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Nowe gminne przedszkole w Bukowcu

Wiosną 2022 roku zakończyły się roboty budowlane i odbiory budynku nowego gminnego

przedszkola. Ten nowoczesny, przestronny, efektowny obiekt jest zlokalizowany w

centrum Bukowca, przy ulicy Bajkowej. Roboty potrwały

16 miesięcy. W przedszkolu jest pięć sal, każda o powierzchni 75 metrów kwadratowych.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest ruchoma ściana działowa łącząca dwie sąsiadujące sale,

którą można automatycznie złożyć i dzięki temu powstaje powierzchnia ok. 150m

kwadratowych do wykorzystania na akademie, bale karnawałowe, czy inne spotkania w

szerszym gronie. Ponadto sala dla najstarszych dzieci jest wyposażona w ściankę

wspinaczkową. Prócz tego jest nowoczesna kuchnia do przygotowania posiłków z całym

zapleczem i wyposażeniem. Oczywiście jest gabinet dyrektora, pomieszczenie do zajęć

indywidualnych, toalety przy każdej sali, czy szatnia. Przedszkole jest przystosowane do

potrzeb osób niepełnosprawnych, ogrodzone i monitorowane.
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Nowe gminne przedszkole w Bukowcu

Koszt inwestycji to 4,1 miliona złotych. Na to przedsięwzięcie zostały

przeznaczone środki z budżetu samorządu, ponadto gmina pozyskała

dofinansowanie w wysokości prawie 800 tysięcy złotych w ramach

pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowe

przedszkole łącznie może pomieścić około 125 dzieci, na ten moment

uczęszcza trochę ponad setka.

W związku z budową przedszkola, niemal w tym samym czasie przy

50% wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych powstała

droga dojazdowa z parkingiem, zatoką autobusową, chodnikiem.
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Nowe gminne przedszkole w Bukowcu
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Modernizacje ulic w Przysiersku i Bukowcu

Wyłoniony w przetargu wykonawca, firma Kic-Trans z Drzycimia, jesienią 2022

roku wykonał roboty na drodze gminnej przy ulicy ks. Wedrowskiego w Przysiersku.

Dokumentacja dla tego zadania obejmowała wykonanie nowej asfaltowej

nawierzchni z poboczami, odwodnienie, przebudowę części linii energetycznej,

montaż nowego oświetlenia i przebudowę skrzyżowania.

W ramach przedsięwzięcia wykonaliśmy ponadto dywanik asfaltowy oraz zjazdy

do nieruchomości na całej długości ulicy Wrzosowej w Bukowcu.

Koszt zadania to około 940 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że prawie 400 tysięcy

złotych wsparcia do inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Modernizacje ulic w Przysiersku i Bukowcu
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Rozbudowa szkoły w Przysiersku GMINA 

BUKOWIEC

We wrześniu 2022r. rozpoczęły się roboty przy budowie energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z wymianą

źródła ciepła na odnawialne źródło energii (OZE) w szkole w Przysiersku. Prace realizuje firma Solgrud, która

złożyła najkorzystniejszą ofertę. Cena zaproponowana przez grudziądzkie przedsiębiorstwo, to 13,4 miliona

złotych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji

Strategicznych. Kwota uzyskanego przez gminę Bukowiec dofinansowania wynosi 11,2 miliona złotych, a więc ok.

85% wartości zadania.



Rozbudowa szkoły w Przysiersku

Zaplanowaliśmy budowę nowej, wymiarowej sali gimnastycznej

z zapleczem sanitarnym i technicznym, będzie też łącznik prowadzący

do obecnego budynku szkoły. W łączniku powstanie nowa biblioteka

oraz dwie nowoczesne sale lekcyjne. Ogrzewanie sali gimnastycznej,

łącznika i, co istotne, istniejącego budynku szkoły będzie oparte na

odnawialnym źródle energii - gruntowej pompie ciepła w połączeniu

z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania

ma zredukować emisję gazów cieplarnianych i pozwolić uzyskać

oszczędności w kosztach zużycia energii. Wymiana źródła ciepła oraz

istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wymusza remont obecnie

użytkowanych pomieszczeń w placówce. Będzie też niezbędne

docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. W projekcie

przewidziano także wykonanie nowej, spójnej elewacji całego

kompleksu.
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Modernizacja przyszkolnego kompleksu sportowego i świetlicy 
wiejskiej w Różannie

W połowie grudnia ubiegłego roku miało miejsce

podpisanie umowy na realizację zadania polegającego

na modernizacji kompleksu sportowego oraz świetlicy

wiejskiej w Różannie. Wyłoniona w przetargu świecka

firma Hemar zaoferowała wykonanie zadania za nieco

ponad 2,5 miliona złotych. Na zadanie w Różannie

gmina Bukowiec pozyskała prawie 2 miliony złotych

dofinansowania, pozostałe kilkaset tysięcy zł stanowią

środki własne. Z umowy wynika, że inwestycja

powinna być zakończona w przeciągu kilkunastu

najbliższych miesięcy.
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Modernizacja przyszkolnego kompleksu sportowego i świetlicy 
wiejskiej w Różannie

Przedsięwzięcie polega na gruntownej modernizacji kompleksu sportowo -

turystycznego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły

podstawowej w Różannie. Obejmuje budowę nowego boiska

wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni

w dal. Zaplanowaliśmy ponadto wymianę części ogrodzenia, montaż ławek

wypoczynkowych, stojaków rowerowych, przewidzieliśmy utwardzenie

terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt będzie otwarty,

dostępny dla wszystkich chętnych i dostosowany do potrzeb

niepełnosprawnych. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju

społecznego, kulturalnego jest projektowana modernizacja świetlicy

wiejskiej, polegająca między innymi na dociepleniu ścian, wymianie źródła

ogrzewania na pompę ciepła, wymianie stolarki okiennej i drzwi. Po

modernizacji świetlica będzie większa i znacznie bardziej funkcjonalna, niż

do tej pory. A to dlatego, że na potrzeby mieszkańców zostaną przeznaczone

pomieszczenia po dawnym sklepie GS.
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Modernizacja przyszkolnego kompleksu sportowego i świetlicy 
wiejskiej w Różannie GMINA 
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Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Bukowcu

Obecnie zaawansowanie w procesie budowy hali wynosi niecałe 50%. Niestety prace, pomimo wezwań, były

realizowane przez wykonawcę nieterminowo, w związku z tym nasz samorząd podjął trudną decyzję

o rozwiązaniu umowy z firmą zajmującą się budową. Obecnie zakończyliśmy czynności inwentaryzacyjne,

równolegle w trakcie opracowania jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia kolejnego przetargu, żeby

wyłonić wykonawcę, który dokończy budowę. Trzeba dodać, że w związku z opóźnieniem w budowie, nie

ma obaw o utratę pochodzącego z trzech źródeł wsparcia finansowego na budowę hali, w łącznej wysokości

ponad 9 milionów złotych.
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Zadania z Programu Inwestycji Strategicznych 
– druga edycja

Łącznie około 30 miliardów złotych rozdysponowano pomiędzy jednostki

samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu

Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Prawie połowa wniosków,

które zostały pozytywnie rozstrzygnięte dotyczyło inwestycji drogowych,

16 procent infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 8 procent infrastruktury

sportowej, a 7 procent edukacyjnej. Gmina Bukowiec złożyła trzy wnioski,

które zostały pozytywnie ocenione i w efekcie pozyskaliśmy prawie

11 milionów złotych. Projekty dotyczą poprawy infrastruktury i mają służyć

mieszkańcom wielu miejscowości w naszej gminie. Pozyskane przez nasz

samorząd dotacje stanowią ponad 90% kosztorysowej wartości

przedsięwzięć.

Na kolejnych slajdach informujemy co będzie zrobione.
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Program Inwestycji Strategicznych
- budowa dróg gminnych 

Pierwszy z projektów, ze wsparciem w wysokości 4,4 miliona złotych, zakłada

budowę 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 4 kilometrów.

Asfalt bądź kostka brukowa mają zostać w nadchodzącym roku wykonane

w Bukowcu przy ul. Wiatrakowej, ks. Pisarka i Pogodnej, we Franciszkowie,

w Tuszynkach, na odcinku drogi z Gawrońca do Polskich Łąk, w Przysiersku (odcinek

ul. Brzózki), w Różannie.

Zakończona została już procedura przetargowa, została wyłoniona firma, która

wymienione drogi wybudyje, zmodernizuje.
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Program Inwestycji Strategicznych – budowa 
bieżni i boiska, zagospodarowanie terenu, 
odnowienie elewacji przy szkole w Bukowcu 

Drugie zadanie polega na budowie bieżni lekkoatletycznej i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole

w Bukowcu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi piesze z kostki brukowej) i

instalacją fotowoltaiczną oraz odnowieniem elewacji budynku szkoły. W tym przypadku gmina uzyskała

dofinansowanie na poziomie 3 mln 400 tys. złotych.

W lutym zakończyliśmy postępowanie przetargowe na tą inwestycję, podpisaliśmy umowę z firmą

„Urbański” z Torunia. Przedsiębiorstwo ma kilkanaście miesięcy na zrealizowanie zadania.
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Program Inwestycji Strategicznych 
– budowa ciągu pieszo-rowerowego 
z Bukowca do Przysierska i w Polskich Łąkach

Kolejne przedsięwzięcie ucieszy w szczególności rowerzystów, ponieważ wzdłuż drogi z Przysierska do Bukowca

ma zostać pobudowany długi na prawie 4 kilometry ciąg pieszo-rowerowy, oczekiwana półkilometrowa ścieżka

powstanie też w Polskich Łąkach, w kierunku cmentarza. W tym przypadku dotacja wynosi 3 miliony złotych.

Projektant kończy opracowanie dokumentacji na wymienione ścieżki, w pierwszej połowie marca chcemy

ogłosić przetarg, żeby wyłonić wykonawcę.
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Zadania zrealizowane 
z funduszu sołeckiego

W ubiegłorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki na fundusz sołecki w

kwocie przeszło 400.000 zł. Mieszkańcy podczas zebrań wiejskich zdecydowali,

na co mają być przeznaczone środki. I tak na przykład w Bukowcu zostały

wymienione tablice z nazwami ulic, teren wypoczynkowy przy jeziorze w Branicy

jest jeszcze bardziej atrakcyjny, ponieważ zamontowano urządzenia siłowni

zewnętrznej. Były remonty budynków świetlic wiejskich w Polskich Łąkach oraz

w Tuszynkach. Zagospodarowany został teren w Budyniu, Krupocinie

i Przysiersku. O zakupie kruszywa w celu utwardzenia dróg gruntowych

zdecydowali mieszkańcy Korytowa i Polskich Łąk. W Przysiersku ustalono, że

część funduszu zostanie przeznaczona na remont kompleksu sportowego.

Świetlica w Plewnie jest doposażona w niezbędne sprzęty.
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Zadania zrealizowane 
z funduszu sołeckiego w 2022r. GMINA 

BUKOWIEC



Trzy miasteczka rowerowe 
przy szkołach w gminie Bukowiec

Miasteczko ruchu drogowego, to specjalny plac, posiadający

jezdnie i skrzyżowania oraz wyposażony w znaki drogowe.

Służy do bezpiecznego szkolenia wielbicieli jazdy, głównie

na rowerze. Kilka miesięcy temu złożyliśmy wniosek o

dofinansowanie z projektu „Bezpieczny pieszy – doposażenie

szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, natomiast w

grudniu opublikowano wyniki. Pozyskaliśmy 450 tysięcy

złotych unijnego dofinansowania na budowę dwóch

stacjonarnych miasteczek rowerowych przy szkołach w

Korytowie i w Bukowcu, natomiast dla szkoły w Przysiersku

zostanie zakupione mobilne miasteczko rowerowe.

Całkowity koszt projektu wynosi, według kosztorysu, 530

tysięcy złotych, tak więc pozyskane z zewnątrz środki

stanowią 85% zakładanej wartości przedsięwzięcia.
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Zadania wodociągowe i kanalizacyjne

Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku w budżecie ujęliśmy zadania polegające na

rozbudowie sieci wodociągowej – w Bukowcu, w Krupocinie oraz sieci kanalizacyjnej – w

Budyniu i w Bukowcu. Ponadto w 2023 roku przystępujemy do montażu nowych urządzeń

monitoringu w stacjach uzdatniania wody. Dzięki temu ma poprawić się bieżący nadzór nad

poziomem i parametrami wody w zbiornikach retencyjnych. To szczególnie ważne przy

bardzo dużych rozbiorach wody w okresie suszy.
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Zakup lekkich samochodów 
ratowniczo - gaśniczych

Poprawie bezpieczeństwa ma posłużyć planowany zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym

roku dla OSP Przysiersk, a w przyszłym podobne auto ma wzbogacić park sprzętowy OSP Bukowiec. Tegoroczny

nabytek dla jednostki z Przysierska ma być współfinansowany ze środków marszałka województwa.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach nowe wozy ratowniczo-gaśnicze trafiły do strażaków z OSP Przysiersk

(ciężki) oraz OSP Bukowiec (średni). Ich koszt wyniósł około 2 miliony złotych.
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Fundusz sołecki w 2023 roku

We wrześniu ubiegłego roku, podczas zebrań wiejskich,

mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczyć środki funduszu

sołeckiego w tym roku. Wśród ważniejszych zadań warto

wymienić wymianę pokrycia dachu świetlicy w Plewnie,

renowację podłogi w świetlicy w Branicy, zagospodarowanie

terenu w Kawęcinie i Krupocinie, zagospodarowanie parku

w Bukowcu, doposażenie świetlicy w Gawrońcu i Różannie,

montaż nowej wiaty przystankowej w Korytowie, na zakup

materiału drogowego zdecydowali się mieszkańcy Polskich Łąk,

Poledna, Tuszynek i Bramki. W Przysiersku wykonane zostanie

nowe przyłącze energetyczne na potrzeby organizacji imprez

i uroczystości.
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Pomoc 
społeczna

Bukowiec 2023



- o udzielenie pomocy społecznej w  2022 r. wpłynęło 608 wniosków

- wydano łącznie 1 004 decyzji administracyjnych,

- z pomocy społecznej w formie pieniężnej skorzystało 115 rodzin, pracą 

socjalną objętych było 125 rodzin.

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

W 2022 r. na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 134.106,00 zł. Z tej formy

pomocy skorzystało 48 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 534,29

zł. Największą ilość zasiłków okresowych wypłacono z tytułu bezrobocia. Pomoc

w tej formie otrzymało 33 rodziny.
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2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

W roku 2022 na zasiłki celowe wydano 29.812,46 zł przyznając na ten

cel 110 decyzji. Najwięcej środków wydatkowano na zakup lekarstw i

żywności.

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub

pozostającej w rodzinie, która jest całkowicie niezdolna do pracy

z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód lub dochód

na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium ustawowego. W 2022 r.

wydatkowano kwotę 117.861,79 zł na wypłatę zasiłków stałych dla

osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Przyznano łącznie 192 świadczenia dla 19 osób.

4. Opłacane są również składki na ubezpieczenie zdrowotne,

organizujemy i świadczymy usługi opiekuńcze. Do zadań zleconych

finansowanych ze środków Wojewody należy organizowanie

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
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Program „Posiłek w szkole i w domu” był finansowany ze środków

własnych gminy i dotacji wojewody.

Z dotacji wojewody kwotę 123.200,00 zł. wykorzystano na:

- dożywianie uczniów w szkołach - 39.857,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – 83.343,00 zł.

Ze środków własnych gminy kwotę 30.800,00 zł. wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach - 15.632,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności - 15.168,00 zł.

Dożywianie uczniów prowadzono w przedszkolach, szkołach

podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Łącznie zapewniono

gorące posiłki dla 78 uczniów.
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W Ośrodku wypłacane są również świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu

Alimentacyjnego dla osób uprawnionym do alimentów.

W sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wpłynęło łącznie 381 wniosków. Organ w wyniku przeprowadzonych postępowań

administracyjnych wydał łącznie 590 decyzji. W roku 2022 Ośrodek wypłacił 9.969

świadczeń na łączną kwotę 3.050.438,38 zł z czego 322 świadczenia na łączną kwotę

33.848,00 zł zostały wypłacone obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa.

W roku 2022 Ośrodek wypłacał również świadczenia wychowawcze 500 plus, które od

czerwca ubiegłego roku są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W

roku 2022 zostało wypłaconych 2.805 świadczeń 500 plus na łączną kwotę

2.443.310,60 zł.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu wydawało artykuły

żywnościowe z Chojnickiego Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących.

Łącznie wydano 10.628,93 kg żywności o wartości 62.021,99 zł.

Z pomocy żywnościowej Chojnickiego Banku Żywności skorzystało łącznie 525 osób.
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Dodatki w ramach tarczy antyinflacyjnej

Dodatki osłonowe, które miały na celu zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu. Kwota
jednorazowa dodatku wynosiła od 400,00 zł do 1437,50 zł w zależności od ilości osób w

gospodarstwie domowym. W roku 2022 Ośrodek wypłacił 783 dodatki osłonowe na łączną kwotę

559.355,71 zł.

Dodatki węglowe, które były wypłacane gospodarstwom domowym, których głównym źródłem
ogrzewania jest węgiel kamienny. Kwota dodatku wynosiła 3.000,00 zł i zostało wypłaconych 1.280

dodatków na zakup węgla na łączną kwotę 3.840.000,00 zł.

Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosiły:
- 3.000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany

peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego,

wypłacono 109 dodatków;

- 2.000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, wypłacono 11

dodatków.

- 1.000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem

kawałkowym, wypłacono 50 dodatków;

- 500,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym

gazem LPG, wypłacono 18 dodatków. W 2022 r. Ośrodek wypłacił łącznie 188 dodatków na kwotę

408.000,00 zł.
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Pomoc dla obywateli Ukrainy:

- Przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym. W 2022 r. wpłynęło 79 wniosków. Wypłacono 56.400,00 zł

dla 188 osób, koszty obsługi wyniosły 1.114,67 zł.

- Udzielano pomoc doraźną oraz zasiłki celowe dla dzieci z Ukrainy

w szkołach i przedszkolach. Udzielono pomocy 40 dzieciom w szkołach i przedszkolach na

łączną kwotę 11.848,60 zł.

- Wypłata świadczeń pieniężnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych, u których schronienie

znaleźli obywatele Ukrainy
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Oświata

Bukowiec 2023



Placówki
oświatowe

Gmina Bukowiec jest organem prowadzącym dla następujących placówek 
oświatowych: 

1. SP Bukowiec (219 uczniów w 11 oddziałach klasowych),

2. SP Przysiersk (144 uczniów w 9 oddziałach klasowych),

3. SP Różanna (149 uczniów w 10 oddziałach klasowych - 8 w SP i 2 w „0”)

4. Przedszkole w Bukowcu (110 dzieci w 4 oddziałach),

5. Przedszkole w Przysiersku ( 49 dzieci w 2 oddziałach)
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle województwa i  kraju 
(max. 100%):

j. polski matematyka j. angielski 

SP Bukowiec 52% 57% 55%

SP Przysiersk 61% 64% 74%

SP Różanna 50% 33% 30%

gmina 53% 50% 50%

województwo 58% 53% 63%

kraj 60% 57% 67%
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Spotkanie z wyróżniającymi się uczniami

Tradycyjnie w czerwcu Wójt oraz Rada Gminy nagrodzili wyróżniających się uczniów z terenu gminy.

Spotkanie odbyło się w sali przy OSP w Bukowcu. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody

książkowe.

Foto z uroczystości
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Stypendia  szkolne  (pomoc socjalna)

Wypłaciliśmy łącznie 61.685,44 zł w okresach od stycznia

do czerwca oraz od września do grudnia. Pomoc w tej formie

otrzymało 86 uczniów z terenu naszej gminy.
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Pozostałe informacje

Bukowiec 2023



Powiatowe obchody Dnia Strażaka 
i 115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu

W maju w Bukowcu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystość

była połączona ze 115-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. Obchody

rozpoczęły się mszą w kościele parafialnym w Bukowcu, którą odprawił ks.

Tadeusz Chamier Ciemiński. Po nabożeństwie wszyscy druhowie i zaproszeni

goście przeszli do remizy OSP Bukowiec. W trakcie uroczystości, wręczono

odznaczenia i awanse. Spotkanie było też okazją do przedstawienia bogatej

historii obchodzącej jubileusz jednostki OSP Bukowiec.

W spotkaniu wzięli udział st. bryg. Sławomir Herbowski – zastępca kujawsko-

pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, dh Janusz Gerke – wiceprezes

zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, Tadeusz Pogoda oraz Jacek

Chmarzyński – radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dh Piotr

Tomaszewski – dyrektor zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego Związku

OSP RP w Toruniu, dh Józef Gawrych – etatowy członek Zarządu Powiatu

Świeckiego, przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie z powiatu.
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka 
i 115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu

foto
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Sprzedaż węgla w cenach 
preferencyjnych

Zakup węgla po preferencyjnej cenie przysługuje mieszkańcom, którzy spełniają warunki

uprawniające do dodatku węglowego. Łącznie w sezonie grzewczym można zakupić 3 tony

węgla. Gmina podpisała umowy na przekazywanie węgla mieszkańcom z trzema składami –

dwoma w Bukowcu i jednym w Przysiersku.

W 2022 roku węgiel zakupiło ponad 400 gospodarstw domowych (niecałe 600 ton), natomiast w

2023 roku ponad 200 gospodarstw (ok. 320 ton).

GMINA 

BUKOWIEC



Pomagamy utylizować azbest

Nasz samorząd kolejny rok z rzędu pozyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację
wyrobów zawierających azbest. Dzięki temu każdy zainteresowany
mieszkaniec mógł skorzystać z nieodpłatnych usług zdjęcia eternitu
z dachu oraz odbioru i wywiezienia tego niebezpiecznego dla zdrowia
materiału z posesji.
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Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu przy ul. Dworcowej 7 w środy
(g. 10-14) i piątki (g. 13-17) cały czas działa punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej dla mieszkańców.

Na konsultacje zapisywać się można osobiście lub telefonicznie. Więcej
szczegółów na www.bukowiec.pl i w siedzibie biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z usług prawnika.
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Działalność świetlic 
środowiskowych

Poledno, Różanna, Gawroniec, Polskie Łąki, Budyń i Bukowiec – w tych
miejscowościach funkcjonują świetlice środowiskowe. Prowadzące zajęcia opiekunki
organizują dzieciom wolny czas, zapewniają opiekę wychowawczą, rozwijają
zainteresowania podopiecznych.

Prócz regularnych zajęć, panie w rozmaity sposób urozmaicają młodzieży czas.
Organizują imprezy okolicznościowe, dyskoteki, warsztaty plastyczne, teatralne,
wycieczki, zawody sportowe, wyjazdy do kina, czy na kręgle. Są też obowiązkowe
pogadanki na temat uzależnień i reakcji na przemoc. Trzeba dodać, że dzieci ze
świetlicy w Bukowcu co roku aktywnie pomagają w organizacji gminnej imprezy
biegowej „Bukowiecka Dziesiątka”.

Zajęcia w świetlicach odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzą je: Ewa Wojtas w
Bukowcu, Anna Ryzop w Budyniu, Barbara Szostakowska w Polskich Łąkach oraz
Malwina Han-Raniszewska w Różannie i Polednie.

Działalność świetlic jest finansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz funduszu sołeckiego.
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Działalność świetlic 
środowiskowych GMINA 
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Medale z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego

W 2022 roku kilkukrotnie w urzędzie gminy w Bukowcu miała miejsce

uroczystość nadania medali "za długoletnie pożycie małżeńskie".

Jubileusz obchodzili Państwo Urszula i Jerzy Marchlewscy

z Gawrońca, Marianna i Stanisław Pietras z Bukowca, Janina i Henryk

Kołodziej z Plewna, Marianna i Franciszek Cerajewscy z Różanny,

Danuta i Stanisław Głośniccy z Bukowca, Zofia i Bogusław Więcek

z Bramki, Danuta i Stanisław Stasiewicz z Bukowca, Danuta i Zdzisław

Kulczyk z Tuszynek oraz Zofia i Stanisław Arendt z Polskich Łąk.

Z tej okazji wręczyliśmy dostojnym jubilatom medale oraz

pamiątkowe dyplomy. W uroczystości uczestniczyła z-ca kierownika

USC Anna Pieczka.
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Medale z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego GMINA 
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Marianna i Stanisław Pietras Janina i Henryk Kołodziej

Urszula i Jerzy Marchlewscy



Medale z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego GMINA 

BUKOWIEC

Marianna i Franciszek

Cerajewscy

Danuta i Stanisław

Głośniccy

Zofia i Bogusław

Więcek



Medale z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego

Danuta i Stanisław Stasiewicz Zofia i Stanisław ArendtDanuta i Zdzisław Kulczyk
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Wsparcie dla stowarzyszeń

Gmina co roku w ramach otwartych konkursów
ofert wspiera lokalne stowarzyszenia, które
dzięki pomocy samorządu mogą realizować
swoje statutowe cele.

Pomoc finansową na działalność sekcji
piłkarskich, tenisa stołowego otrzymują dwa
kluby sportowe – KWTS Gwiazda Bukowiec oraz
LKS Sparta Przysiersk oraz najmłodszy Sportis
Bukowiec, a na propagowanie kultury
– stowarzyszenie muzyczne Kantyczka.
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Klub „Senior+”

Od 2021 roku w gminie działa Klub „Senior+”. Z oferty korzysta obecnie około 50 osób, które mają do
swojej dyspozycji pomieszczenia przy ulicy Dworcowej w Bukowcu, które zostały wyremontowane dzięki
pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w wysokości 143 tys. zł. Prócz cyklicznych zajęć sportowych,
plastycznych, co jakiś czas odbywają się wycieczki, wyjazdy do teatru, czy na basen. W ubiegłoroczne lato
seniorzy wyruszyli na Półwysep Helski. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z dietetykiem,
podczas którego można było otrzymać rozpisaną dietę zdrowotną.
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Klub „Senior+”

Członkowie klubu uczestniczyli we wzorowanym na telewizyjnym teleturnieju evencie pod tytułem „Kocham
Cię Polsko”. Dużym zainteresowaniem wśród pań cieszyły się warsztaty szycia z półproduktu, które prowadziła
Paulina Cel z „Przestrzeni Kreatywnej”, a także zajęcia z decoupage. Wiele pięknych wspomnień zostało po
wycieczkach do pałacu w Lubostroniu, do Inowrocławia i Poznania. Ciekawe, humorystyczne było spotkanie ze
znanym satyrykiem Markiem Majewskim.
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Granty dla uczniów z rodzin 
popegeerowskich

Z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” skorzystało
prawie 150 uczniów w gminie. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu
komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem. Urządzenia dla dzieci z rodzin popegeerowskich,
z przeznaczeniem do nauki, wydawaliśmy w maju 2022 roku. Projekt sfinansowano w całości ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Znakowanie rowerów przez 
Policję

„Oznakuj rower, poznaj swojego dzielnicowego”, jest to program prewencyjny realizowany przez
Komendę Powiatową Policji w Świeciu. Stworzony z myślą o miłośnikach jednośladów, a dokładnie
o zabezpieczeniu roweru przed ewentualną kradzieżą. Policjanci z Posterunku w Bukowcu
przeprowadzili znakowanie jednośladów w czerwcu 2022 roku. Akcja była realizowana w dwóch
miejscach - w Przysiersku przy kompleksie „Orlik” przy ul. Sportowej oraz na parkingu przed
siedzibą Posterunku w Bukowcu przy ul. Dr Ceynowy w Bukowcu.
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Obóz piłkarski dla dzieci w Cekcynie

W sierpniu odbył się obóz sportowy w ośrodku wypoczynkowym w
Cekcynie. Wzięło w nim udział 19 dzieci z gminy Bukowiec, z
roczników 2010-2015, uczęszczających na zajęcia sportowe. Obóz
został zorganizowany przez stowarzyszenie Sportis GKS Bukowiec,
przy wsparciu finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bukowcu. Opiekę nad dziećmi sprawowali wykwalifikowani
trenerzy posiadający uprawnienia do prowadzenia funkcji
wychowawcy kolonijnego, na czele z trenerem Piotrem Fiutakiem,
który na co dzień pracuje w Sportisie GKS Bukowiec.

Dodajmy, że dzieci regularnie trenują 2 razy w tygodniu na Orliku
w Bukowcu, w okresie zimowym w sali gimnastycznej w Korytowie.
Wszystkich chętnych zapraszamy!
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Obóz piłkarski dla dzieci w Cekcynie GMINA 
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Sukcesy tenisistów stołowych

Nasz zespół rozegrał kilkanaście meczów w III lidze tenisa
stołowego, wszystkie zakończyły się zwycięstwem zawodników
Gwiazdy. Drużyna pewnie zmierza do awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej. Drużynę reprezentują Michał Wojewódka, Adam
Wasilewski,Maciej Rakowicz, Jacek Zych, Krystian Marczak, Tomasz
Golimowski, Karol Piórkowski i Jakub Otto. Trenerem jest Adam
Licznerski. Drużynę finansowo wspiera Krajowa Spółka Cukrowa
S.A. – Polski Cukier.

Poza zespołem seniorskim, w klubie mamy sekcję tenisową dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, pod
fachowym okiem grającego trenera, Michała Wojewódki. Gorąco
zachęcamy rodziców do zgłaszania swoich pociech na treningi.
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Sukcesy tenisistów stołowych GMINA 
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Uroczystości, imprezy 
gminne, promocja

Bukowiec 2023



Uroczystości, imprezy gminne 
w 2022 roku - fotorelacja

2022 rok obfitował w wiele wydarzeń, uroczystości patriotycznych,

imprez, pikników, festynów, koncertów, zawodów sportowych. Po dwóch

latach ograniczeń pandemicznych, wszyscy z dużą radością korzystali

z możliwości wspólnego świętowania. Były powody do uśmiechu, radości,

wzruszeń. Prezentujemy zdjęcia z Dni Gminy Bukowiec, dożynek gminno-

parafialnych, obchodów walk 16. Pułku Ułanów Wlkp. pod Bukowcem,

Święta Niepodległości, festynów wakacyjnych, pikników sołeckich,

sportowo-rekreacyjnej majówki, biegów „Bukowiecka 10”, Dnia Dziecka,

koncertu w Przysiersku, występu Marka Majewskiego i jarmarków

świątecznych i wydarzeń w bibliotece oraz placówkach oświatowych.
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foto
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Dni Gminy Bukowiec
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Bukowiecka Dziesiątka
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Dożynki Gminne
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Koncert w Przysiersku
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Obchody 83. rocznicy walk 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich pod Bukowcem GMINA 
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Festyny wakacyjne i pikniki sołeckie GMINA 
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Święto Niepodległości GMINA 
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Warsztaty Wielkanocne GMINA 
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Dziękuję
za uwagę

Urząd Gminy Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

Bukowiec 2023
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