziękowano za pracę, którą na
co dzień wykonują z tak dużym zaangażowaniem. Tu też podopieczni przebywający
na zajęciach i zabiegach, z dużą życzliwością
i wdzięcznością, wypowiadali się na temat
kadry pracowników. Skierowano też słowa
podziękowania pod adresem burmistrza, że
dzięki ich staraniom takie miejsce jak DDOM
zostało im w Buku zapewnione.
EWA

Uczciliśmy 83. rocznicę
wybuchu II wojny
światowej

P
KOSYNIER BUKOWSKI l	

rzedstawiciele władz samorządowych
i parafii, w imieniu mieszkańców, złożyli
dzisiaj wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej, upamiętniając 83 rocznicę wybuchu II wojny
światowej i wszystkich bohaterów. Red.
27

Starostowie dożynek gospodarzami święta plonów

11

sierpnia w bukowskim ratuszu burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam wraz z prezesem Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych Tadeuszem Łysiakiem wręczyli
oficjalne zaproszenia do pełnienia funkcji
starostów dożynek. Ta zaszczytna funkcja
przypadła w udziale wyróżniającym się
rolnikom z gminy: Paulinie Kornosz ze wsi
Dakowy Suche i Tomaszowi Wojtkowiakowi
z Niepruszewa.
– Gospodarzami dożynek mianowani
są zawsze rolnicy zaangażowani w życie
społeczne, cieszący się dużym szacunkiem
i autorytetem na wsi – mówił prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych Tadeusz Łysiak. Burmistrz Paweł
Adam, wręczając zaproszenia podkreślił, że

w ten sposób docenia się Państwa wkład
i dokonania w budowanie rolniczego potencjału gminy. Rola starostów dożynek jest
ogromna – podczas tej ważnej uroczystości
pełnią zaszczytne funkcje w imieniu całej
naszej społeczności gminnej, składając
dziękczynienie za tegoroczne plony.
Nowo wybrani starostowie: Paulina
Kornosz ze wsi Dakowy Suche i Tomasz
Wojtkowiak z Niepruszewa podziękowali
za wyróżnienie, które jest dla nich dużym
zaszczytem.
Podczas spotkania mówiono też o tegorocznych zbiorach w gminie, które nie
są najlepsze. Susza nie sprzyja rolnikom,
do tego galopująca inflacja, skutki wojny
w Ukrainie powodują, że rolnicy życzyliby
sobie jednak lepszych plonów.

Gminne dożynki,
czyli rolnicy podziękowali za plony

Następnie odbyło się spotkanie robocze
przy udziale starostów, sołtysów, przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i prezesów
kółek rolniczych z terenu gminy, podczas
którego zostały omówiono kwestie organizacyjne związane z dożynkami. W tym roku
oprócz gminnych obchodów odbyły się też
uroczystości w sołectwach: Szewce, Dakowy
Suche, Dobieżyn, Niepruszewo, Pawłówko,
Dobra-Sznyfin.

* * *

Na kilka dni przed dożynkami okazało
się, że Paulina Kornosz zachorowała i nie
będzie mogła uczestniczyć w uroczystości.
W związku z tym należało wyłonić nową starościnę, którą została Katarzyna Kaczmarek.
Edyta Wasielewska

28 sierpnia 2022 r. w Buku odbyły się dożynki gminne,
podczas których podziękowaliśmy za tegoroczne plony.

J

est to wyjątkowe święto wspólnoty i radości. Jak zaznaczył Tadeusz Łysiak – sołtys wsi Wysoczka, Żegowo i Wygoda oraz
prezes Gminnego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych jest to „jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To
radość i odpoczynek po ciężkiej pracy (…).
Dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że dzięki pracy rolnika codziennie
trafia na stoły w naszych domach chleb”.
Jak nakazuje tradycja dożynki rozpoczęły się mszą św. dziękczynną w bukowskim
Sanktuarium, na której tłumnie zebrali się
gospodarze, goście i mieszkańcy, a którą celebrowali ks. Prałat Andrzej Szczepaniak, ks.
Roman Janecki – proboszcz parafii w Niepruszewie oraz ks. Robert Różański – proboszcz
w Dakowach Mokrych. O oprawę artystyczną
uroczystości, jak co roku, zadbał Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy, a o przypinki panie
z Kół Gospodyń Wiejskich, które wykonały
je własnoręcznie. Rolę starościny przyjęła
w tym roku Katarzyna Kaczmarek z Daków
Suchych (początkowo funkcję tę miała pełnić
Paulina Kornosz), a starosty Tomasz Wojtkowiak z Niepruszewa.
Obchody rozpoczęły się tradycyjnie
korowodem do ołtarza i wprowadzeniem
wieńca dożynkowego. Jak zaznaczył burmistrz Paweł Adam - „Ten piękny wieniec
dożynkowy nie bez powodu jest w kształcie
serca. W sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy
zachodzi potrzeba pomocy bliźniemu, sąsiadowi, rolnicy wraz ze swoimi rodzina-

mi otwierają swoje serca i są niestrudzeni,
aby pomagać każdemu kto jest w potrzebie.
Tak jest od pokoleń, bo Matka Ziemia uczy
pokory i dzielenia się sobą. Drodzy Rolnicy, dziękuję Wam za wszelki trud i życzę,
abyście dzięki swojej pracy mogli zapewnić
godne życie sobie i swoim rodzinom. Życzę,
aby ta ciężka praca na roli przynosiła Wam
także satysfakcję. Szczęść Boże wszystkim
rolnikom Ziemi Bukowskiej”.

Sylwetki starostów

Starościna dożynek
– Katarzyna Kaczmarek
Starościna dożynek Katarzyna Kaczmarek mieszka w sołectwie Dakowy Suche,
ale urodziła i wychowała się we wsi Śniaty
(gmina Wielichowo). W Dakowach Suchych
mieszka od 15 lat „za sprawą” męża Marka,
którego rodzina stąd pochodzi i od trzech
pokoleń zajmuje się rolnictwem.
Wspólnie pracują na 29 hektarach
z dzierżawami i łąkami. Jest to gospodarstwo w trybie mieszanym: produkcja roślinna (uprawa zbóż, buraków, kukurydzy)
oraz zwierzęca (bydło: 50 sztuk, maciory:
24 sztuki w cyklu zamkniętym, 250 świń).
Starają się być samowystarczalni, nie korzystają z dofinansowań, a gospodarstwo pan
Marek zmechanizował we własnym zakresie.
Starościna dożynek z zawodu jest krawcową i przez kilka lat pracowała w Zakładzie
Krawieckim Groclin w Grodzisku Wielkopol-
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skim. Odkąd wyszła za mąż i zamieszkała
w Dakowach Suchych, pracuje na gospodarstwie, a z mężem obowiązkami dzielą się
tak, że ona jest przede wszystkim od spraw
papierkowych, co nie znaczy, że nie zajmuje
się całą resztą w gospodarstwie. Pomaga
też teściowa Helena, która z nimi mieszka.
Tegoroczne plony pani Katarzyna ocenia
na poziomie średnim – są trochę lepsze niż
w roku poprzednim. Jednak mogłyby być
jeszcze lepsze, gdyby nie wyniszczająca susza.
Państwo Kaczmarkowie doczekali się
dwójki dzieci – 13-letnich bliźniaków: Malwiny i Patryka. Jeszcze trudno powiedzieć,
czy któreś pójdzie w ślady rodziców i przejmie gospodarstwo, ale Patryk planuje naukę
w szkole rolniczej w Trzciance.
Starościna dożynek aktywnie działa na
rzecz społeczności lokalnej, od około 10
lat udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich
w Dakowach Suchych. Ostatnio wspólnie
z Radą Sołecką udało się zorganizować festyn
rodzinny, cykl imprez sportowych dla dzieci
i dla dorosłych. Sołectwo przez ostatnie miesiące bardzo się zaktywizowało, a planów
działania ma długą listę.
Wolnego czasu pani Katarzynie brakuje,
ale jak tylko trochę uda się go wygospodarować, to z rodziną jadą na basen, do kina, a z
Kołem Gospodyń Wiejskich – na wycieczki
turystyczne.
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

Zaproszenie do pełnienia funkcji starościny dożynek ma dla niej znaczenie szczególne. Starościną dożynek została na kilka
dni przez samą uroczystością, bo nominowana wcześniej Paulina Kornosz zachorowała
i nie mogła pełnić tej ważnej funkcji. Pani
Katarzyna podkreśla, że jest to ogromna
wyróżnienie i dziękuje za zaufanie, jakim
obdarzyła ją społeczność wiejska.

Starosta dożynek
– Tomasz Wojtkowiak

Starosta dożynek Tomasz Wojtkowiak
mieszka w Niepruszewie; w rodzinie reprezentuje trzecie pokolenie, które zajmuje
się rolnictwem. Zawodu uczył się od ojca,
a później ukończył Technikum Rolnicze
w Buku. Dwaj jego bracia wybrali inny kierunek edukacji i pan Tomasz jako najmłodszy
syn został na gospodarstwie, które przejął
23 lata temu.
Prowadzi gospodarstwo na 8 hektarach.
Wyspecjalizował się w produkcji roślinnej
(uprawa zbóż, grochu). Wcześniej hodował
trzodę chlewną, co okazało się jednak mało
opłacalne i zrezygnował. Przyznaje, że przy
tak małym areale jak jego trudno mówić,
aby gospodarstwo dobrze prosperowało.
Planował powiększyć gospodarstwo, ale
w sołectwie Niepruszewo bardzo trudno
o zakup ziemi.
Z żoną Marzeną, która „za mężem” do
Niepruszewa przyjechała z Mieścisk (powiat
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szamotulski) mają dwójkę dzieci: 15 letniego
Piotra (ucznia liceum ogólnokształcącego)
i 11 letnią Wiktorię. Mieszkają też z matką
pana Tomasza, która wcześniej nie musiała
pracować zawodowo, bo kiedyś można było
utrzymać się z rolnictwa. Nie można tego powiedzieć o dzisiejszych czasach, kiedy praca
na gospodarstwie jest mało opłacalna i żona
pana Tomasza przez cały czas pracuje zawodowo. Z tego powodu nic nie zapowiada,
aby któreś z dzieci państwa Wojtkowiaków
zostało na gospodarstwie. Zresztą rodzice
nawet ich do tego nie namawiają, bo zdają
sobie sprawę, że to niełatwy kawałek chleba.
Plony tego roku starosta dożynek ocenia
na poziomie średnim. Tegoroczne wyniki
zbiorów są skutkiem przede wszystkim stale
utrzymującej się suszy, ale też zaniżonych
cen skupu zbóż, które są bardzo niekorzystne

dla rolników i nie zapewniają im stabilizacji
finansowej.
Starosta dożynek aktywnie działa na
rzecz społeczności lokalnej, jest skarbnikiem w Kółku Rolniczym w Niepruszewie,
wcześniej udzielał się w Radzie Sołectwa
Niepruszewo.
Czasu wolnego pan Tomasz nie ma za
wiele, chyba że jak to na gospodarce, zimą.
Ale i tak stara się go wygospodarować na
aktywny wypoczynek: wycieczki rowerowe
z dziećmi czy wyjazd nad jezioro.
Zaproszenie do pełnienia funkcji starościny dożynek przyjął z radością. Jest to
jego zdaniem szczególne wyróżnienie, które
pokazuje, że praca rolnika jest doceniona
przez społeczność wiejską.
Edyta Wasielewska
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Dożynki sołeckie

M

sze święte dziękczynne za zebrane plony odbyły się pod
koniec sierpnia w sołectwach: Kalwy, Niepruszewo, Dobieżyn, Szewce, Dobra-Sznyfin, Pawłówko-Wiktorowo,
Wysoczka-Żegowo-Wygoda, Dakowy Suche. Zgodnie z tradycją
przygotowano wytworne wieńce dożynkowe oraz kosze symbolizujące zebrany plon. Dodatkowo w Dobieżynie przygotowano
także biesiadę dożynkową, z licznymi atrakcjami dla dzieci oraz
zabawą taneczną. Tanecznie zakończyło się również spotkanie
dożynkowe sołectwa Dobra-Sznyfin, poprzedzone konkursami
i atrakcjami dla najmłodszych. Z kolei sołectwo Szewce zaprosiło
mieszkańców na poczęstunek po mszy.

Tropiciele tradycji

P

od takim hasłem młodzi bukowianie
wraz z Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo wyruszyli zwiedzać
i poznawać piękne zakątki Kaszub, Pomorza i okolic. W tym roku na naszym szlaku
znalazło się m.in. miasto zakochanych, czyli
Chełmno z bogatą, średniowieczną historią
i pięknymi zabytkami.
W kolejnych dniach odwiedziliśmy Park
Edukacyjny Zoo – Egzotyczne Kaszuby, miejsce pełne zaskakujących atrakcji, a przede
wszystkim dom dla kilkudziesięciu egzotycznych gatunków zwierząt, spośród których
szczególną sympatię wzbudziły papugi.
Wdzydze Kiszewskie z pięknym skansenem przybliżającym zwyczaje, tradycje
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i codzienne życie Kaszubów – to kolejny
fascynujący dzień naszego podróżowania.
Wypoczywając na Pomorzu, nie mogliśmy
ominąć wypadu nad Bałtyk – tym razem kierunek Hel, gdzie główną atrakcją były foki. Nie
zraziły nas długie kolejki. Warto było czekać
na otwarcie fokarium, bo foczka Balbina i jej
towarzyszki zaprezentowały piękne akrobacje, a przy okazji dowiedzieliśmy się wielu
ważnych informacji o ochronie fok i Bałtyku.
Muzeum Obrońców Helu, to kolejna lekcja historii, tym razem na temat obrony wybrzeża podczas II wojny światowej. W ostatnim dniu naszego wyjazdu odwiedziliśmy
tajemniczą wioskę chlebową, gdzie wspólnie
podczas zabawy terenowej poznawaliśmy
i odkrywaliśmy sekrety wypieku pysznego,
swojskiego chleba, który po upieczeniu zabraliśmy do domu.
Nieocenioną wartością wyjazdu był
czas spędzony razem w pięknym, malowniczym otoczeniu ośrodka wypoczynkowego
„Ostrzyk”. Prezentując swoje talenty i zainteresowania, mogliśmy lepiej się poznać
i odkryć wartość drugiego człowieka.
Kilkudniowy wyjazd (24-27 lipca) był
możliwy dzięki życzliwości wielu osób, którym bardzo dziękujemy za twórczy, aktywny
i piękny czas wypoczynku.
Projekt udało się zrealizować przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Buk.
Joanna Miotk
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Wakacje z OSiR

N

a przestrzeni dwóch tygodni, lipca
i sierpnia OSiR Buk organizował coroczne zajęcia rekreacyjno-sportowe
w ramach akcji „Lato w mieście”. W dniach 25
i 27 lipca obywały się zajęcia stacjonarne na
stadionie miejskim w Buku. W tych dniach
zajęcia były ukierunkowane na integrację
grupy ćwiczących, było dużo gier i zabaw,
ale także toczyła się rywalizacja w konkurencjach siłowych, skocznych czy technicznych.
W pozostałe dni pierwszego tygodnia „Lata
w mieście” zaplanowano aktywne wyjazdy.
W tym roku zawitaliśmy do Jump Areny,
gdzie dzieci i młodzież bawiła się głównie
na trampolinach. Byliśmy także na dłuższej
wycieczce w Kościanie - w Nenufar Piracki
Park Rozrywki. W Kościanie spędziliśmy
blisko 5 godzin, spędzając czas na płynięciu
tratwą, korzystaniem z licznych atrakcji na
terenie obiektu tj. gabinet luster, dom do
góry nogami, dmuchane zamki, elektryczne
autka, przejażdżka kolejką. Na zakończenie
omawianego tygodnia zajęć udaliśmy się
do Tarnowskich Term, aby odpocząć i zrelaksować się po tygodniu pełnym wrażeń.
Od 1 do 5 sierpnia trwał drugi tydzień
ww. akcji. W tym czasie zajęcia głównie odbywały się na plaży w Niepruszewie (1, 3,
5.08). Pogoda nam sprzyjała więc dużo pływaliśmy, zażywaliśmy kąpieli słonecznych

oraz graliśmy w siatkówkę czy dwa ognie.
W czasie aktywnych wyjazdów pojechaliśmy ponowienie na trampoliny. Jednak tym
razem byliśmy w Stacja Grawitacja Park
Trampolin - dużym kompleksie skocznych
atrakcji, który zrobił bardzo pozytywne wrażenie na wszystkich uczestnikach. W ramach
ostatniego aktywnego wyjazdu wybraliśmy
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się na kręgielnie do galerii Posnania. Ponad 2 godziny rozrywki i małej rywalizacji
było przyjemnym czasem spędzonym na
zajęciach organizowanych przez OSiR. Na
zakończenie Wakacji z OSiR, w piątkowe
przedpołudnie jedliśmy lody i korzystaliśmy
z niepruszewskiej plaży i kąpieliska.
Paweł Prugar
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Słoneczne
pożegnanie lata

T

o było prawdziwie letnie zakończenie lata, a tylu bukowian Park Sokoła
nie gościł już dawno. Mnóstwo atrakcji czekało na dzieci te młodsze i starsze
w pierwszą niedzielę września. Dmuchańce, trampolina, malowanie buziek, pokazy
baniek mydlanych i animacje z chustami.
Dla starszych – zajęcia kreatywne, takie
jak robienie autorskich płóciennych toreb
czy zapinek. Spragnieni zajęć sportowo-tanecznych mogli poćwiczyć zumbę z Fitness
Buk oraz wziąć udział w pokazowych zajęciach Ju-jitsu. Każdy, niezależnie od wieku,

mógł też stanąć do tanecznego wyzwania
pod hasłem: razem dla pokoju na świecie.
Należało wspólnie wykonać układ kroków
do przeboju Justina Wellingtona IKO IKO.
Z kolei już sam wieczór upłynął koncertowo.
Z okolic placu zabaw publiczność została
zaproszona przed schody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, które jednocześnie
świetnie się sprawdzają jako plenerowa
scena. Tam, wygodnie siedząc na leżakach,
można było delektować się muzyką. Jako
pierwsi zaśpiewali The MOVE z Katarzyną
Starostą, racząc publicznością przebojami
muzyki polskiej i światowej. Po The MOVE
na scenę wyszedł Piotr Nowak z zespołem,
grając własne kompozycje oraz z repertuaru
De Mono czy Budki Suflera.
IDW

Zagrali, zaśpiewali. I to jak!
„Muzyczne brzmienie” to nazwa koncertu, którego można było posłuchać w piątkowe
popołudnie, 5 sierpnia. Na tarasie-scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wystąpili
absolwenci warsztatów gry na ukulele oraz wokalnych.

M

imo zmieniającej się jak w kalejdoskopie pogody, udało się zagrać
cały repertuar. Najpierw rozstawił
się zespół, którego członkowie dopiero
w środę, 3 sierpnia, po raz pierwszy wzięli
do ręki instrumenty, na jakich zagrali. To
„Ekipa z trawnika – Bukowscy 22” – absolwenci trzydniowych warsztatów ukulele
z Przemysławem Śledziem, zwanym Prof.
Śledziem. Prof. Śledź ze swoim warsztatowym programem w tym po raz drugi zawitał
do Buku, by przekonać w tym roku kolejną
grupę dzieciaków, że na ukulele grać każdy
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może. Najpierw „Ekipa z trawnika” zagrała
wspólnie fragmenty światowych przebojów, po których przyszedł czas na solówki
i minirecital Prof. Śledzia oraz Ukupolalele, 9-letniej artystki śpiewającej i grająca…
a jakże – na ukulele.
Po wirtuozach na scenie pojawili się młodzi wokaliści uczestniczący w warsztatach
wokalnych pod kierunkiem doświadczonych instruktorów Eweliny Rajchel i Piotra Kałużnego (na co dzień panią Ewelinę
i akompaniującego jej pana Piotra posłuchać
ich można między innymi w poznańskim

klubie Blue Note). Absolwenci warsztatów
wokalnych zaśpiewali największe przeboje
z repertuaru Czerwonych Gitar, na których
przygotowanie mieli zaledwie pięć dni, tyle
bowiem trwały zajęcia. Dla porównania – jak
podkreśliła Ewelina Rajchel – artysta średnio przygotowuje piosenkę dwa miesiące.
Były występy solowe, w duecie, z chórkami,
a na zakończenie brawurowo zaśpiewane
„10 w skali Beauforta”. Wokalistom nie był
straszny wiatr, grzmoty, ani nadciągające
burzowe chmury. Profesjonalnie robili swoje!
Po prostu śpiewali. I to jak! To była co najmniej szósta edycja warsztatów, a na pewno
szósta dla Piotra Wojtyniaka, utalentowanego nastoletniego wokalisty, którego Ewelina
Rajchel i Piotr Kałużny zaprosili do udziału
w jednym ze swoich poznańskich koncertów.
Izabela Dachtera-Walędziak
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Warsztaty filmowe
W drugim tygodniu lipca Biblioteka
i Kino zaprosiły dzieci na warsztaty
filmowe, na których młodzi adepci
sztuki filmowej uczyli się, jak tworzyć
animację poklatkową i nagrać film.

W

arsztaty filmowe prowadzone przez
Aleksandrę Urbanowicz-Nieradko
z fundacji KinoSzkoła w całości
dotyczyły techniki powstania filmu animowanego. Uczestnicy spotkań codziennie
zdobywali kompetencje niezbędne do tego,
by nakręcić swój pierwszy film animowany
w technice animacji poklatkowej z wykorzy-

Dla każdego
coś wakacyjnego!

staniem własnych telefonów komórkowych.
Dzieci niezwykle entuzjastycznie brały udział
w przedsięwzięciu, ponieważ uwielbiają poznawać możliwości swoich komórek. Prowadząca warsztat miała na celu zainteresować
ich tematem tak, by bierne spędzanie czasu
z telefonem zamienić w kreację i tworzenie.
Oprócz samych kompetencji dotyczących produkcji dzieła filmowego uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak powstało kino, jakie
były pierwsze projektory kinowe zarówno te

dziewiętnastowieczne, jak i te znane z czasów PRL, czyli rzutnik Ania. Poznali, czym
jest story board, czyli planowanie produkcji
filmu, a także postprodukcja, a więc dodawanie efektów specjalnych i muzyki. Czasami,
aż trudno uwierzyć, że to wszystko można
zrobić na małej komórce, którą noszą nasze
dzieci w kieszeniach.
Na sam koniec warsztatów odbył się
pokaz specjalny nakręconych filmów.
M.S.

Lego. Zainteresowanie było tak duże, że konieczne okazało się utworzenie dwóch grup
młodych budowniczych i konstruktorów.
Zapału do pracy i pomysłów nikomu nie

brakowało, co potwierdziły okolicznościowe
dyplomy. Udało się także zrealizować dwa
wyjazdy – do wrocławskiego ZOO, w którym
uczestnicy gościli m.in. w imponującym afrykarium, a także do Centrum Kultury „Zamek”
w Poznaniu na marionetkową komedię dla
dzieci „O Drakuli i soku z buraka”.
Początek sierpnia to tradycyjnie już
warsztaty wokalne z Piotrem Kałużnym
i Eweliną Rajchel oraz warsztaty ukulele
z Prof. Śledziem – oba zakończone koncertem 5 sierpnia (o czym piszemy w osobnym
artykule). A także kolejny wyjazd do teatru
i kilkudniowe warsztaty kreatywne.
Ale wakacje to nie tylko pakiety tematycznych zajęć. Wtorkowe popołudnia to
niezmiennie czas na rytmikę pod wodzą
Magdaleny Kluj. Dzieciaki wieku od lat trzech
nie tylko uczyły się poczucia rytmu, ale także
koordynacji i faktycznego słuchania muzyki.

W

te wakacje w Miejsko-Gminnym
Ośrodek Kultury w Buku nie było
dnia, w którym nic by się nie działo.
Kadra przygotowała bogatą ofertę adresowaną do różnych grup mieszkańców: od 1
roku do… 100 lat i więcej.
Dla dzieci szkolnych wakacje w MGOK-u
rozpoczęły się warsztatami plastycznymi,
pod troskliwym i wspierającym okiem nieocenionej bukowskiej plastyczki pani Ewy
Fiksińskiej. Młode głowy jak zawsze były
pełne pomysłów, a kolejne prace trafiały
do plenerowego atelier w Parku Sokoła.
Większą, niż się spodziewano popularnością,
cieszyły się warsztaty z robotyki i klocków
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Pamiętacie ubiegłoroczne letnie „Pogotowie
Czwartkowe” dla najmłodszych? Pogotowie wróciło do Parku Sokoła, zaczynając
od czwartku, 21 lipca, z nowym programem
i atrakcjami, tradycyjnie ucząc poprzez zabawę. W pierwsze czwartkowe popołudnie maluchy (od 1 roku do 5 lat) były botanistami.
Z pustych plastikowych butelek jak grzyby
po deszczu powstawały ozdobne doniczki.
W kolejny czwartek w Parku Sokoła spotkali
się sympatycy taplania się w błocie, zwani
„kałużystami”, a w jeszcze kolejny maluchy
budowały z kartonów miasteczko dzieci.
I podobnie jak w roku ubiegłym nasze
dzielne instruktorki w ramach „Pogotowia
Czwartkowego” na trzy sierpniowe dni wybrały się do Dobrej, gdzie przy Sali Wiejskiej
animowały tamtejsze dzieciaki.
Z kolei środowe wakacyjne popołudnia
w Parku Sokoła zostaną zapamiętane pod
hasłem Ju-jitsu. Nawet upał nie był straszny
dla najmłodszych adeptów tej tradycyjnej
japońskiej sztuki walki. Pod czujnym okiem
doświadczonego instruktora, w cieniu parkowych drzew, pierwsze kroki stawiały dzieci
młodsze (3 do 6 lat), a po nich starsze (7
do 12 lat), rozwijając zwinność, szybkość,
siłę i odwagę.
Prawdziwie wakacyjne dwa tygodnie,
także z racji panujących upałów, spędzili
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Par-

ku Sokoła bukowscy seniorzy. W pierwszym
tygodniu lipca dali upust swoim plastycznym talentom. Mogli pozazdrościć wielkim
mistrzom, mogli też wziąć pędzle w swoje
ręce. Tak zrobiły uczestniczki warsztatów
z panią Ewą Fiksińską. Seniorki rozstawiły
sztalugi w Parku Sokoła, malowały, szkicowały i rysowały pod okiem doświadczonej
instruktorki, a i te dzieła codziennie można było podziwiać w naszym plenerowym
atelier. Swoją wrażliwością, zmysłem obserwacji i umiejętnościami seniorki nieraz
zaskakiwały same siebie oraz panią Ewę.
Tradycyjnie, mimo artystycznych wyzwań,
panie znalazły czas także na kawę i rozmowy nie tylko o sztuce. Kto jednak nie czuł
się dobrze w artystycznych wyzwaniach,
mógł skorzystać z zaproszenia MGOK-u na

Jeden festiwal, trzy wyróżnienia

„Junki z Buku” wróciły z tarczą, a nawet trzema z II Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel Podwórkowych, zorganizowanego 14 sierpnia przez MDK w Inowrocławiu
i powiat inowrocławski. W wydarzeniu, którego centrum był Park Solankowy, udział
wzięło 13 kapel z całej Polski. Poza „Junkami z Buku” Wielkopolskę reprezentowały
zespoły z Przemętu oraz Murowanej Gośliny. Występom przysłuchiwała się licznie
zgromadzona w parku publiczność.

T

o był pierwszy udział „Junków” w inowrocławskim festiwalu. Zespół, grając
muzykę podwórkową autorstwa Lecha
Konopińskiego, popularyzatora gwary poznańskiej, wystąpił w składzie: Stanisław
Króliczak – akordeon, wokal; Michał Wieczorek – banjo, wokal; Grzegorz Duda – perKOSYNIER BUKOWSKI l	

kusja; Zenon Strzałkowski – gitara basowa;
Eugeniusz Gryska – akordeon.
„Junki z Buku” wróciły z festiwalu z aż
trzema wyróżnieniami. Grzegorz Duda uznany został za najlepszego perkusistę i kawalarza, a Michał Wieczorek za najlepszego
gitarzystę banjo. Kierownik zespołu – Sta-

„coś słodkiego” z plusem. Ten plus to dodatkowa atrakcja jak np. występy artystyczne
młodszego pokolenia, odwiedziny pana burmistrza Pawła Adama, czy… ćwiczenia z oddychania. Seniorki i jeden senior w ramach
letnich warsztatów mieli okazję dowiedzieć
się, jak duży wpływ na jakość naszego życia
ma świadomy oddech. Ćwiczenia oddechowe
wzmacniają i oczyszczają układ oddechowy,
uspokajają umysł, polepszają samopoczucie i dodają energii. Zajęcia przygotowała
nasza koleżanka, która na co dzień pracuje
w Urzędzie Miasta i Gminy Buk – Edyta Wasielewska. W okresie wakacyjnym, w każdy
czwartek o godz. 16.30 prowadziła zajęcia
jogi, na które serdecznie zapraszamy aż do
połowy września.
Izabela Dachtera-Walędziak
nisław Króliczak wrócił z tytułem najstarszego uczestnika festiwalu. – Podszedł do
mnie kolega z innej kapeli, lat 81, czyli rok
młodszy i mówi: w tym roku ty wygrałeś,
to za rok moja kolej. A ja mu na to: nie, bo ja
za rok tu wrócę – wspomina pan Stanisław.
Kapela „Junki z Buku” powstała
w 1989 r., a udział w inowrocławskim
przeglądzie to nie debiut, a powrót do tradycji. „Junki” brały udział w regionalnych
przeglądach kapel podwórkowych m.in. w
Krzykosach, Plewiskach i Krajance. Na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Podwórkowych
w Pobiedziskach w roku 2004 zajęły III miejsce, a w roku 2005 – I miejsce. W roku 2009
na przeglądzie „Minstrele show” w Krajance
kapela z Buku również zdobyła I miejsce.
„Junki” uczestniczyły także w przeglądach
ogólnopolskich: w Przemyślu, Grajewie
i Piotrkowie Trybunalskim. Największym
sukcesem zespołu jest zdobycie III nagrody na V Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel
Podwórkowych w Grajewie na Mazurach,
gdzie w ścisłym finale zmierzyła się z zespołami z Częstochowy, Warszawy, Gostynia
i Piotrkowa. W roku 2009 na tym samym
przeglądzie zespół zdobył dodatkowo wyróżnienie.
W Buku mieliśmy okazję posłuchać
„Junków” m.in. podczas majowego „Spaceru
z kulturą” w Parku Sokoła.
IDW
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Wyjątkowa oferta turystyczna –
Przystanek Buk
Nazwa Przystanek Buk nie jest przypadkowa. Buk był przystankiem na szlaku
osadniczym wiodącym z Cesarstwa Niemieckiego na Pomorze, gdzie zakładano
państwo zakonu krzyżackiego. Teraz Buk ma być przystankiem dla nas – mieszkańców
i turystów, którzy chcieliby lepiej poznać nasze miasto. 20 sierpnia 2022 r. miała
miejsca pierwsza edycja, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Tydzień później,
28 sierpnia, frekwencja była dwukrotnie wyższa!
Warsztaty w duchu ekologii
Przystanek Buk to także warsztaty
skierowane dla dorosłych. Zanim poznaliśmy historię naszego miasta, mogliśmy

uczestniczyć w warsztatach inspirowanych
naturą – „Pachnąca biżuteria” oraz „Kosmetyki z botaniki”. Była to świetna okazja na
spędzenie wolnego czasu, zrobienie czegoś
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kreatywnego i poznanie nowych osób.
Sobotni poranek 20 sierpnia rozpoczęliśmy od warsztatów, podczas których pod
czujnym okiem prowadzącej Natalii Góry
(Niezłe Ziółko) stworzyliśmy pachnącą biżuterię. Dlaczego pachnącą? Surowcem, z którego ją stworzyliśmy, była lawa wulkaniczna,
która działa jak dyfuzor. Nasączona olejkami
eterycznymi uwalniała zapachy, które indywidualnie wybrali uczestnicy spotkania.
Panie tworzyły biżuterię w swoich ulubionych kolorach lub pasującą do konkretnej
kreacji. Panowie natomiast przygotowywali
biżuterię na prezent. Było twórczo i bardzo
kreatywnie!
Natomiast w niedzielę 28 sierpnia przygotowaliśmy wspólnie kosmetyki naturalne.
W programie zajęć było stworzenie kul kąpielowych, peelingu kawowo-kokosowego
oraz botanicznych perfum. Odpowiednie
proporcje, nierzadko odmierzane „na bogato”, eksperymenty, metody prób i błędów
i wyłącznie naturalne składniki, aż w końcu
spod naszych rąk wyszły piękne kule kąpielowe zabarwione sproszkowanym szpinakiem czy malinami. Z peelingami poszło
szybciej, tutaj konsystencja nie była kluczowym elementem. Te szybko wylądowały
w słoiczkach, przyozdobione suszonymi
kwiatami. Perfumy zostały przygotowane
w trybie ekspresowym! Najwięcej czasu
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uczestniczki poświęciły na odpowiedni
dobór zapachów, a ten wybór nie należał
do łatwych. Świetna zabawa, wyjątkowa
atmosfera i własnoręcznie wykonane
kosmetyki z receptariuszem, który pozwoli
na „powtórkę” procesu twórczego w domowym zaciszu.

Spacer z historią w tle
Spacery z przewodnikiem ścieżką spacerową „Tajemnice starówki w Buku” rozpoczynaliśmy na placu Stanisława Reszki.
Chętnych na spacer z przewodnikiem nie
brakowało. Musimy przyznać, że już na
pierwszym spacerze, kiedy to przed Kinem
Wielkopolanin zebrała się grupa 30 osób,
frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Wtedy wśród zebranych osób byli
również goście z Poznania, a najmłodszy
uczestnik spaceru miał niespełna 5 miesięcy.
Jednak druga edycja była jeszcze większym zaskoczeniem – Przystanek Buk przeszedł do historii z rekordową frekwencją!
60 zwiedzających – w tym goście z Leszna,
Obornik, Nowego Tomyśla, Lubonia czy Poznania. Nie zabrakło turystów z PTTK czy
pasjonata Znaczków Turystycznych, który
do Buku przyjechał na zabytkowym motocyklu i właśnie na dwóch kółkach zwiedza
wielkopolskie zakątki, a okazjonalnie wybiera się w dalsze wyprawy. Przyczyniła
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się do tego pierwsza odsłona Przystanku
i jej uczestnicy, którzy chętnie dzielili się
swoimi wrażeniami, a także jeszcze szersza promocja. O naszej akcji mogli usłyszeć
słuchacze Meloradia i Radia Emaus oraz
fani Znaczków Turystycznych. Wydarzenie promowali również Powiat Poznański
i poznański punkt Informacji Turystycznej.
Za pomoc w nagłośnieniu Przystanku Buk
dziękujemy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która wspierała nas od
samego początku w przygotowaniach do
tego niełatwego przedsięwzięcia!
W roli przewodnika wystąpił Hubert
Wejmann – dyrektor Biblioteki i Kina, który swoją wiedzą historyczną, anegdotkami
przy odkrywaniu nowych zabytków czy tworzeniu powstańczego muralu zaczarował
zebranych turystów. Sam mural i to, jakie
tajemnice skrywa, jak dużą symbolikę, na
wielu osobach wywarło ogromne wrażenie.
Tam każde „okno” ma swoje znaczenie, a twarze, które widzimy na muralu nie są wcale
przypadkowe – są tacy mieszkańcy gminy,
którzy mogą tam dostrzec swojego dziadka.
Jestem przekonana, że nie tylko na zabytki uczestnicy spaceru spojrzą inaczej,
ale również na remonty i koparki! A w nich
pracują ludzie, którzy archeologię powinni
zdać bez żadnych egzaminów. Historia średniowiecznego miecza rycerskiego (są tylko

cztery takie w Polsce!), który jest głównym
bohaterem wystawy archeologicznej w dawnej synagodze, obok skrywanych i w boju
odzyskanych fragmentów fosy, ma swoją
własną historię, która zaczęła się od „kulki”,
która zdobi rękojeść miecza.
Wśród mieszkańców naszej gminy
można było usłyszeć, że po takim spacerze
spojrzeli na tak – wydawałoby się – dobrze
znany Buk z zupełnie innej strony. Często
jeździmy na wycieczki gdzieś daleko, a nie
znamy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki.
Co ciekawe, na drugiej edycji można było
spotkać znajome twarze – niektórzy byli
tak zafascynowani historią naszego miasta,
że przyszli ponownie, co więcej – zabrali
ze sobą rodzinę i znajomych, żeby ci sami
przekonali się, co stracili tydzień wcześniej!
Warto dodać, że gościliśmy już w Buku
wiele wycieczek zorganizowanych, dla których Buk był w większości przypadków tylko
kolejnym przystankiem na mapie. Wcześniej
podobne wycieczki pod hasłem „Bądź turystą w swoim mieście” organizował PTTK
Oddział Buk, były to wycieczki tematyczne
– np. Rajdy Niepodległościowe.
Dla tych, którzy nie zdążyli na nasz
Przystanek Buk, zachęcamy do zapoznania
się z opiniami tych, co wzięli udział w nieoczywistym spacerze po Buku – czy im się
podobało?:

37

„Oj, bardzo! Kto nie był, niech szybko
nadrobi to w kolejną niedzielę. Spacer z historią w tle, tak najłatwiej przyswaja się wiedzę o swojej Małej Ojczyźnie. Izba Muzealna
to dla mnie będzie skarbnica bez dna. Wrócę
z całą pewnością! Dziękuję!” – Alicja
„Rewelacyjnie spędzona sobota. Niesamowicie interesujący spacer. Ja – Bukowianka od zawsze – dałam się zaskoczyć! Hubert
Wejmann jest najlepszy. Jak przystanek, to
tylko BUK! Dziękuję.” – Liliana
„Mi również podobało się bardzo!! Na
spacerze znalazłam się trochę przypadkiem, (…) ponieważ był to super pomysł
na spędzenie wolnego czasu. Pozdrawiam
całą grupę zwiedzających i jeszcze raz
podziękowania dla przewodnika. Zachęcam do skorzystania ze spaceru 28 sierpnia, a w zdjęciach Buku sprzed lat można
się zakochać!” – Anna
„Gratuluję pomysłu, tego nam trzeba.
Mile spędzony czas” – Irena
„Świetnie przygotowane, fachowo
zrealizowane, przystępnie dla odbiorców.
Liczni uczestnicy przekazywali swoje
uznanie i podziękowania” – Piotr
„To był bardzo mile spędzony czas. Wiele
ciekawych informacji i nowe spojrzenie na
nasze miasteczko” – Agata

„Świetna sprawa, informacje historyczne
naszego miasta bardzo bogato i ciekawie
przekazane” – Jolanta
„Niczym spacery po Warszawie i okolicy
organizowane co tydzień z ABC i chyba ja
się skuszę” – Weronika

Akcja rabatowa
Przystankowi Buk towarzyszyła również akcja rabatowa wzorowana na akcji
„Poznań za pół ceny”, której pomysłodawcą
i organizatorem była Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna.
Do naszej akcji przyłączyły się bukowskie restauracje, kawiarnie i księgarnia,
gdzie można zakupić bukowskie gadżety
i pamiątki.
Jak samą akcję oceniają dziewczyny
z Cafe Reszka, na czele z właścicielką Donatą
Szymańską, której kawiarnia przyłączyła się
do akcji rabatowej? – Cieszymy się bardzo,
że przez dwa ostatnie weekendy mogłyśmy
gościć turystów uczestniczących w wydarzeniu Przystanek Buk. Zadowolenie na ich
twarzach wskazywało, że spacer uliczkami
Buku był bardzo udany. Przystąpiłyśmy do
akcji, bo uważamy, że ważne jest promowanie naszego miasta, które ma tak bogatą
historię.
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Swoją opinią podzieliła się z nami również Katarzyna Otto, która prowadzi Księgarnię Literacką – Bliżej nieba – Przystanek
Buk to fantastyczna inicjatywa zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów. Ci pierwsi mają
okazję, by się zatrzymać, przystanąć koło
miejsc, które mijają w pędzie codziennego
życia, i poznać lub przypomnieć sobie ich
historię. Dla turystów to doskonała okazja, by
poznać miasto z przewodnikiem i odwiedzić
wyjątkowe miejsca, które na co dzień nie
są dostępne dla zwiedzających. To także
doskonały pomysł na promocję miasta. Jako
osoba utożsamiająca się z Bukiem nie mogłam nie wziąć udziału w tej akcji. Uważam,
że poznawanie własnej historii, kultury jest
niesamowicie ważne i potrzebne w budowaniu własnej tożsamości. Nie można takich
akcji nie wspierać! Ufam, że takich inicjatyw
będzie w naszym Buku więcej i będziemy
mogli je wspólnie tworzyć.
Dziękujemy każdemu z Was za obecność!
Jesteśmy przekonani, że Przystanek Buk
to dopiero początek czegoś więcej! Jeszcze
wiele historii nie zostało opowiedzianych,
a pomysłów na kolejne spacery nie brakuje.
Wypatrujcie kolejnej, najprawdopodobniej
wiosennej edycji naszego Przystanku!
Monika Błaszczak-Mańkowska
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

Czym jest Znaczek Turystyczny?
Przedstawia on miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem
pobytu. W żadnym innym miejscu nie można
kupić takiego znaczka. Znaczki przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne,
biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca
historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki
techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne
miejsca, do których dociera ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc, a zarazem wyjątkową
pamiątką. Jest to ogólnoeuropejska akcja
kolekcjonerska.

Znaczki Turystyczne w Buku

Nowy Znaczek Turystyczny w Buku –
kościół św. Krzyża
Do grupy bukowskich Znaczków Turystycznych dołącza kolejny – Kościół świętego
Krzyża w Buku. Wybór tego zabytku chyba nikogo nie dziwi. Gdy ostatnio informowaliśmy Was o wznowieniu Znaczków Turystycznych, po dłuższej nieobecności w naszej
gminie, to pojawiły się komentarze mówiące o tym, że to miejsce zdecydowanie na
Znaczek Turystyczny zasługuje! Jest to niewątpliwie nasza lokalna „perełka”, nie każdy
ma w swojej gminie drewniany kościół – do tego tak dobrze zachowany!
Trochę historii

Świątynia została wzniesiona w 1760 r.
z fundacji wojewodzica poznańskiego Wiktora Raczyńskiego z Wojnowic. Zastąpiła
istniejący tu wcześniej kościół św. Wojciecha,
wzmiankowany po raz pierwszy w przekazie dotyczącym pożaru z 1515 r. Obecny
kościół jest trzecim z kolei wzniesionym
na tym pagórku. Wykonany z drewna modrzewiowego, o konstrukcji szkieletowej,
oszalowany. Jest architektoniczną perełką
w stylu barokowym. Powstał według oryginalnego projektu na planie krzyża greckiego, z przybudówkami w postaci zakrystii
od strony zachodniej i kruchty od strony
wschodniej. Góruje nad nim pseudokopuła
zwieńczona ośmioboczną wieżyczką. Na jej
szczycie umieszczono hełm z tzw. latarnią
obitą blachą. Na podniebieniu wieżyczki widoczna z wnętrza kościoła rzeźba gołębicy
i puttów aniołków. Strop świątyni podpiera
osiem kolumn ustawionych na planie koła.
Ciekawostką jest wykonane z łupku serce,
które można dostrzec od strony wschodniej,
na jednej ze ścian ośmiobocznej wieżyczki.
Do dziś zachowała się większość oryginalnego wyposażenia w stylu rokoko. Pierwotnie wnętrze było udekorowane bogatszą niż
obecnie polichromią i utrzymane w jaśniejszej
tonacji. Centralne miejsce zajmuje barokowy ołtarz, którego głównym elementem jest
późnogotycki krucyfiks. Krzyż umieszczony
jest na tle drewnianej, srebrzonej draperii
otoczonej rzeźbami. Na samym jego szczyKOSYNIER BUKOWSKI l	

cie widnieje figurka Boga Ojca. Wokół górnej
części krzyża sześć aniołków, w połowie wysokości para aniołów unoszących się w chmurach, u stóp Chrystusa dwa kolejne putta. Po
bokach rzeźby przedstawiające Maryję i św.
Jana Ewangelistę, stojących pod krzyżem.
Podstawę ołtarza przypomina skałę – zapewne Golgotę, na której ustawiono krzyż.
Odnajdujemy na niej ciekawe detale takie
jak: lwa, smoka, gołębicę, węże czy motywy
roślinne. Uwagę zwraca misternie rzeźbione
tabernakulum, wewnątrz którego kryje się
obrotowy tron boży. Obok ołtarza głównego
znajdują się jeszcze cztery ołtarze boczne. Do
cennych elementów wystroju należą drewniana ambona w stylu rokoko, ustawiona
w kruchcie kropielnica z piaskowca z XVI w.
i drewniany chór ze zdobiącą go polichromią
przedstawiającą chór anielski. We wnętrzu
wieżyczki znajdują się wizerunki polskich
świętych: Kazimierza, Wojciecha, Jadwigi
Śląskiej i Stanisława. Na stropie widoczne
są sceny związane z kultem św. Wojciecha.
Ponadto możemy zobaczyć postacie czterech
ewangelistów, świętych: Jana, Łukasza, Marka
i Mateusza.

Buk do tej pory miał dwa Znaczki Turystyczne:
» No. 259 – Miasto i Gmina Buk – Legenda
o drzewie bukowym i księciu Mieszku I,
» No. 260 – Synagoga w Buku.
Do kolekcji dołącza kościół świętego
Krzyża w Buku z numerem 1165.

Gdzie można kupić Znaczki
Turystyczne w Buku?

Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że
liczba miejsc, gdzie można będzie zakupić
Znaczki Turystyczne, poszerzy się. Zależy
nam na tym, żeby znaczki były ogólnodostępne, niezależnie od dnia czy pory odwiedzin
turysty. Gdzie zatem znajdziemy znaczki?
» Kasa kina „Wielkopolanin” - Buk, pl. Stanisława Reszki 29 (czynna od piątku do
wtorku w godzinach 15:00-21:00),
» Kawiarnia Cafe reSzka - Buk, pl. Stanisława Reszki 1 (wtorek-niedziela 10:0019:00),
» Restauracja Parkowa - Buk, ul. Przykop 1
(codziennie w godzinach 10:30-21:30),
» Bistro Przy Młynie - Buk, ul. Dobieżyńska
21 (poniedziałek-piątek 10:00-18:00,
sobota 10:00-15:00),
» Nova Trattoria - Buk, ul. Dworcowa 37
(codziennie w godzinach 12:00-22:00),
» Księgarnia Literacka Bliżej nieba - Buk,
pl. Przemysława 12/2 (poniedziałek:
12:00-18:00, wtorek-piątek 9:00-17:00,
sobota: 9:00-13:00).
Monika Błaszczak-Mańkowska

Kiedy można zobaczyć
wnętrze kościoła św. Krzyża?

W kościele św. Krzyża odbywają się msze
święte, po których można zwiedzić wnętrze
świątyni na własną rękę – we wtorki o 7:00
i 18:30, w niedzielę nabożeństwa dla Ukraińców 15:00-17:00.

39

Muzycznie
i turystycznie

S

towarzyszenia Lokalne Grupy Działania „Źródło” i „Perły Mazowsza”
zrealizowały projekt współpracy
pod tytułem „Muzycznie i Turystycznie”.
Pierwsza część rozpoczęła się 22 sierpnia
2022 r. na terenie Lokalnej Grupy Działania
„Źródło”. W tym dniu zawitali do nas goście
z Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”. Pierwsze spotkanie miało miejsce
w restauracji Parkowa w Buku, gdzie nasi goście mogli posmakować kuchni wielkopolskiej
z bardzo bogatego menu, a mianowicie na
przystawkę podano pyrę z gzikiem, następnie polewkę wielkopolską, natomiast z dań
głównych goście raczyli się pyzami i sosem,
schabem ze śliwką, szarymi kluchami
z okrasą, surówkami, szagówkami z duszonką. Na osłodę były racuchy z konfiturami.
„Perły Mazowsza” powitali włodarze i przedstawiciele naszych stowarzyszonych gmin:
w imieniu burmistrza, jako gospodarz gminy,
wystąpiła pani sekretarz Aleksandra Wawrzyniak. W spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Pinczak burmistrz Miasta i Gminy
Stęszew, Paweł Jazy – zastępca wójta Gminy Dopiewo, Adam Mendrala – kierownik
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Dopiewie, Hubert Wejmann członek Zarządu
LGD „Źródło” oraz kierownik i pracownicy
Biura LGD „Źródło”, wśród witających był
obecny Jan Broda wójt gminy Komorniki,
która przystąpiła do stowarzyszenia LGD
„Źródło” i będzie zasilała nas ludnościowo
i obszarowo w przyszłej perspektywie finansowej.
Po obiedzie przeszliśmy do Sali Miejskiej, tak zwanej „Synagogi”, na prezentację poszczególnych gmin. Po dwugodzinnej
prezentacji nasi goście udali się na zwiedzanie Buku z przewodnikiem Hubertem
Wejmannem. Uczestnicy projektu zobaczyli m.in. rynek, Ratusz, kościół św. Krzyża,
grobowiec rodziny Niegolewskich, Figurę
Ecce Homo, zbiorową mogiłę Powstańców
Wielkopolskich, kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, sanktuarium Matki

Bożej Bukowskiej Literackiej, Plac Reszki,
szpital Stanisława Reszki, budynek dawnego
sądu powiatowego i więzienie, ulicę Mury,
ulicę Poznańską, dawną synagogę (Sala Miejska), powstańczy mural, budynek szpitala
powstańczego.
Po intensywnej wycieczce goście odjechali na wypoczynek do hotelu Delicjusz,
w którym odbyła się uroczysta kolacja
z udziałem przedstawicieli LGD „Źródło’.
We wtorek po śniadaniu nasi goście
wraz z przewodnikiem Hubertem Wejmannem rozpoczęli zwiedzanie terenu LGD
„Źródło”. Zobaczyli miedzy innymi: Rynek
w Stęszewie, Muzeum Regionalne, gotycką
świątynię w Tomicach, kościół drewniany
w Łodzi pod Stęszewem, pałac w Będlewie.
Ze względu na utrudnienia pogodowe nie
udało się przejść przez fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego do źródełka
w Żarnowcu, również nie dało się wjechać
w Lasy Palędzko-Zakrzewskie.
Po obiedzie „Perły Mazowsza” udały się
w drogę powrotną do domu.

Druga część projektu to wyjazd uczestników LGD „Źródło” na teren partnera „Perły
Mazowsza”.
W pierwszym dniu na zaproszenie burmistrza Konstancina-Jeziorny odwiedziliśmy
Urząd Miasta. Spotkanie było fascynujące
dla wszystkich, ponieważ włodarz bardzo
ciekawie opowiedział nam o historycznym
i współczesnym Konstancinie. Po wizycie
przejechaliśmy do hotelu Groman w Sękocinie na kolację, podczas której gościliśmy
naszych Partnerów. W piątek rozpoczęliśmy
zwiedzanie terenu LGD „Perły Mazowsza”.
Widzieliśmy przepiękny drewniany kościół w Rembertowie, zamek w Czersku
oraz Sanktuarium w Górze Kalwarii. Obiad
zjedliśmy w uroczym miejscu, w hotelu Bobrówko, gdzie podano nam kuchnię typową
dla tego miejsca, a była to między innymi
kaczka w jabłkach i wiśniach. Po obiedzie
i krótkim odpoczynku udaliśmy się do Kon-

40 		

stancina, gdyż celem LGD „Źródło” było zaprezentowanie naszych zespołów podczas
koncertu w Domu Kultury „Hugonówka”
w parku zdrojowym w Konstancinie-Jeziorna. W koncercie udział wzięły trzy zespoły:
„Bel Canto” z Dopiewa, Kapela Dudziarka
„Koźlary” ze Stęszewa oraz zespół kameralny
„Amici Canti” z Buku. Po koncercie pojechaliśmy do hotelu na kolację i odpoczynek przed
podróżą do domu.
Celem projektu „Muzycznie i Turystycznie” była promocja terenów naszych stowarzyszeń i pokazanie wszystkiego, co cenne.
W wyniku realizacji operacji odbyły się dwie
wizyty studyjne wraz z zaplanowanymi wycieczkami, koncert, wydana została płyta,
na której można posłuchać trzech wyżej
wymienionych zespołów, na stronach LGD
została zamieszczona publikacja interaktywna promująca przyrodę LGD „Źródło” oraz
odbyły się dwa obiady promujące regionalną
i miejscową kuchnię.
Projekt pt: ,,Muzycznie i Turystycznie –
MiT” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja
zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przypominamy, że lokalna grupa działania funkcjonuje na naszym obszarze od
2009 roku i dysponuje środkami z PROW,
w ramach których mieszkańcy, samorządy,
czy organizacje pozarządowe mogą pozyskać
środki na realizację przedsięwzięć z zakresu
rozwijania przedsiębiorczości, doposażania
miejsc przestrzeni publicznej, czy organizowania wydarzeń. Głównymi celami LGD są:
poprawa atrakcyjności terenów oraz wzrost
rekreacji na obszarze LGD, promocja obszaru
i dziedzictwa lokalnego oraz rozwój aktywności gospodarczej społeczności lokalnej.
Więcej informacji: www.lgdzrodlo.pl
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Mleczarnia w Buku
stawia na jakość
od 140 lat!

W

czerwcu 2022 mleczarnia w Buku
świętowała swoje 140-lecie. To niewątpliwie jeden z najstarszych zakładów produkcyjnych w Polsce.
Jej długoletnie istnienie zawdzięcza nie
tylko doskonałym produktom, niezmiennie
wysokiej jakości docenianej w Polsce i poza
jej granicami, ale także determinacji osób zarządzających, pracowników, ale także mieszkańców regionu. Mleczarnia doświadczyła
burzliwej historii i choć nie raz jej istnienie
i funkcjonowanie było zagrożone, udało jej
się ponownie odbudowywać swój potencjał
dzięki wspólnemu zaangażowaniu.
Od początku swojego istnienia zakład

mleczarski stanowił ważny punkt na mapie
gminy. Mleczarnia oprócz skupu i przetwórstwa mleka prowadziła piekarnię oraz zajmowała się handlem artykułami rolniczymi.
Jako pierwsza w kraju uruchomiła produkcję
kazeiny, która eksportowana była do krajów
europejskich. Choć w czasie ponad 5-cio
letniej okupacji zmuszona była zawiesić
działalność, odzyskała swoją świetność by
w czasach powojennych stać się wizytówką
Polskiego Mleczarstwa odwiedzaną przez
gości z całego świata.
Działalność mleczarni w Buku została niejednokrotnie nagrodzona. W latach
sześćdziesiątych otrzymała znak Wysokiej
Jakości Produktu, w szczególności bukowskiego masła. W późniejszych latach została
wyróżniona także licznymi dyplomami za
najlepsze wyroby mleczarskie, a także niejednokrotnie tytułem Mlecznej Perły czy
Gazeli Biznesu. Mleczarnia od lat bierze także
udział w konkursach i programach promujących działania regionalne i tradycyjne. Od
2021 roku należy do członków Szlaku Smaki
Powiatu Poznańskiego skupiającego rekomendowane miejsca i wydarzenia związane
z kulturą kulinarną regionu.

Od 2020 roku mleczarnia jest własnością
firmy Levant Foods z Poznania. Nowy właściciel rozwija długoletni dorobek mleczarni
poprzez stałe ulepszanie jakości produktów,
opracowanie nowości produktowych, a także
wprowadzanie usprawnień linii technologicznych produkcji. Mleczarnia przygotowana jest na zmiany na rynku przede wszystkim
poprzez szybkie dostosowywanie się do
potrzeb klienta, dokonując analizy zapotrzebowania konsumentów. Czuwając nad
zmieniającymi się trendami, oprócz tradycyjnych produktów nabiałowych pod marką
Champion, w ofercie pojawiają się produkty
nabiałowe z kuchni bliskowschodniej pod
marką Jasmeen, których sprzedaż kierowana
jest głównie na eksport.
140 lat istnienia mleczarni to zasługa
pracy wielu pokoleń. W imieniu właściciela,
firmy Levant Foods, dziękujemy za zaangażowanie każdej osoby, która przyczyniła się
do zaistnienia tego jubileuszu. Siła tradycji,
dbałość o jakość i perspektywy rozwoju pozwalają nam śmiało patrzeć w przyszłość.
Mamy nadzieję, że przed nami kolejne sukcesy.*
Irmina Wesołowska
Specjalista ds.Marketingu
*dane zawarte w artykule pochodzą z profilu FB „Historia Buku na Fotografii” bazującej na książce ,,Przechadzki
po Buku’’ B. Majewicza

Rys historyczny:
» 1882 zarejestrowanie mleczarni w Buku (dawniej
Pawłówko)
» 1939-1945 przerwa w działalności podczas okupacji
» 1954 samodzielny Państwowy Zakład Mleczarski.
» 1971-1991 połączona z OSM w Nowym Tomyślu
» Od 1995 mleczarnia w Buku funkcjonuje pod
szyldem Bukowsko – Grodziskiej Spółdzielni
Mleczarskiej
» 2007 zakład został zakupiony przez spółkę ZPM
MLECZ w Wolsztynie działającej w grupie LACPOL.
» 2020 przechodzi pod własność firmy Levant Foods
Sp. z o.o.
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Fajny jest ten Mickiewicz
To już jedenasta edycja Narodowego Czytania, która została zapoczątkowana przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 r. Patronat nad tym wydarzeniem
jest kontynuowany przez kolejne pary prezydenckie. W tym roku spotkaliśmy
się w Kawiarni Stopklatka, aby wspólnie przeczytać „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza – w dwusetną rocznicę ich publikacji.

W

spólne czytanie „Pani Twardowskiej” rozpoczęła Aleksandra Wawrzyniak, sekretarz Miasta i Gminy
Buk. Kolejne ballady i romanse przybliżyli
nam m. in. Hubert Wejmann – dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku, Lidia Targosz
– wcześniejsza dyrektor czy ksiądz prałat
Andrzej Szczepianiak, a także wszystkie chętne osoby, które uczestniczyły w wydarzeniu.
Na sali dało się usłyszeć, że „fajny jest
ten Mickiewicz”. W Kawiarni Stopklatka po
wielu latach spotkały się koleżanki ze szkoły
podstawowej, które jak same stwierdziły,

kiedyś w szkole połączył je Mickiewicz i teraz
po latach znowu dane było im spotkać się
właśnie przy jego lekturze! Myślę, że wielu
z nas odkryło Mickiewicza na nowo, który
jak zgodnie stwierdziliśmy – bawi i jest wciąż
aktualny.

Historia pewnej sukienki

Jeszcze zanim rozpoczęło się wspólne
czytanie, w rozmowach zebranych osób można było usłyszeć historię pewnej sukienki,
która stanowiła scenografię do wydarzenia.
Niczym Świtezianka nad wodą, z wiankiem

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej
im. dr. Lecha Siudy w Szewcach
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na głowie, czerwonymi koralami i z koszem
pełnym kwiatów. Założona na manekinie,
piękna, 90-letnia niebieska sukienka, wykonana najprawdopodobniej z jedwabnego
żorżetu, zachwycała każdego. Sukienka ta
jest jedną z wielu rodzinnych pamiątek, która należy do Lidii Targosz – emerytowanej
dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku.
„Suknie zaproponowałam jako element
dekoracji – z wiankiem jak Świtezianka. Sukienka ma około 90 lat. Uszyła ją osobiście
moja mama Pelagia Targosz. Na starym, rodzinnym zdjęciu stoi w niej przed rodzinnym
domem w Kaźmierzu, przy okazji rodzinnej
uroczystości. Jest to jedna z pierwszych kreacji, które mama wykonała. Zawsze lubiła
szyć, więc babcia po skończeniu szkoły powszechnej, w ramach przygotowania córki
do dorosłego życia, wysłała ją na naukę do
renomowanej krawcowej do Obornik. Mama
była kreatywna, sama wymyślała wzory.
Szyła wszystko począwszy od sukienek,
spódnic i spodni, a kończąc na płaszczach
czy ślubnych sukienkach. Szyła dla rodziny
i znajomych – do końca życia, a żyła ponad
90 lat. Znalazła w życiu swoją pasję, której
każdy człowiek powinien poszukiwać”.
Pani Lidia miała okazję założyć tę wyjątkową kreację w ósmej klasie szkoły podstawowej na juwenalia, a teraz po wielu latach
sukienka idealnie wpisała się w charakter wydarzenia i stała się jego prawdziwą gwiazdą.
Monika Błaszczak-Mańkowska

A

kcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku.
Szkoła Podstawowa z Szewc dołączyła
do niej w zeszłym roku czytaniem fragmentów „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej.
Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjęli tę inicjatywę, dlatego w bieżącym roku
grono pedagogiczne chętnie zaangażowało
się w czytanie kolejnej lektury. Pozycją 11.
odsłony akcji były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Nauczyciele przeczytali uczniom „Powrót
taty”. Ballada poruszyła serca wszystkich
uczestników „czytania”.
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022

Dakowy Suche:
żyj zdrowo, udzielaj się sportowo
W sołectwie Dakowy Suche ostatnio dużo się dzieje. Festyny rodzinne, rozgrywki
sportowe, zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki to inicjatywy, które aktywizują
społeczność lokalną i po przerwie związanej z covidem pokazują, jak bardzo takie
spotkania są potrzebne. Przedsiębiorczość sołectwa przejawia się też w innych
inicjatywach, takich jak budowa boiska do gry w siatkówkę czy odbudowa stawu.

Ł

ukasz Sierant z Rady Sołeckiej Dakowy Suche mówi, że w czasie wakacji
w weekendy organizowane były imprezy, w szczególności zajęcia sportowe dla
dzieci, ale nie tylko. – Jednym z pierwszych
takich spotkań przeznaczonych zarówno dla
młodych, jak i starszych był piknik rodzinny, który odbył się 10 lipca. Oprócz wielu
atrakcji dla dzieci (na przykład dmuchańce,
warsztaty plastyczne i techniczne, tworzenie
figurek balonowych), pokazów strażackich
czy zmagań sportowych, wsparliśmy też
zbiórkę pieniędzy na leczenie Lili. Dziewczynka od urodzenia choruje na poważną
wrodzoną wadę serca, a jej rodzice zbierają
pieniądze na operację kardiologiczną w Genewie, która kosztuje ponad półtora miliona
złotych. Przeprowadzona loteria fantowa
pokazała, że serca mieszkańców sołectwa
są otwarte na potrzeby innych.
Od tego czasu w Dakowach Suchych
ruszyły regularne spotkania, a frekwencja
przez cały czas dopisuje. Rada Sołecka wraz
z Arturem Kochniarczykiem, który prowadzi
zajęcia dla dzieci z piłki nożnej, zaprosiła na
zajęcia w klimacie sportowym, które mają
na celu integrację zarówno dzieci, jak i starszych. Dzieci okazały się małymi gigantami,
a dorośli starali się dotrzymać im kroku.
6 sierpnia na lokalnym boisku odbył się
towarzyski mecz mieszkańców, w którym
wziął udział też burmistrz Miasta i Gminy
Buk Paweł Adam. Emocji i zaciętej walki
nie brakowało.
Na kolejne wydarzenia zaproszono we
wszystkie weekendy sierpnia. Rada Sołecka
dziękuje za zaangażowanie Kołu Gospodyń
Wiejskich Dobra Sznyfin oraz licznemu gronu lokalnych sponsorów, którzy ufundowali
między innymi piłki, koszulki i niezbędne
akcesoria do treningu, a także w trakcie
festynu zapewnili wiele atrakcji dla dzieKOSYNIER BUKOWSKI l	

ci: dmuchany zamek, animacje oraz inne
niespodzianki.
Wrzesień też rozpoczął się sportowo.
Urzędnicy i radni zostali zaproszeni do sołectwa Dakowy Suche na turniej piłki nożnej,
podczas którego emocje sportowe sięgały
zenitu.
Dzięki pomocy jednej z lokalnych firm została zrealizowana inicjatywa budowy grilla
przy Sali Wiejskiej, który jest dostępny dla
wszystkich mieszkańców. Jest też już pomysł,
aby przy grillu postawić wiatę biesiadną,
pod którą zintegrować można się najłatwiej.
Dzięki Funduszowi Sołeckiemu, ale też przy
pomocy gminy jest przygotowywane małe
boisko do piłki siatkowej.
To nie koniec inicjatyw mieszkańców.
Wraz z gminą zajęto się również odbudową
stawu w Dakowach Suchych. Na początku
sierpnia odbyła się wizytacja lokalna stawu, w której wzięli udział między innymi
przedstawiciele Związku Spółek Wodnych
z Nowego Tomyśla. – Prace początkowo mia-

ły polegać jedynie na oczyszczeniu stawu,
ale w trakcie zdecydowano się działania rozszerzyć i dokonać prac konserwacyjnych
pozwalających na przywróceniu stawu do
wcześniejszego stanu – wyjaśnia Łukasz
Sierant z Rady Sołeckiej Dakowy Suche.
Sołtys wsi Dakowy Suche Marian Kocik
mówi: – Zaangażowaliśmy się w te działania
w ramach czynu społecznego. Bez odpowiedniego sprzętu trudno by było wiele
zdziałać: przyciąć trzcinę, dokopać do wody
czy wywieźć błoto. Otoczenie wokół stawu
też będzie zagospodarowane: wysypany zostanie piasek, postawimy ławki, zarybimy
staw, zrobimy plażę. W planach mamy też,
aby przy Sali Wiejskiej wytyczyć parking.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam aktywnie kibicuje sołectwu Dakowy
Suche. Wziął udział w spotkaniach z mieszkańcami, z zainteresowaniem wysłuchał,
jakie są ich pomysły. Cieszy go, że społeczności sołeckie inicjatywę biorą w swoje
ręce i wykazują tak duże zaangażowanie
w życie wsi. W miarę swoich możliwości
gmina będzie finansowo wspierać działania,
co już się stało.
Na sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn.
30 sierpnia br. w ramach poprawek do tegorocznego budżetu MiG Buk zostały wygospodarowane pieniądze w wysokości
130.000 zł na zagospodarowanie terenu
przy Sali Wiejskiej w Dakowach Suchych
wraz z odtworzeniem stawu i montażem
zastawki retencyjnej.
EWA
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100-lecie
MKS Patria

W

eekend 20-21 sierpnia 2022 r. zapisze się na specjalnych kartach
historii Miejskiego Klubu Sportowego Patria w Buku. W tych dniach nasz
gminny Klub organizował kilka wydarzeń
sportowych, które były pierwszą częścią
obchodów 100-lecia Klubu.
W sobotę od godzin porannych na dwóch
boiskach OSiR Buk rywalizowało 8 drużyn
z rocznika 2011 w ramach turnieju pn. „mini
Mistrzostwa Świata 2022”. Młodzi adepci
futbolu zamienili na chwilę nazwy swoich
klubów na reprezentacje narodowe.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco:
1. Hiszpania - AP Wilki Dąbrówka
2. Argentyna - Lipno Stęszew
3. Francja - GAP Czacz/Śmigiel
4. Polska - SIX Akademia Futbolu
5. Holandia - Promień Opalenica
6. Brazylia - Patria Buk Biali
7. Anglia - Patria Buk Zieloni
8. Niemcy - Stella Luboń
Zwieńczeniem sobotniego dnia był mecz
Oldbojów Patrii z zaprzyjaźnioną drużyną
Oldbojów Żary. Przed emocjami sportowymi,
miało miejsce bardzo ważne wydarzenie.
Została odsłonięta tablica pamiątkowa,
która będzie przypominać zawodnikom,

działaczom, kibicom i sympatykom klubu
o pięknym jubileuszu MKS-u.
Po chwili na murawę wybiegli główni
aktorzy tego wydarzenia. Mecz był bardzo
wyrównany, do przerwy żadna z drużyn nie
potrafiła zdobyć gola. Po przerwie coraz
śmielsze ataki jednych i drugich przyniosły
w końcu gola dla przyjezdnych, po dobrym
dośrodkowaniu spod linii końcowej. Patria
nie odpuszczała i po chwili Andrzej Karalus
zdobył bramkę wyrównującą, wykorzystując
prostopadłe podanie kolegi z drużyny. Przez
moment, kibice zgromadzeni na trybunach
musieli szukać bezpiecznego miejsca, bowiem zerwała się gwałtowna ulewa i szalał porywisty wiatr. Oldbojom to jednak nie
przeszkadzało. Co więcej, lepiej te warunki
wykorzystali goście i po samobójczym trafieniu jednego z zawodników Patrii wyszli
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ponownie na prowadzenie. Wydawało się,
że mecz zakończy się zwycięstwem ekipy
z Żarów. Nic bardziej mylnego. W ostatniej
akcji meczu kapitan Patrii Sebastian Kleiber
oddał mocny strzał z około 35 m, a piłka
kozłując jeszcze przed bramkarzem wpadła
do siatki gości. Sędzia po tym golu zakończył
mecz sprawiedliwym remisem 2:2.
Po meczu nastąpiła integracja obu zespołów, a także wymiana okolicznościowych
pucharów i upominków. Wśród, których warto wymienić 115-letni zegar, który Patria
otrzymała od przyjezdnych. Zegar zawiśnie
w specjalnym miejscu w klubie i będzie przypominał o tym wyjątkowym meczu.
Organizatorzy dziękują firmom, instytucjom i osobą prywatnym, które wspomogły
nas w organizacji tego piłkarskiego święta.
Paweł Prugar
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Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli
osobiście lub duchowo
w ostatnim pożegnaniu

Jest taka chwila o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę,

Śp.
V
Włodzimierza Skrzypczaka
W sposób szczególny pragnę podziękować ks.
Proboszczowi, obsłudze kościoła
oraz firmie pogrzebowej „Osiński”
za odprawioną Mszę Świętą i odprowadzenie
na miejsce spoczynku,
dyrekcji i pracownikom Technikum
Rolniczego w Trzciance gm. Kuślin,
członkom Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Buku
oraz Pogodnej Jesieni.

zawsze za wcześnie.”

Serdecznie dziękujemy tym,
którzy dzielą z nami smutek i żal
oraz uczestniczyli
we Mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

V Śp. Tadeusza Bednarka
Za okazaną zmarłemu pamięć,
za modlitwę, ofiarowane komunie,
Msze św. i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”

Dziękuję również
za złożone intencje mszalne.
Podziękowania składa
Żona

składa Rodzina

UROCZYSTA GALA
100 - LECIA KLUBU
MKS PATRIA BUK
1922 - 2022

24 WRZEŚNIA 2022 R.
/SOBOTA/

17:00

HALA SPORTOWA OSIR UL. SZARYCH SZEREGÓW 10

PATRIA ZNACZY OJCZYZNA
PRZED GALĄ (OD GODZ. 12:00) WYSTAWA KLUBOWYCH ZDJĘĆ, KRONIK, PAMIĄTEK
W PROGRAMIE:

• PREZENTACJA NOWEGO SZTANDARU KLUBU •
• WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PZPN/WZPN ORAZ PAMIĄTKOWYCH WYRÓŻNIEŃ •

• NOMINACJA NOWYCH CZŁONKÓW HONOROWYCH •
• PREMIERA KLUBOWEGO FILMU PROMOCYJNEGO •
• WYSTĘP KATARZYNY STAROSTY Z ZESPOŁEM •
SERDECZNIE ZAPRASZAMY BYŁYCH ZAWODNIKÓW, DZIAŁACZY, SYMPATYKÓW, KIBICÓW

WSTĘP WOLNY

KOSYNIER BUKOWSKI l	

KINO
KONESERA

KINO KONESERA
w Wielkopolaninie

W

akacje za nami więc czas wznowić spotkania w Kinie
Konesera. Mamy nadzieje , że cykl ten przypadł Państwu
do gustu i nadal będziecie go z nami kontynuować.
Kolejne spotkanie odbędzie się 28 września 2022 o godz. 18:30
We wrześniu proponujemy 2 tytuły do wyboru:
1. „Głupcy” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . reż. Tomasz Wasilewski
2. „Stracone złudzenia” .  .  .  .  . reż. Xavier Giannoli
Bilet do Kina Konesera – 12 zł.

Przysyłajcie Wasze propozycje na adres kino@bibliotekabuk.pl do 18 września 2022 roku. Tytuł, który zdobędzie
największą ilość głosów, wyświetlimy na wrześniowym seansie.
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LECZENIE
STOMATOLOGICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY
DO 18 R.Ż.
Leczenie stomatologiczne prowadzi
Dr Joanna Hajdasz
BUK, ul. Kościelna 3
Zapraszamy do rejestracji telefonicznej

732-760-282

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

Zatrudnimy

KRAWCOWĄ – SZWACZKĘ
Praca w Buku, jednozmianowa.
Szycie lekkie.
Kontakt tel.: 663 289 288
601 711 480
l SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022
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KUPIĘ
GRUNTY

– AG, mieszkaniówka, usługi.
Tel. 882 725 015, 663 808 241

Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121, e-mail:
kosynierbukowski@mgokbuk.pl
(z dopiskiem reklama)
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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