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Z obrad sesji
W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyła się XXXVI sesja  
Rady Miasta i Gminy Buk.

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

prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 listopada 

2021 r.
3.  Przedstawienie porządku obrad.

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

Buk między sesjami.
2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasad-

nieniem na 2022 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. 
3.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-

znaniu o projekcie uchwały budżetowej. 
4.  Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2022-2034. 

5.  Wyrażenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Buk.

6.  Odczytanie opinii stałych Komisji Rady. 
7. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy 

Buk do wniosków zawartych w opiniach Komisji. 
8. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed 

rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych 
w projekcie budżetu. 

9. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk do projektu Uchwały. 

10. Dyskusja nad projektem budżetu. 
11. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Bur-

mistrza Miasta i Gminy Buk. 
12. Głosowanie wniosków stałych Komisji Rady nieuwzględ-

nionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w autopo-
prawce oraz złożonych pozostałych zgłoszonych wniosków.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2022-2034. 

2. Budżet Miasta i Gminy Buk na 2022 rok. 
3. Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy 

Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2021 rok. 

4. Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy 
Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2021-2031.

5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Śro-
dowiska. 

6. Zamiar likwidacji Przedszkola w Niepruszewie wchodzą-
cego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepru-
szewie.

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

Drodzy 
Mieszkańcy, 

Za nami krót-
ka chwila 
wytchnie-

nia związana ze 
świętami Bożego Narodzenia, zakończona 
pierwszymi obchodami kolejnej roczni-
cy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
– pierwszy raz jako ogólnonarodowego 
święta państwowego oraz uchwaleniem 
budżetu Miasta i Gminy. Według jego zapi-
sów tegoroczne wpływy powinny zamknąć 
się kwotą 75,4 mln zł, a wydatki 81,5 mln 
zł, deficyt wyniesie 6,1 mln zł. Jako samo-
rząd na inwestycje planujemy przeznaczyć 
23,4 mln zł, z czego najwięcej gminnych 
środków pochłoną budowy: ronda na ulicy 

Grodziskiej, kanalizacji sanitarnej na ul. 
Zakładowej i Smugi w Wielkiej Wsi – dofi-
nansowana z Polskiego Ładu, przebudowa 

ul. Otuskiej w kierunku obwodnicy. Wśród 
mniejszych warto wspomnieć m.in. bu-
dowę ul. Franciszka Górczaka w Buku, 
żłobka miejskiego w Buku i sali gimna-
stycznej w Dobieżynie oraz zakup dłu-

go wyczekiwanego ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
z Buku. Wszystkie te inwestycje będziemy 
realizować w trudnych warunkach ciągle 
trwającej pandemii, przy rosnącej inflacji i 
niełatwym rynku usług. Wiele na to wska-
zuje, że to będzie wymagający rok. Cieszę 
się, że zanim rozpoczniemy realizować 
kolejne ambitne zadania, to o ile pande-
mia nie pokrzyżuje naszych planów, będę 
miał przyjemność spotkać się z częścią z 
Państwa na Koncercie Noworocznym. Ci z 

Państwa, którzy tam przybędą będą mogli 
zobaczyć jako pierwsi efekty remontu hali 
bukowskiego OSIR-u, przeprowadzonego w 
ramach marszałkowskiego programu „Szat-
nia na medal”. Dzień później już trzydziesty 
raz zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Tym razem będziemy kwestować na 
rzecz okulistyki dziecięcej. Liczę na to, że 
nasze serca staną się tego dnia wyjątkowo 
gorące, a bukowianie, jak zawsze okażą się 
wrażliwi na dobro i hojni! Najmłodszych 
mieszkańców zapraszam do korzystania 
z oferty przygotowanej na ferie zimowe 
przez gminne jednostki organizacyjne. W 
tych różnorodnych propozycjach każdy 
znajdzie coś dla siebie. Trzymajmy się zdro-
wo i korzystajmy rozsądnie z uroków zimy.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Budżet gminy Buk na rok 2022 przyjęty
Projekt budżetu na 2022 r., najważniejszego dokumentu gminnego, zdominował 

zarówno wspólne posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 14 grudnia ub.r., jak i XXXVI 
sesję (28 grudnia ub.r.). Głosowanie poprzedziła dyskusja, a założenia budżetu przed-
stawił burmistrz Paweł Adam. Dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 75,4 
mln zł; natomiast wydatki 81,5 mln zł, z czego 23,4 mln zł przeznaczonych zostanie 
na inwestycje. Projekt budżetu, podobnie jak i inne projekty uchwał, na sesji zostały 
przez radnych przyjęte.

Na sesji dyskusja rozpoczęła się już w mo-
mencie zaakceptowania porządku obrad. 
Burmistrz złożył jeden wniosek o wyco-
fanie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-
2034; ale też dwa wnioski o rozszerzenie 
porządku obrad o uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2022-2036 oraz wyrażenie zgody 

na zawarcie umowy najmu. W/w wnioski 
zostały przez radnych zaakceptowane. 

Członkowie Klubu Radnych „Dla Dobra 
Gminy” też złożyli wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o zmianę Statutu Rady Mia-
sta i Gminy Buk. Z racji tego, że wniosek nie 
znalazł się w pierwotnym porządku obrad,  
należało przeprowadzić głosowanie. Wnio-
sek ten nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 
większości głosów, w wyniku czego nie znalazł 

się w porządku obrad. 

Sprawozdanie burmistrza
Jednak zanim doszło do omawiania pro-

jektu budżetu, zgodnie z porządkiem ob-
rad, burmistrz już tradycyjnie przedstawił 
sprawozdanie ze swojej działalności w okre-
sie między sesjami. Wymieniał długą listę 
spotkań i wydarzeń, w których brał udział, 
m.in. w zgromadzeniu Związku Powiatowo-
-Gminnego „Wielkopolski Transport Regio-
nalny”, w wyniku którego związek przejął 
nieodpłatnie od Miasta Poznań akcje PKS 
Poznań wraz z dworcami autobusowymi: 
w Nowym Tomyślu i Śremie oraz taborem 
autobusowym. Również zdalnie uczestni-
czył w posiedzeniu Zgromadzenia ZM GOAP, 
a w posiedzeniu Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SE-
LEKT” burmistrza reprezentowała sekretarz 
MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak. 
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Wśród licznych zarządzeń wydanych 
w tym czasie przez burmistrza trzeba zwrócić 
uwagę np. na zarządzenie dotyczące otwar-
tego konkursu ofert na wsparcie finansowe 
w formie dotacji na realizację celu publiczne-
go z zakresu sportu przez kluby i stowarzy-
szenia sportowe oraz organizacje społeczne 
działające na terenie gminy

W zakresie kontynuowanych aktualnych 
inwestycji burmistrz wymienił m.in. budo-
wę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci 
wodociągowej w Wielkiej Wsi, remont od-
cinka drogi w Żegowie oraz również te, które 
nie zostały wykonane w tym roku i których 
realizacja będzie kontynuowana w 2022 r.: 
budowa ul. Wiśniowej w Niepruszewie oraz 
budowa ronda na ul. Grodziskiej w Buku.

W swoimi sprawozdaniu burmistrz 
zwrócił uwagę na aktualną sytuację epide-
miologiczną i aspekt nauczania zdalnego, 
które obowiązuje do 9 stycznia 2022 r. Przy 
okazji wspomniał, że na okres ferii zimowych 
dla dzieci i młodzieży została przygotowa-
na oferta zajęć, o których gmina na bieżąco 
będzie informować. 

Dla ucznia
W ostatnim czasie pozyskano też liczne 

granty dla szkół m.in. w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości. Jest to dofinansowa-
nie w wysokości prawie 400 tys. zł na zakup 
pomocy dydaktycznych dla szkół, zaś dzięki 
programowi „Cyfrowa Gmina” – 612 tys. zł 
dla uczniów na zakup sprzętu IT.

Odpady
Burmistrz szczegółowo przedstawił 

sytuację gminy Buk w zakresie gospodarki 
odpadami, która ulega zmianie w związku 
z wymuszonym opuszczeniem ZM GOAP 
i przystąpieniem od 1 stycznia 2022 r. do 
Związku Międzygminnego „Centrum Zago-
spodarowania Odpadów – SELEKT”. Dodał, że 
nadal trwają negocjacje dotyczące cen wykupu 
pojemników na odpady, ale uspokoił miesz-
kańców, że pojemniki pozostają na nierucho-
mościach mieszkaniowych jednorodzinnych. 
Zaś spółdzielnie i wspólnoty już w swoim za-
kresie załatwiły temat pojemników. 

Burmistrz podziękował sołtysom, że dzię-
ki też ich zaangażowaniu, do tej pory udało 
się uzyskać ponad 2300 deklaracji śmiecio-
wych od mieszkańców i z każdym dniem 
jest ich coraz więcej. Po świętach Bożego 
Narodzenia rozwożone zostają harmonogra-
my odbioru odpadów, worki do selektywnej 
zbiórki i ulotki informacyjne dotyczące se-
gregacji odpadów i działania systemu. ZM 
SELEKT podpisał też umowę z firmą, która 
zajmie się odbieraniem odpadów komunal-
nych pochodzących od właścicieli nierucho-
mości na terenie gminy Buk.  

Mówił też o posiedzeniu Zgromadzenia 

ZM GOAP, w którym brał udział, a spotkanie 
dotyczyło dopłat i składek członkowskich. 
Zaznaczył przy tym, że w imieniu gminy 
wyraził niezadowolenie wysokimi kwota-
mi, jakie gminy miałyby dopłacić i poprosił 
ZM GOAP o przygotowanie szczegółowych 
wyliczeń. Przedstawiciela GOAP zaprosił na 
posiedzenie sesji, aby wyjaśnić wszystkie 
wątpliwe kwestie w tym zakresie. 

Przychodnia „Vigilax”
Następnym punktem sprawozdania były 

negocjacje, które zostały podjęte w celu za-
warcia umowy najmu przez burmistrza, 
w trybie bezprzetargowym, na okres 10 
lat z dotychczasowym najemcą budynku, 
w którym działa Przychodnia „Vigilax”. – Nie 
wyobrażam sobie, aby Przychodnia „Vigilax” 
miała zakończyć swoją działalność w tym 
obiekcie. Wiemy przecież, że w ostatnim 
czasie poniesione przez gminę nakłady 
inwestycyjne znacznie poprawiły komfort 
użytkowania tego obiektu przez mieszkań-
ców. Dodatkowo, jak informował burmistrz, 
w toku prowadzonych negocjacji, pojawiła 
się możliwość, aby w Przychodni „Vigilax” 
zaczął działać gabinet ginekologiczny; do 
tej pory na terenie gminy nie było dostępu 
do lekarza tej specjalności w ramach NFZ – 
stwierdził burmistrz.

Szczepienia przeciwko COVID-19
I kolejny temat związany ze zdrowiem, to 

kontynuowanie szczepień przeciwko COVID-19, 
z których mieszkańcy chętnie korzystają, za co 
burmistrz wyraził im słowa podziękowania. 
W gminie Buk, w pełni zaszczepionych jest 
63,1% mieszkańców, natomiast zaszczepionych 
jedną dawką – 66,5%. Na koniec listopada 2021 
r. gmina Buk zajmowała 46 miejsce w rankingu 
ogólnopolskim zaszczepienia mieszkańców 
w gminach. Przy okazji wspomniał, że Ośrodek 
Pomocy Społecznej nadal z dużym zaangażo-
waniem wspiera te działania. Obecnie można 
się zaszczepić w Branżowej Szkole I stopnia 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji 
oraz w Przychodni „Vigilax” po uprzednim 
umówieniu się.

Przed świętami Bożego Narodzenia 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
burmistrz odebrał symboliczny czek na mi-
lion złotych, który jest wygraną mieszkańców 
w konkursie „Rosnąca Odporność”. Zadekla-
rował, że do tematu zamierza wrócić na naj-
bliższej komisji i oczekuje od radnych, aby do 
tego czasu przemyśleli, jakie mają propozycje 
w tym zakresie. Jednocześnie przypomniał, 
że zgodnie z regulaminem konkursu, nagro-
da może zostać przeznaczona na cel, który 
dotyczy przeciwdziałania COVID-19.  Ze swej 
strony nadal będzie rekomendował zapew-
nienie nowego lokalu dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, 

w jakich warunkach pracują pracownicy OPS 
i przyjmują mieszkańców naszej gminy, za-
chęcił do wizytacji placówki i kontaktu z kie-
rownikiem OPS Agnieszką Słaby.

Kolejnym działaniem ze strony włodarza 
było zaangażowanie się w kampanię społeczną 
mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom 
od alkoholu „Porozmawiajmy o tym szczerze” 
organizowanej z inicjatywy Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. W tych działaniach 
Buk został pokazany jako miejsce, które reali-
zuje projekty związane z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom między innymi poprzez pracę 
z młodzieżą, udostępnianie infrastruktury 
sportowej, realizowanie zadań i przedsięwzięć 
kulturalnych odciągających mieszkańców od 
stylu życia wiążącego się ze spożywaniem al-
koholu. Za udział w tym projekcie burmistrz 
podziękował kierownikowi OPS Agnieszce Sła-
by oraz pedagogowi ze Szkoły Podstawowej 
w Buku – Andrzejowi Jankowskiemu.

Wybory uzupełniające
Na zakończenie swojego sprawozdania 

burmistrz wspomniał o wyborach uzupeł-
niających do Rady Miasta i Gminy Buk; przy-
pominając, że odbędą się 6 lutego 2022 r. 

Budżet pod dyskusję 
Najważniejszym tematem grudniowych 

posiedzeń komisji i sesji było omówienie 
oraz przyjęcie budżetu gminy na rok 2022. 
Jednak zanim to nastąpiło, projekt budżetu, 
podobnie jak Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa Miasta i Gminy Buk celem zaopiniowania 
trafiły do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, która wyraziła tym razem opinie 
negatywne. 

Tak zaistniałą sytuację tłumaczyła pod-
czas sesji skarbnik MiG Buk Aleksandra Sza-
jek: – Sytuacja ta była spowodował zmianą 
przepisów prawnych. Zgodnie z art. 7 usta-
wy z dn. 14 października 2021r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, 
w przygotowanym projekcie WPF na lata 
2022-2034 nie zostały zachowane relacje do-
chodów bieżących, powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wydatki bieżące do dochodów bieżących 
budżetu. Dlatego spłata pożyczek i wykupy 
obligacji przekroczyły wskaźniki, co spo-
wodowało wydanie opinii negatywnych 
dla WPF i dla dwóch pozostałych opinii, tj. 
projektu budżetu na rok 2022 i możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu MiG Buk. 
W przedstawionym obecnie projekcie uchwa-
ły WPF zostały dokonane zmiany polegają-
ce na wydłużeniu okresu spłat zobowiązań 
o dwa lata oraz zmniejszeniu kwot wykupu 
obligacji na lata następne. W takim stanie 
może zostać podjęta uchwała WPF, która 
już spełnia te wskaźniki.
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Przed komisją i sesją projekt budżetu 
trafił też do radnych, którzy otrzymali szcze-
gółowe jego zestawienia w zakresie m.in. 
dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, 
przychodów i rozchodów. 

Na posiedzeniu komisji przewodniczący 
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa 
przekrojowo omówił główne założenia bu-
dżetu na następny rok. Też w imieniu radnych 
podziękował pani skarbnik Aleksandrze Sza-
jek i pracownikom urzędu za przygotowanie 
tak szczegółowego opracowania. 

Budżet na rok 2022 kształtuje się na 
poziomie:

dochody – 75.430.772 zł;
wydatki – 81.481.558 zł (w tym wydatki 

inwestycyjne: 23.365.422 zł);
deficyt – 6.050.786 zł (zostanie pokryty 

dochodami pochodzącymi z emisji papierów 
wartościowych, pożyczek i środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

– Jeśli przyrównamy dochody budżetu 
tegorocznego do planowanego na 2022 r., to 
jest ich o 14 mln zł mniej z jednego powodu. 
Wynika to z tego, że w budżetach wszystkich 
gmin na nowy rok nie ma już tak wysokiej 
pozycji dochodów, jakim były zasiłki rodzinne 
500+, które od 2022 r. nie są już obsługiwane 
przez gminy i OPS, ale trafią do ZUS. Na re-
alizację nowego budżetu, zresztą podobnie 
jak i tegorocznego, ogromny wpływ będzie 
miał galopujący wzrost cen i inflacja, skutków 
czego doświadczamy szczególnie w budownic-
twie, zarówno w zakresie zakupu materiałów 
budowlanych, jak i w cenach usługi. Do tego 
nie bez znaczenia jest też nieprzewidywal-
ność rynku, co widać po składanych ofertach 
i udziale przedsiębiorców w przetargach, 
odstępowaniu od umów, ponoszeniu kar 
finansowych, itp. Na pewno będzie drożej, 
pytanie tylko o ile. Nazwałbym ten budżet 
przejściowym i prawdopodobnie trudnym 
do realizacji z dwóch powodów. Pierwszy 
to, że jesteśmy na granicy dwóch okresów 
programowania unijnego i kolejne nabory 
wniosków z nowego okresu mają być nie 
wcześniej niż w czwartym kwartale 2022 r. 
Druga kwestia to nie do końca wiadoma spra-
wa transferów z budżetu państwa odnośnie 
zasilania dochodów gmin podatkiem od osób 
prawnych – mówił Tomasz Plewa, przewodni-
czący Komisji Budżetu i Oświaty. W obecnym 
projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się 
wydatki majątkowe na kwotę ponad 23,3 mln 
zł, a w tym możemy wyróżnić dwa znaczące 
przedsięwzięcia inwestycyjne. Pierwsze to 
przesunięte o rok rondo w ul. Grodziskiej za 
przewidywaną kwotę łączną na 5,5 mln zł 
przy udziale gminy w wysokości 1,84 mln 
zł, a drugie to budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zakładowej i ul. Smugi w Wielkiej Wsi 
za kwotę 8,65 mln zł, przy dofinansowaniu 
z Programu „Polski Ład” kwotą 8,15 mln 

zł. Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą 
dróg gminnych na terenie gminy i dotacji na 
przebudowę drogi powiatowej – ul. Otuskiej 
w Buku. Pozostałe zadania to opracowanie 
dokumentacji pod budowę dróg oraz regulacje 
własnościowe gruntów i pasów drogowych, 
budowa ul. Górczaka w Buku, budowa żłobka 
miejskiego i sali gimnastycznej w Dobieżynie 
czy zakup samochodu dla OSP Buk – wymie-
niał dalej Tomasz Plewa, a zakończył stwier-
dzeniem, że bez kompletnej dokumentacji 
nie ma mowy o staraniu się w konkursach 
o środki zewnętrze.

Rekomendacja burmistrza
Burmistrz, rekomendując radnym przy-

jęcie budżetu gminy na 2022 r., mówił, że 
nie jest to budżet marzeń, bo im trudniejsze 
przychodzą czasy, tym większe wyzwanie, 
aby podejmowane zadania inwestycyjne 
zadowoliły w pełni wszystkich radnych 
i odzwierciedliły wszystkie zgłaszane do 
budżetu potrzeby. Burmistrz podkreślił, że 
zdaje sobie sprawę, że budżet nie jest w sta-
nie do końca usatysfakcjonować wszystkich, 
bo niestety nie jest tak, że w każdym okrę-
gu będą realizowane inwestycje, których by 
radni oczekiwali. 

Jak mówił: – Przygotowując ten budżet, 
starałem się wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, którzy domagają się re-
alizacji ważnych zadań inwestycyjnych i roz-
wiązywania bieżących problemów, których 
na co dzień doświadczają. Aby prowadzić 
inwestycje, tak jak dotychczas będziemy 
ubiegać się o dofinasowanie ze środków 
zewnętrznych i jest to jeden z priorytetów 
budżetu. Pomyślność pozyskania środków 
w poszczególnych naborach i konkursach 
uzależniona jest od spełnienia wielu wyma-
gających kryteriów.

Burmistrz wymieniał też inne bardzo 
ważne obszary działań, wokół których będą 
koncentrować się działania w nowym roku. 
Jednym z nich jest uruchomienie komunikacji 
gminnej, być może nawet na dwóch liniach 
jednocześnie, mimo składanych obietnic 
o pilotażowej realizacji choćby jednej z nich; 
rozwiązanie przejazdów kolejowych. – Jeste-
śmy w przededniu zawarcia istotnych poro-
zumień ze stroną kolejową w tym zakresie, 
które znajdą też swoje odzwierciedlenie w no-
wym budżecie. Niemniej istotne dla gminy 
z pewnością będzie zainicjowanie i propa-
gowanie budżetu obywatelskiego, a pierwsze 
działania w tym zakresie już poczynili sołtysi, 
którzy w mijającym roku wspólnie z radami 
sołeckimi i mieszkańcami zrealizowali wiele 
zadań w ramach funduszu sołeckiego, który 
jest wyodrębnioną częścią budżetu gminy, 
o którego przeznaczeniu decyduje się podczas 
zebrań wiejskich. – podkreślał Paweł Adam.

Burmistrz jeszcze dodał, że w zależno-

ści od tego, na jakim etapie realizowane są 
inwestycje, budżet powinien być korygowa-
ny na bieżąco według potrzeb, szczególnie 
wtedy, kiedy gmina otrzymuje dofinansowa-
nia zewnętrzne i takie działania na pewno 
będą miały miejsce też w nowym roku. Przy 
okazji, zwracając się do radnych, burmistrz 
podziękował im za tak dużą elastyczność 
w tym zakresie i często niemal comiesięczne 
wprowadzanie odpowiednich korekt do bu-
dżetu, dzięki czemu gmina może prowadzić 
tak szeroki zakres inwestycji, jak ten realizo-
wany w 2021 roku. Podziękował też skarb-
nik Aleksandrze Szajek oraz z-cy skarbnika 
Annie Lewińskiej za przygotowanie nowego 
budżetu.

Następnie podczas sesji przewodniczący 
Rady MiG Buk Piotr Goroński odczytał opi-
nie stałych komisji Rady: Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych, które pozy-
tywnie zaopiniowały projekt budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok oraz Projekt Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Buku na lata 2022-2034.

Pytania radnych
Podczas dyskusji nad budżetem pojawia-

ły się zapytania radnych, które były związa-
ne z uszczegółowieniem lub wyjaśnieniem 
niektórych zagadnień. 

W budżecie została ujęta wysokość 
rządowej subwencji oświatowej, która wy-
nosi 12 mln zł. Tylko w pewnym zakresie 
subwencja zabezpiecza wydatki gminy na 
oświatę, które na 2022 r. zostały zaplanowa-
ne w wysokości 24,5 mln zł. Najwięcej gminę 
kosztuje utrzymanie szkół i przedszkoli, ale 
też m.in. ich modernizacja, wynagrodzenia 
dla nauczycieli i ich dokształcanie, zajęcia 
dodatkowe dla uczniów (w tym też zajęcia dla 
dzieci wymagających specjalnej organizacji 
nauki), dowozy szkolne, stypendia i nagrody 
dla najlepszych uczniów. Zdaniem przewod-
niczącego Rady MiG Buk, Piotra Gorońskiego 
– też wieloletniego dyrektora i nauczyciela, 
zadania gminy w tym zakresie są realizowane 
z niezwykłą rzetelnością i uważnością. Widać, 
że gmina przywiązuje duże znaczenie do 
tego jak funkcjonuje oświata i wychowanie. 

Temat oświaty i problemów z nią zwią-
zanych wielokrotnie był poruszany pod-
czas sesji. Burmistrz z wielką troską mówił 
o nauce zdalnej, która niesie za sobą wiele 
problemów, zarówno związanych z tym jak 
uczniowie sobie radzą w izolacji społecznej, 
jak też ich wyników w nauce, które pozosta-
wiają wiele do życzenia. – Do tego tematu 
będziemy wracać wielokrotnie podczas 
naszych kolejnych spotkań. W tej trudnej 
sytuacji nie możemy zostawiać bez pomocy 
nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, których 
trzeba wesprzeć w ich działaniach – mówił.



6    STYCZEŃ 2022

Większość inwestycji ujętych w budżecie 
nie budziło wątpliwości radnych co do tego, że 
powinny zostać zrealizowane. Jedną z takich, 
która wymaga pilnego podjęcia, jest budowa 
ronda na ul. Grodziskiej w Buku. Jest ona cią-
gle przesuwana z racji tego, że nie udaje się 
znaleźć wykonawcy, który w zaplanowanej 
kwocie podjąłby się wykonania tego zadanie. 
Budowa ronda ma być finansowana w 1/3 
przez gminę i podobnie przez powiat i woje-
wództwo, czyli zaplanowany całkowity koszt 
inwestorski wynosi 5,5 mln zł, a zaplanowana 
kwota w budżecie naszej gminy – 1,8 mln. 
W trakcie ostatniego przetargu organizowa-
nego przez WZDW najtańszy z oferentów 
oczekiwał przeznaczenia na ten cel 8,1 mln zł, 
natomiast pozostali chętni wykonawcy nawet 
jeszcze więcej; w związku z czym przetarg 
unieważniono. Aktualnie zostało ogłoszone 
następne postępowanie przetargowe i nie-
długo poznamy jego wyniki. W dyskusji na 
ten temat niektórzy radni stali na stanowisku, 
że gmina powinna wybudować rondo, nie 
oglądając się na innych inwestorów. Jednak 
burmistrz bronił swojego stanowiska, że je-
żeli inne samorządy deklarują partycypację 
w kosztach, a tym bardziej, że województwo 
prowadzi proces inwestycyjny i wzięło na 
siebie obowiązki zamawiającego, to należy 
z tego skorzystać; tym bardziej że jest to in-
westycja bardzo kosztowna. 

Kolejną dużą inwestycją prowadzoną 
w partnerstwie z powiatem poznańskim 
jest modernizacja ul. Otuskiej w Buku (na 
odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana 
Pawła II w Wielkiej Wsi), na którą udało się 
pozyskać dofinansowanie z rządowego Pro-
gramu „Polski Ład” w wysokości 3,9 mln zł.

Radni uchwalając budżet na 2022 r., z du-
żym zrozumieniem przyjęli uwzględnione 
w projekcie budżetu kwestie związane z za-
pewnieniem infrastruktury kanalizacyjnej 
dla coraz większej grupy mieszkańców gmi-
ny. Jak wielokrotnie podczas sesji powtarzał 
burmistrz: – Te podstawowe potrzeby współ-
czesności muszą być zapewnione wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.

Niezbędna jest budowa sieci kanaliza-
cyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą w Wielkiej Wsi (II etap: ul. Zakładowa 
w Wielkiej Wsi, ul. Smugi), która kosztuje 8,6 
mln zł, a do realizacji której otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 8,1 mln zł z pro-
gramu „Polski Ład”. Podobnie – jest równie 
potrzebna budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Kalwach, 
Cieślach i Niepruszewie, także na sporej czę-
ści terenu aktywizacji gospodarczej. Na ten 
cel, gmina zabezpieczyła niezbędne środki 
finansowe celem przygotowywania doku-
mentacji technicznej, koniecznej również do 
pozyskania funduszy zewnętrznych, których 
z roku na rok jest już coraz mniej.

Ważnym obszarem inwestycji na 2022 r. 
jest budowa lub przebudowa dróg gminnych. 
W budżecie zaplanowane prace związane 
z ulicami, np. w Buku: Franciszka Górczaka 
(3,5 mln zł), w Dakowach Suchych: Rzemieśl-
niczą (450 tys. zł), w Dobieżynie: Nową (250 
tys. zł). Przygotowywana jest też dokumen-
tacja dla ulic: Cieślaka, Ratajczaka, Nizińskie-
go, Ogrodowa, Lubrańskiego, Nowa, Boczna 
(Wielka Wieś); Michalin (Dobieżyn), Żytnia 
i Szkolna (Niepruszewo).

Inwestycje czekające na realizację
Choć, jak mówili radni, jest jeszcze długa 

lista dróg i inwestycji, które czekają na swoją 
kolej, takich jak np. budowa sali gimnastycz-
nej w szkole w Szewcach, ul. Na Górce w Wiel-
kiej Wsi, ul. Czarneckiego w Buku, ul. Kwia-
towa w Niepruszewie, ul. Strzelecka w Buku, 
ul. Wodna w Dobieżynie. Dopytywano też na 
jakim etapie są prace związane z transportem 
lokalnym, na co burmistrz odpowiedział, że 
najpierw trzeba zapewnić tabor i w tym za-
kresie będą prowadzone działania w ramach 
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielko-
polski Transport Regionalny”. Zapewnił, że 
jest duża szansa, że w 2022 r. mieszkańcy 
gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnej 
komunikacji gminnej. 

Radni z aprobatą przyjęli zabezpieczenie 
środków na większość inwestycji zapew-
nionych w budżecie, takich jak budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Dobieżynie czy winda w MGOK, jako uzu-
pełnienie i drugi etap rozbudowywanych 
schodów. Mówiąc o MGOK, burmistrz poin-
formował radnych, że już w najbliższym cza-
sie placówka zwiększy swoją ofertę, bo uda 
się w końcu po wielu latach zagospodarować 
piętro budynku, gdyż lokatorce zapewniono 
mieszkanie zastępcze z zasobów gminy.

Radni jednym głosem podpisali się pod 
działaniami związanymi z kontynuacją 
utwardzania dróg gruntowych, zaznaczając, 
iż dzięki temu coraz więcej dróg pozyskuje 
nową trwałą nawierzchnię. Zresztą temat 
dróg gminnych wielokrotnie wracał podczas 
obrad, a prawie każdy radny chciał się do-
wiedzieć, czy na terenie, który reprezentuje, 
będzie szansa podjęcia takich prac.  

Padały zapytania dotyczące doprecyzo-
wania pewnych kwestii związanych np. z bu-
dową żłobka „Bukowianka”, którego otwarcie 
zaplanowano na marzec 2022 r. Jak tłumaczył 
burmistrz: – Budowa tej placówki przedłuża 
się z racji trudności, które pojawiły się na 
etapie znalezienia wykonawcy i w rezultacie 
trzeba było wybrać wykonawcę z „wolnej 
ręki”. Obecnie prace znacznie przyspieszyły 
i przyjęcie dzieci nastąpić powinno w zapla-
nowanym terminie. W budżecie na nowy 
rok na „Bukowiankę” zabezpieczono 800 
tys. zł, zarówno na remont, jak i adaptację 

pomieszczeń na potrzeby żłobka. 
Zwrócono też uwagę, że w budżecie na 

2022 r., w porównaniu do lat poprzednich, 
znacznie zwiększono wysokość środków 
w ramach funduszy sołeckich. Dzięki temu 
sołtysi w większym zakresie niż dotychczas 
będą mogli reagować na bieżące potrzeby 
sołectw, takie jak np. dofinansowanie do 
budowy boisk, organizowanie wydarzeń 
kulturalnych, sportowych czy doposażenie 
placów zabaw. Ogółem fundusz sołecki na 
rok 2022 wynosi ok. 323 tys. zł.

Długa lista zadań inwestycyjnych
Przy okazji warto też wspomnieć o innych 

inwestycjach i działaniach zaplanowanych 
w budżecie na 2022 r., których realizacja 
będzie możliwa dzięki zapewnieniu środków 
zewnętrznych. Na długiej liście zadań, które 
wymieniał burmistrz, jest m.in. zakup nowe-
go ciężkiego wozu bojowego dla OSP Buk, 
na który w budżecie gminy zabezpieczono 
700 tys. zł, ale też prowadzone są starania 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 
podobnie jak miało to miejsce przy zaku-
pie wozu dla OSP Niepruszewo. Ponadto 
z funduszu dla gmin popegeerowskich 
są zabezpieczone środki na budowę drogi 
Otusz – Huby. Przygotowywana jest już do-
kumentacja, by już wkrótce ogłosić przetarg 
i wyłonić wykonawcę. 

– Oczekujemy też na rozstrzygnięcie kon-
kursu w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, do którego złożyliśmy trzy wnioski; 
najbardziej liczymy na to, że uda się zakończyć 
inwestycję związaną z drugim etapem budowy 
drogi Dobieżyn – Szewce. Optymistycznie rów-
nież zapowiada się inny wyczekiwany nabór 
i jego rozstrzygnięcie – w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, ubiegamy 
się o pieniądze na rozbudowę Biblioteki Pu-
blicznej w Buku, której warunki lokalowe są 
już niestety fatalne. Inne środki unijne, o któ-
re się staramy, dotyczą termomodernizacji, 
a placówek wymagających takich działań jest 
w gminie kilka. Po raz kolejny wystąpimy do 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
o dofinansowanie z programu „Szatnia na 
medal”, aby całkowicie zakończyć remont 
hali sportowej OSiR. Liczymy też, że korzy-
stając ze środków zewnętrznych, uda nam 
się uruchomić lub zakończyć inne inwestycje, 
takie jak zainstalowanie wspomnianej windy 
w MGOK, uruchomienie klubu seniora w Nie-
pruszewie, kontynuowanie działalności klubu 
seniora w Dobieżynie, budowa ul. Rzemieśl-
niczej w Dakowach Suchych, budowę z płyt 
betonowych ul. Lubrańskiego w Wielkiej Wsi. 
Czeka nas też bardzo duża inwestycja, o której 
dofinansowanie będziemy się starać w ramach 
programu „Polski Ład”; jest to modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – wy-
mienia burmistrz. 
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Podczas posiedzenia komisji przewod-
niczący Komisji Budżetu i Budżetu Tomasz 
Plewa dopytywał burmistrza o przebieg prac 
na bukowskim rynku. Więcej: str. 13.

Budżet przyjęty
Podsumowując dyskusję na temat 

budżetu gminy, na komisji Tomasz Plewa 
mówił: – Projekt budżetu z całą pewnością 
jest ambitny, a zadań inwestycyjnych długa 
lista. I co ważne, choć działamy aktualnie, to 
myślimy perspektywicznie, przygotowując 
się do kolejnych wniosków aplikacyjnych, 
dzięki którym będziemy mogli się ubiegać 
o kolejne dotacje zewnętrzne. 

Zaś przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Buk Piotr Goroński dodał, że przygotowy-
wanie budżetu wynika z potrzeb, z dobrej 
obserwacji, rozmów z mieszkańcami, ale też 
z bieżących sytuacji. – Priorytetem jest na 
pewno pozyskiwanie dodatkowych środków 
zewnętrznych. Potrzeb jest dużo, a środków 
proporcjonalnie mniej, pomimo tego, że bu-
dżet jest solidny. Ale najważniejsze jest to, 
że wszyscy patrzymy bardzo troskliwie na 
to, co powinno być zrobione. 

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty 
12 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzy-
mującym. W ślad za akceptacją budżetu 
podjęto też uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Bieżące projekty uchwał
Najpierw podczas posiedzenia komi-

sji, a później na sesji został omówiony, a w 
ślad za tym zatwierdzony projekt uchwały 
w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola 
w Niepruszewie wchodzącego w skład tam-
tejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Decyzja ta została argumentowana brakiem 
odpowiednich warunków lokalowych, które 
są niezbędne do dalszego właściwego funk-
cjonowania zarówno przedszkola, jak i szkoły 
podstawowej. Najważniejsze, że wszystkie 
dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe 
w miejscowościach Niepruszewo, Kalwy, Cie-
śle mają zapewnione miejsca w Przedszkolu 
„Złoty Kogucik” w Niepruszewie, którego 
utworzenie jest konsekwencją, jak widać, 
skutecznych starań i rozwiązania proble-
mu lokalowego w niepruszewskiej szkole. 
W nowym obiekcie może być utworzonych 
pięć grup przedszkolnych, a docelowo może 
być nawet siedem. Zaś dla uczniów szkoły 
podstawowej zostanie utworzona sala lekcyj-
na i świetlica oraz szatnia w pomieszczeniu 
dotychczasowej szatni przedszkolnej. 

Podobnie kolejny projekt uchwały naj-
pierw został umówiony na komisji, a później 
zatwierdzony na sesji – raport z wykonania 
„Programu ochrony środowiska dla Miasta 
i Gminy Buk na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024” za lata 2019-2020. Podczas 
omawiania tego projektu uchwały na komisji 
przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty 
zainicjował dyskusję na temat dalszych dzia-
łań w zakresie przyznawania dotacji miesz-
kańcom na dofinansowanie wymiany źródeł 
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła 
ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Czy dofinasowanie z budżetu gminy wymiany 
źródeł ogrzewania ma jeszcze rację bytu? Ceny 
gazu rosną w horrendalnym tempie i zain-
teresowanie otrzymaniem dofinansowania 
przez mieszkańców z pewnością będzie coraz 
mniejsze. Radni zgodnie przyznali, że z powo-
du podwyżek cen gazu nie można nadmiernie 
oczekiwać od mieszkańców, aby wybierali al-
ternatywne źródła ciepła. Zaś burmistrz poin-
formował, że gmina nadal będzie podejmować 
działania w zakresie ochrony środowiska. Jak 
mówił: – Pojawiają się rządowe zapowiedzi 
zwiększenia środków w ramach programu 
„Czyste Powietrze” dla najuboższych. Jakie 
będą to kwoty, tego jeszcze nie wiemy, ale na 
pewno będziemy czynić starania w celu ich 
pozyskania. Planujemy też wspierać miesz-
kańców w kwestii gromadzenia i oszczędzania 
wód opadowych – deszczówki i już niedługo 
zaproponujemy udział w programie „Desz-
czówka”. Jesteśmy na etapie przygotowywania 
dokumentacji w tym zakresie i po ustaleniu 
kwestii formalnych, do budżetu gminy zapro-
ponujemy odpowiednie środki. 

W uzupełnionym porządku obrad znalazł 
się jeszcze projekt uchwały, który dotyczył 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
przez burmistrza w trybie bezprzetargowym, 
na okres 10 lat, z dotychczasowym najemcą 
budynku gminnego przy ul. Kościuszki 5. 
W budynku tym od wielu lat prowadzona 
jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego przez 
spółkę NZOZ „Vigilax” z siedzibą w Buku. 
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu 
uchwały: „Kierując się społecznymi potrze-
bami i oczekiwaniami mieszkańców Miasta 
i Gminy Buk zasadne jest wynajęcie w/w 
obiektu w trybie bezprzetargowym w celu 
prowadzenia świadczeń medycznych w tym 
Przychodni Lekarza Rodzinnego w Buku”. 
Jak wspominał burmistrz, trudno wyobrazić 
sobie, aby dotychczasowy podmiot miałby 
zastąpić inny, tym bardziej w tak trudnym 
czasie pandemii. Dzięki podjętym negocja-
cjom przychodnia będzie mogła rozwijać 
działalność w perspektywie najbliższej de-
kady, co nareszcie umożliwi utworzenie ga-
binetu ginekologicznego, którego tak bardzo 
brakuje w gminie.

Interpelacje i zapytania
Kolejnym punktem obrad sesji były in-

terpelacje i zapytania.
Radny Tomasz Giełda złożył interpelację 

dotyczącą Akcji Zima.  Więcej: str. 11.

Radny Michał Korbas zaapelował, aby 
Rada MiG Buk wystosowała apel do posłów, 
senatorów w sprawie podwyżki cen nawo-
zów azotowych, bo to nie jest problem tylko 
rolników. Mają oni obecnie płacić prawie 5 
tys. zł za tonę nawozu, który w ubiegłym 
roku kosztował niecałe 900 zł. W rezultacie 
zakupią tych nawozów znacznie mniej lub 
wcale, co pociągnie za sobą drastyczny spa-
dek plonów – będzie mniej towarów i ceny 
będą jeszcze wyższe.

Zaś wiceprzewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Buk Andrzej Jankowski zwrócił się 
z apelem, aby idąc za przykładem innych 
samorządów, przyłączyć się do akcji nanie-
sienia lokalizacji defibrylatorów (rocznie 
na zatrzymanie akcji serca umiera 40 tys. 
ludzi) na mapach Google, aby wiedzieć, że 
z tych urządzeń ratujących życie na terenie 
naszej gminy można skorzystać np. przy 
jednostkach OSP.

* * *
Na zakończenie sesji, ostatniej w 2021 r., 

radni i burmistrz złożyli życzenia nowo-
roczne. Zdrowia, które jest najlepszym 
i najcenniejszym dobrem. Realizacji osobi-
stych zamierzeń, ale też tych zawodowych 
i wszelkiej pomyślności. Zdrowia najlepszego 
i dobra wszelakiego życzyli mieszkańcom, 
sołtysom, pracownikom urzędu, ale też sobie 
nawzajem. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk 
podziękował za dobrą współpracę, mimo że 
czasami są trudne chwile, ale trzeba wyciągać 
wnioski i pracować dalej. Zaś burmistrz dzię-
kował za intensywny rok, za ciężką pracę, ale 
też aktywność, która każdego dnia świadczy 
o tym, jaki budujemy samorząd. – Myślę, że 
ocena jest pozytywna, bo nasz lokalny samo-
rząd jest coraz lepszy.  Życzę zdrowia, które 
jest najlepszym i najcenniejszym dobrem; 
wszystkiego najlepszego.

Podczas XXXVI sesji Rady Miasta 
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
–  uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-
2036;

–  budżet Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;
–  zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady 

Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk 
na 2021 rok;

–  przyjęcie raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska;

–  zamiaru likwidacji Przedszkola w Nie-
pruszewie wchodzącego w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie;

–  wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
najmu.

Edyta Wasielewska
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Jaki będzie budżet na 2022 rok?
Koniec roku to czas świąteczny i nade 

wszystko związany z przekazywaniem 
sobie życzeń, zabieganiem o prezenty 

dla najbliższych i organizowaniem wieczerzy 
wigilijnej. Tak kojarzy się nam czas świąt Bo-
żego Narodzenia. Niemniej dla urzędników 
i wykonawców to też okres intensywnych 
opracowań i rozliczeń zadań inwestycyjnych 
oraz przymiarek budżetowych na kolejny 
rok. Otaczająca rzeczywistość zdominowa-
na jest niestety nadal pandemią i dla części 
z nas była i pozostaje niezwykle trudna, a dla 
niektórych wręcz tragiczna. Niezależnie od 
tego, życie jednak płynie dalej i musimy prze-
widywać oraz odpowiednio planować zada-
nia z myślą o kolejnym roku, najbliższych 
latach, a docelowo o następnych pokoleniach. 
Nadto musimy kształtować wizję naszej spo-
łeczności lokalnej, połączoną z nadzieją na 
jej dynamiczny rozwój. Nadzieja na to, że 
2022 rok będzie czasem wygasającej epi-
demii i powrotem do w miarę normalnego 
egzystowania. Tymczasem zmagamy się 
z kolejnymi falami COVID-19, co w sposób 
istotny zaburza nasze działania, a ponadto 
nie pozwala na swobodny rozwój i funk-
cjonowanie, zarówno w naszych gospo-
darstwach domowych, jak i w ramach całej 
wspólnoty gminnej. Aby zachować ciągłość 
prac samorządowych konieczne jest racjo-
nalne zaplanowanie dochodów i wydatków 
budżetowych na kolejny rok.

Kluczowy PIT 

W efekcie mamy przyjęty budżet na 
odpowiednio wysokim poziomie, gdzie 
dochody mają sięgnąć 75,4 mln zł , w tym 
dochody bieżące oszacowano na kwotę 58,5 
mln zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 
81,5 mln zł, a w tym wydatki bieżące mają 
wynieść 58,1 mln zł. Deficyt budżetowy ma 
być pokryty z obligacji komunalnych oraz 

rządowych programów pomocowych. Plan 
finansowy dla naszej gminy należy uznać za 
ambitny i rozwojowy, choć trzeba pamiętać, 
że w istocie to budżet przejściowy w okresie 
pomiędzy dwoma perspektywami progra-
mów strategicznych Unii Europejskiej. Koń-
czą się bowiem działania i środki z obecnej 
perspektywy okresu 2014-20, a nowe kon-
kursy z prognozy 2021-27 wystartują nie 
wcześniej jak w IV kwartale 2022 roku. Po-
mimo tego, nasz budżet zaplanowano z wy-
sokim wskaźnikiem wydatków majątkowych 
na poziomie 23,4 mln zł (30 % wydatków 
ogółem). Zadbano w nim ponownie o wie-
le dziedzin naszego życia, a pod względem 
dochodów zaplanowano je na stosunkowo 
wysokim poziomie, pomimo wszystkich 
trudności i spodziewanego spadku przycho-
dów wynikających ze zmian podatkowych 
związanych z „Polskim Ładem”. Szacuje się 
bowiem, że kluczowe dochody z podatku PIT 
dla dużych miast zmniejszą się w granicach 
25-30 %. W przypadku naszej gminy – wg 
prognozy ma to być o 5% mniej (12,6 mln 
zł w tym roku do 13,2 mln zł w 2021r.) Rząd 
obiecuje gminom zrekompensowanie obni-
żonych dochodów z PIT transferami środków 
z budżetu państwa, ale wyliczenia pokazują, 
że będzie to danina w połowie pokrywająca 
te ubytki. Czas rozwoju samorządów w Pol-
sce napotkał więc na solidną barierę i prak-
tyka pokaże, jaki to w istocie będzie miało 
skutek. Tym samym nie dość, że mamy do 
realizacji budżet w okresie przejściowym, to 
jeszcze obarczony wieloma niewiadomymi. 
Ostatecznie, dochody i wydatki budżetowe 
oszacowano co prawda na poziomie niższym 
niż w ubiegłym roku, ale trzeba pamiętać, 
że nie ma wśród nich kwoty 14 mln zł na 
zasiłki rodzinne z programu 500+, które to 
środki przejął do obsługi ZUS. Ta sytuacja 
dotyczy jednak wszystkich gmin w Polsce, 

a to powoduje odpowiednio niższe plano-
wanie budżetów.

Jak radni obradowali  
nad budżetem? 

Zaczęło się od tego, że na grudniowej 
komisji radni MiG Buk zapoznali się z projek-
tem budżetu na 2022 rok, przygotowanym 
przez burmistrza. Radni w dyskusji odnieśli 
się do dochodów i wydatków oraz wielu pro-
jektów planowanych do wykonania, w tym 
pytano m.in. o takie sprawy jak : bukowski 
rynek i jego rewitalizację, rondo na obwod-
nicy przy ulicy Grodziskiej, salę sportową 
w Dobieżynie, kanalizację w ulicy Smugi 
w Wielkiej Wsi, dokumentację na gminne 
drogi, utwardzenie ulicy Rzemieślniczej 
w Dakowych Suchych, stan ulicy Kwiatowej 
w Niepruszewie, poziom podatków w gminie 
i ich zaległości, poziom wydatków na oświatę 
i wychowanie. Po wyczerpaniu dyskusji radni 
zaopiniowali projekt budżetu pozytywnie. 
Jednakże przed sesją wpłynęły negatywne 
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej od-
nośnie wyliczeń wskaźników przy prognozie 
spłaty obligacji, co spowodowało koniecz-
ność dokonania korekty Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i wydłużenia okresu spłaty o 2 
lata. Tak skonstruowany program wieloletni 
przełoży się na zmianę kwot spłaty obligacji 
w kolejnych latach w wydłużonym okresie 
2022-2036. Już na sesji burmistrz Paweł 
Adam przedłożył opracowania budżetowe 
w zmienionej wersji, a skarbnik Aleksandra 
Szajek wyjaśniła, na czym polegało i skąd się 
wzięło niewłaściwe przyjęcie wskaźników 
spłaty obligacji. Dokonane zmiany i udzielo-
ne wyjaśnienia nie budziły już wątpliwości, 
a w efekcie radni przyjęli budżet na 2022 rok. 
Pozostaje mieć nadzieję, że tak zaplanowa-
ny budżet zostanie wykonany, a planowane 
zadania inwestycyjne zostaną zrealizowa-
ne. Niestety nadal obcujemy z zagrożeniem 
związanym z pandemią, które wydaje się 
największą przeszkodą w codziennym życiu, 
a tym samym w zakresie stopnia realizacji 
planowanych zadań budżetowych. Z uwagi 
na drożejące materiały budowlane, wyższe 
ceny usług, coraz wyższe wynagrodzenia, 
a ogólnie na galopującą inflację, trzeba mieć 
na względzie, że kwoty zaplanowane w bu-
dżecie mogą być zbyt niskie, choć z drugiej 
strony kończy się obecna perspektywa fi-
nansowa środków unijnych, co powinno 
zmusić wykonawców do konkurowania 
i składania ofert na odpowiednim poziomie. 
Tym samym planowanie i realizacja budże-
tu w tym trudnym i obarczonym wieloma 
niewiadomymi okresie wymaga ciągłego 
monitorowania i reagowania na zmieniające 
się okoliczności, a to powoduje, że w ciągu 
roku czeka nas zapewne niejedna korekta 
planu finansowego. 
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Skąd gmina czerpie dochody?

Podobnie jak w budżecie domowym, 
aby dokonać wydatków, to wcześniej trzeba 
zgromadzić dochody, a te zaplanowano na 
poziomie 75,4 mln zł, podczas gdy wydatki 
oszacowano na kwotę 81,5 mln zł. Brakującą 
kwotę dla zrównoważenia budżetu planuje 
się pozyskać z obligacji komunalnych oraz 
rządowego dofinansowania z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Ponadto dochody 
mają być osiągnięte głównie z subwencji 
i dotacji rządowych, z unijnych środków 
pomocowych, wpływów z podatku docho-
dowego od osób fizycznych i prawnych, 
z podatków od nieruchomości i opłat lo-
kalnych oraz z innych tytułów. Udział gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
i prawnych ma wynieść prawie 15 mln zł, 
a subwencja ogólna wyniesie nieco ponad 
12 mln zł. Znaczącą kwotę w dochodach 
własnych stanowią środki z podatku od 
nieruchomości w wysokości 17,1 mln zł, 
z tego prawie 3,5 mln zł od osób fizycznych 
i 13,6 mln zł od firm i zakładów, pomimo 
iż stawki podatkowe zwiększono zaledwie 
o 1,8 % w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Tym samym nasi mieszkańcy i przedsiębior-
cy sfinansują budżet gminny prawie w ¼ 
wysokości. Dochody z gminnych jednostek 
budżetowych podliczono na prawie 230 tys. 
zł, z tego opłaty za pobyt dzieci w przed-
szkolu – 47 tys. zł, opłaty pobierane przez 
OPS za prowadzenie usług opiekuńczych 
oraz za pobyt w DPS – 118 tys. zł oraz za 
wynajem hali OSiR – 52 tys. zł. Z podatku 
rolnego ma wpłynąć 822 tys. zł, a 906 tys. 
zł ma zasilić budżet z podatku od środków 
transportowych. Podatek od spadków i da-
rowizn oraz od czynności cywilno-prawnych 
ma przysporzyć gminie kwotę ponad 1,1 
mln zł. Dochody roczne z opłaty targowej 
to kwota 40 tys. zł, ale tu jest pewna niewia-
doma wobec zapowiadanego bonusu dla 
handlujących rolników, którzy mają być z tej 
opłaty zwolnieni w piątki i soboty, gdyż na 
przełomie roku ustawodawca zdecydował 
o zmianie prawa i zwolnieniu ich z takich 
opłat. Odmiennie niż było to w 2021 roku, 
gminy nie otrzymają tym razem z tego 
tytułu rekompensaty ze środków przewi-
dzianych na przeciwdziałanie epidemii. Po-
nadto z opłat planistycznych, adiacenckich, 
eksploatacyjnych, retencyjnych i za zajęcie 
pasa drogowego ma wpłynąć łącznie prawie 
300 tys. zł. Dochody ze sprzedaży, dzier-
żawy, najmu i opłat z tytułu przekształceń 
własnościowych gminnych gruntów mają 
wynieść 2,4 mln zł, w tym sprzedaż działek 
gminnych ma dać nieco ponad 1,8 mln zł.

Wydatki bieżące przeznaczymy...

…na realizację zadań bieżących, w tym 

m.in. oświatowych, wychowawczych, kul-
turalnych, sportowych, promocyjnych, 
remontowych i administracyjnych, na co 
przewidziano 58,1 mln zł, z tego na kształ-
cenie naszych dzieci i młodzieży (w dzia-
le oświata i wychowanie) zainwestujemy 
24,5 mln zł. Jednak rządowa subwencja 
oświatowa na finansowanie tego zadania 
publicznego przyniesie nam tylko 12 mln 
zł, co oznacza, że ponad drugie tyle – czyli 
12,5 mln zł musi wypracować gmina. Na bie-
żące utrzymanie dróg, transport i łączność 
przewidziano razem ponad 1,1 mln zł, a na 
oświetlenie uliczne prawie 2 mln zl.  Na sport 
i kulturę fizyczną przeznaczono niemal 2,2 
mln zł. Gospodarka mieszkaniowa wymaga 
wsparcia kwotą prawie 1 mln zł, a podob-
na kwota trafi też na utrzymanie zieleni. 
W tym dziale pojawiła się ponownie pozy-
cja 24 tys. zł – jako dotacja dla rodzinnych 
ogrodów działkowych. Z kolei na działania 
przeciwpożarowe przewidziano blisko 720 
tys. zł, a bukowską straż ma zasilić nowy 
wóz bojowy za kwotę blisko 1,5 mln zł, przy 
finansowaniu w połowie przez gminę. Na 
ochronę zdrowia przewidziano ponad 480 
tys. zł, a na pomoc społeczną realizowaną 
głównie przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przeznaczono 3,2 mln zł. Świadczenia 
rodzinne i wychowawcze zostaną wsparte 
kwotą 8,5 mln zł. Na nagrody dla bukowskich 
talentów artystycznych i naukowych zapla-
nowano 10 tys. zł, na nagrody dla wybitnych 
talentów – 30 tys. zł, a na nagrody sportowe 
– 70 tys. zł. Utrzymanie i działalność insty-
tucji kultury (MGOK oraz Biblioteka i Kino) 
mają zapewnione finansowanie w wysokości 
2,9 mln zł, ale dojdzie do tego pula środków 
z funduszy sołeckich w wysokości ponad 
200 tys. zł. Usługi oczyszczania gminnych 
terenów oszacowano na blisko 0,5 mln zł, 
a na ochronę powietrza przewidziano 135 
tys. zł. W ramach dotacji do wymiany pieców 
węglowych na ekologiczne źródła ciepła za-
planowano 100 tys. zł, czyli o połowę mniej 
niż w ubiegłym roku, co ma wystarczyć na 
obsługę 20 wniosków z kwotą dofinanso-
wania do 5 tys. zł na jedną posesję. Rad-
ni zgodnie przyznali, że spodziewane jest 
mniejsze zainteresowanie tym programem 
wobec drakońskich podwyżek cen gazu do 
ogrzewania naszych domów. Zarządzanie 
kryzysowe jest chronione rezerwą budże-
tową w kwocie 255 tys. zł, a rezerwa ogólna 
wynosi 90 tys. zł.

Inwestycje,  
w tym nowe – stare rondo! 

Sporo emocji i zainteresowanie wywo-
łuje zawsze wśród radnych i mieszkańców 
sprawa podejmowania nowych inwestycji 
publicznych. Nie inaczej było i tym razem, 
zwłaszcza że temat przewodni, czyli plano-

wane rondo na obwodnicy na skrzyżowaniu 
z ulicą Grodziską budzi emocje od kilku lat. 
W ubiegłym roku WZDW jako inwestor nie 
rozstrzygnął przetargu z uwagi na to, iż zło-
żone przez wykonawców oferty znacznie 
przewyższały kwotę 5,5 mln zł przeznaczoną 
na to zadanie. Pod koniec ub. roku ogłoszono 
nowy przetarg, ale czy tym razem uda się 
wyłonić wykonawcę – czas pokaże. Ogólnie 
na wydatki inwestycyjne planuje się przezna-
czyć wysoką kwotę, bo aż 23,4 mln zł. Z tego 
prawie 13 mln zł przeznaczono na budowę 
kanalizacji sanitarnej, w tym za kwotę 8,7 
mln zł ma być wykonana sieć z infrastrukturą 
w ulicy Zakładowej i ulicy Smugi w Wielkiej 
Wsi, z zapewnionym już dofinansowaniem ze 
środków „Polskiego Ładu” w wysokości 95%. 
Pozostałe zadania z zakresu sanitacji wsi to 
dokończenie i rozliczenie poprzednich zadań 
oraz pozyskanie dokumentacji na budowę 
sieci kanalizacyjnej w Kalwach oraz w strefie 
przemysłowej z przyległą wsią Cieśle. Na 
transport i łączność, w tym na budowę dróg, 
zaplanowano prawie 7 mln zł, gdzie kwota 
1,84 mln jest zabezpieczona jako udział gmi-
ny w dofinansowaniu budowy wspomnia-
nego ronda na drodze wojewódzkiej nr 307. 
Po odbiorze naszego węzła przesiadkowego 
w Buku przy dworcu PKP oraz wykonaniu 
przez powiat poznański nowej nawierzchni 
na drodze do Szewc, planowane rondo na 
skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Grodziską 
należy uznać za konieczność, co dopełniłoby 
układ komunikacyjny w tej części miasta. 
Miejmy nadzieję, iż te długie oczekiwania 
mieszkańców na zwiększenie bezpieczeń-
stwa w tym miejscu nareszcie się spełnią. Na 
to rondo gmina zabezpieczyła wspomnianą 
dotację dla województwa wielkopolskiego, 
a zadanie to będzie realizowane w ramach 
partnerstwa gminy z powiatem i samo-
rządem województwa. Inwestorem ronda 
pozostaje nadal Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, a całość może 
kosztować sporo, bo ponad 5 mln zł. Radni 
w dyskusji porównywali tę kwotę z innymi 
wydatkami, chociażby  na oświatę. Wnio-
sek jest niestety taki, że galopująca inflacja 
napędza koniunkturę dla wykonawców 
i producentów materiałów budowlanych, 
a więc taniej już nie będzie.  Pozostałe inwe-
stycje drogowe dotyczą ulicy Otuskiej – we 
fragmencie przy obwodnicy jako zadanie 
w partnerstwie z powiatem – również prze-
łożone z ubiegłego roku. Ponadto planuje się 
zrealizować (z dofinansowaniem z budżetu 
państwa) budowę ulicy Franciszka Górcza-
ka w Buku za kwotę 3,5 mln zł. Ulica Rze-
mieślnicza w Dakowych Suchych ma zostać 
utwardzona płytami betonowymi za kwotę 
450 tys. zł, z dofinansowaniem od samorządu 
wojewódzkiego. Pozostałe wydatki to kwoty 
przeznaczone na przygotowanie dokumen-
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tacji ulic w Wielkiej Wsi, Niepruszewie i Do-
bieżynie po to, aby być gotowym na złożenie 
wniosków aplikacyjnych, gdy ruszą konkursy 
na dofinansowanie inwestycji. Dodatkowo, 
czekają nas regulacje własnościowe gruntów 
pod drogami w ulicy Grobelnego i Górczaka 
w Buku oraz nabycie wielu działek z zaso-
bu państwowego i z rynku prywatnego na 
terenie gminy, w celu poszerzenia pasów 
drogowych.

Dla młodszego pokolenia

Maluchy i rodzice z terenu naszej gmi-
ny ucieszą się z powstającego żłobka przy 
„Bukowiance”, który za kwotę 800 tys. zł 
ma zostać dokończony i wy-
posażony w niezbędny sprzęt. 
Dzieci i młodzież oraz ich opie-
kunowie będą mogli korzystać 
niebawem z nowego wejścia 
do budynku MGOK-u, a w tym 
roku kosztem 200 tys. zł ma 
zostać dodatkowo zainstalo-
wana winda, w celu większej 
dostępności obiektu dla osób 
z niepełnosprawnościami. Nie 
zapomniano też o nowych za-
daniach w ramach kultury fi-
zycznej. Mieszkańcy Dobieżyna 
doczekają się sali gimnastycz-
nej przy miejscowej szkole, bo 
w budżecie zarezerwowano 
wstępnie na ten cel 400 tys. 
zł. Istniejące place zabaw na 
terenach wiejskich mają zostać 
doposażone, a przyległe tereny 
rekreacyjne upiększone. Miej-
scowość Otusz ma uzyskać wia-
tę biesiadną, a hala sportowa 
w Buku zostanie wyposażona 
w nowe instalacje.  Z nowości 
w budżecie to załącznik nr 
10, gdzie wyodrębniono dla 
wszystkich wsi fundusze so-
łeckie na bieżącą działalność, 
zakupy oraz pozostałe zada-
nia i wydarzenia – w łącznej 
kwocie 323 tys. zł. Na koniec 
niespodzianka, która pojawiła 
się w informacji burmistrza na 
sesji budżetowej. Otóż do kasy 
gminy wpłynęła już kwota 1 
mln zł tytułem nagrody za 
spory przyrost wyszczepie-
nia mieszkańców przeciw CO-
VID-19. Radni w najbliższym 
czasie mają zdecydować, na 
jaki cel przeznaczone zostaną 
te środki, pamiętając jednak, że 
musi to być kierunek związany 
z działaniami prozdrowotnymi. 

A czego najbardziej za-
brakło w budżecie? Zdaniem 

radnych – wielu rzeczy, ale regułą jest to, że 
nie na wszystko wystarcza środków. Przede 
wszystkim nie mamy nadal w centrum mia-
sta kreatywnego i atrakcyjnego placu zabaw, 
który przyciągałby nasze dzieci, a rodzice 
mogliby w nim wygodnie odpocząć. Może 
więc MGOK z budżetu własnego  podejmie 
takie wyzwanie i ze wsparciem gminy taki 
plac w Parku Sokoła niebawem powstanie? 
Ponadto dotychczas nie znaleziono ścieżki 
dofinansowania dla przebudowy wielu ulic 
w gminie, w tym ulicy Strzeleckiej i Sokoła 
w Buku. 

Powyższe rozważania dokonywane są na 
początku nowego roku, a wobec tego wypada 

wszystkim decydentom, urzędnikom i wyko-
nawcom oraz naszym mieszkańcom życzyć, 
aby zdrowie dopisywało i szczęście sprzyja-
ło. Aby kłopoty omijały, a dobre rzeczy nas 
nie opuszczały, co z pewnością przyda się 
wszystkim przy realizacji planów własnych 
i samorządowych, a zwłaszcza w wykonaniu 
ambitnego i niełatwego gminnego budżetu, 
czego też niniejszym życzę.

Z noworocznym pozdrowieniem

Tomasz Plewa – przewodniczący  
Komisji Budżetu i Oświaty  

Rady MiG Buk

DRUGI TYDZIEŃ FERIIDRUGI TYDZIEŃ FERIIDRUGI TYDZIEŃ FERII
(24 - 28.01)(24 - 28.01)(24 - 28.01)

   

WYJAZDY FAKULATYWNE:WYJAZDY FAKULATYWNE:WYJAZDY FAKULATYWNE:
1)1)1)      JUMP ARENA POZNAŃJUMP ARENA POZNAŃJUMP ARENA POZNAŃ
25.01 /wtorek/ wyjazd 9:15 koszt: 20 zł25.01 /wtorek/ wyjazd 9:15 koszt: 20 zł25.01 /wtorek/ wyjazd 9:15 koszt: 20 zł

2) KINO WIELKOPOLANIN2) KINO WIELKOPOLANIN2) KINO WIELKOPOLANIN

262626.01 /środa/.01 /środa/.01 /środa/      godz: 11:00 "Corgi psiakgodz: 11:00 "Corgi psiakgodz: 11:00 "Corgi psiak
królowej"królowej"królowej"

3) KRĘGLE " GRAVITACJA" POZNAŃ3) KRĘGLE " GRAVITACJA" POZNAŃ3) KRĘGLE " GRAVITACJA" POZNAŃ

27.01 /czwartek/ wyjazd 11:15 koszt: 20 zł27.01 /czwartek/ wyjazd 11:15 koszt: 20 zł27.01 /czwartek/ wyjazd 11:15 koszt: 20 zł

FERIE Z OSIR 2022FERIE Z OSIR 2022

 

PIERWSZY TYDZIEŃ FERIIPIERWSZY TYDZIEŃ FERIIPIERWSZY TYDZIEŃ FERII
(17 - 21.01)(17 - 21.01)(17 - 21.01)

   

ZAJĘCIA SPORTOWE W HALIZAJĘCIA SPORTOWE W HALIZAJĘCIA SPORTOWE W HALI
OSIR W GODZ. 10:00 - 12:30OSIR W GODZ. 10:00 - 12:30OSIR W GODZ. 10:00 - 12:30

   
TENIS STOŁOWY, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKATENIS STOŁOWY, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKATENIS STOŁOWY, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA

Brak zapisów

Zapisy 61 8 149 140
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Akcja Zima 
Podczas XXXVI sesji, która odbyła się 

28 grudnia 2021 r., w punkcie „interpe-
lacje i zapytania” radny Tomasz Giełda 
złożył interpelację dotyczącą Akcji Zima 
prowadzonej na terenie gminy ,szczegól-
nie w okresie świąt Bożego Narodzenia

Powołując się m.in. na komentarze za-
mieszczone na profilu „Gazety Bukowskiej”, 
radny zarzucił Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej w Buku, że w tym okresie ulice 
nie były właściwie odśnieżane i było bardzo 
ślisko. Wymienił listę ulic i miejsc, gdzie tak 
było, np. w Buku na ul. Dobieżyńskiej przy 
„Bukowiance”, ul. Zenktelera, ścieżce pie-
szo-rowerowej na Szewce.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Tomasz Stawicki zanim ustosunkował się do 
przedstawionych zarzutów, swoje wyjaśnie-
nia rozpoczął od zacytowania treści wpisu, 
który pojawił się na profilu „Gazety Bukow-
skiej”. Jak powiedział, ten wpis obraża jego 
współpracowników i narusza ich dobre imię, 
bo przez całe święta ciężko pracowali, też 
w późnych godzinach nocnych i wczesnych 
porannych – po to, by mieszkańcy mogli bez-
piecznie przemieszczać się na terenie gminy. 
Zacytował informację i niektóre z komentarzy 
na profilu „Gazety Bukowskiej”: „Zgłaszajcie 
nam niebezpieczne miejsca. Na terenie gmi-
ny jest wiele miejsc, w których firma odpo-
wiedzialna za Akcję Zima się nie pojawiła. 
Może by zadzwonić, ale jednego numeru nikt 
w komunalce nie odbiera, a drugi komunikat: 
nie ma takiego numeru. Pewnie pozostaje 
nam czekać do poniedziałku aż prezesik 
rzuci hasło i kogoś wyśle w teren, chyba, że 
będzie miał „pilniejsze sprawy”, „dziś jeden 
z dzwoniących powiedział tak „za Stacha się 
zadzwoniło i od razu dzwonił do komunalki”. 

W dniu 27 grudnia br. Prezes ZGK otrzy-
mał też emaila, w którym Tomasz Giełda na-
pisał, że „niestety, ale firma odpowiedzialna 
za Akcję Zima nie wywiązuje się ze swoich 
zadań i na chwilę obecną są to zgłoszenia: ul. 
Dobieżyńska przy „Bukowiance”, ul. Zenkte-
lera, ul. Akacjowa, ścieżka pieszo-rowerowa 
na Szewce. Podobnych ulic jest więcej, a po-
jazdów ZGK nie widać. Zgłosić dziś nie ma 
komu, a swoją drogą ZGK niech zaktualizuje 
nagłówek na swoim papierze firmowym, bo 
są nieaktualne dane”.

Co do nagłówka na papierze firmowym 
Prezes ZGK Tomasz Stawicki wyjaśnił, że 
nagłówek, który istnieje na każdej stronie, 
nie może zawierać więcej informacji poza 
nazwą firmy, jej danymi teleadresowymi, 
dwóch numerów telefonu, KRS, NIP, REGON, 
strony internetowej i już nic więcej się po 
prostu nie zmieści. – I nie wiem co by Pan 

chciał, żeby zaktualizowano, jeżeli wszyst-
kie podane numery telefonów są aktualne. 
I kontynuował: – Akcja Zima zaczęła się 29 
listopada br., i chcę przy tym zaznaczyć, że 
w poprzednim roku nie zostały zgłoszone 
jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące 
zimowego utrzymania dróg przez ZGK, za-
równo na drogach powiatowych, jak w obrę-
bie miasta i gminy Buk. Przy takiej pogodzie, 
jaka miała miejsce od 24 grudnia br., żadna 
firma, która zajmuje się drogami nie jest 
w stanie zlikwidować, w tak krótkim czasie, 
topniejącego śniegu, który natychmiast po 
spadku temperatury zamarza, a niestety 
sól ma odpowiednie swoje działanie do 
tak niskich temperatur. Niestety choćbyśmy 
używali roztworu samej soli, nie rozpuścimy 
tak zalegającej warstwy lodu. Kłamliwy jest 
więc wpis, którego Pan Giełda dokonał, że 
nasze służby nie wywiązały się ze swoich 
obowiązków – mówił prezes ZGK.

Na dowód tego, że pracownicy ZGK nie 
zaniedbali swoich obowiązków, przedstawił 
wyciągi każdego samochodu (z dokładną 
godziną i drogą, którą się przemieszczał) 
od początku trwania Akcji Zima. W tych 
zestawieniach były też wydruki dotyczące 
ulic, o których była mowa we wpisach na 
Facebooku i w przesłanym emailu. Łącznie 
zostało posypanych na terenie powiatu 746 
km, a na terenie gminy – 1055 km. Odniósł 
się też do zarzutu, że nie było widać pra-
cowników ZGK, którzy wykonywali ciężką 
pracę w porze nocnej, ponieważ pracowali 
w bardzo różnych godzinach, od godz. 2 rano 
do 13, i od 12 do 3, i od 3 do 6, 7, itp., tak jak 
wymagała tego potrzeba. Wszystkie drogi 
gminne zostały posypane i skontrolowane 
przez pracowników, którzy są do dyspozycji 
24 godziny na dobę. 

Jednym z kolejnych zarzutów Tomasza 
Giełdy, które padły pod adresem ZGK była 
niemożność dodzwonienia się na podane 
na stronie instytucji komunalnej numery 
telefonów. Jego zdaniem powinien być tam 

też umieszczony jakiś numer alarmowy, pod 
który mieszkańcy mogliby zgłaszać bardzo 
niebezpieczne miejsca. Prezes ZGK Tomasz 
Stawicki odpowiadając, pokazał w swoim 
telefonie, że na stronie ZGK jest informacja, 
że podany numer jest dostępny w godzinach 
pracy urzędu, czyli od godz. 7 do 15, a później 
(w pierwszej zakładce po lewej stronie na 
stronie ZGK) podane są numery alarmowe 
telefonów komórkowych, pod którymi dy-
żurują pracownicy ZGK, a w przypadku Akcji 
Zima jest to dyżur przez 24 godziny na dobę.

https://zgk-buk.pl/telefony-alarmowe/
– W drugi dzień świąt mieszkańcy gminy 

też do mnie dzwonili, bo byli zbulwersowani 
wpisami na Facebooku „Gazety Bukowskiej”, 
więc postanowiłem wykonać telefon do pana 
Tomasza Giełdy. Niestety, ale pan Giełda nie 
odebrał, ani nie oddzwonił. Nie wydaje mi 
się również, aby nie znał Pan mojego nu-
meru telefonu komórkowego, bo na jednej 
z pierwszych sesji, kiedy zostałem przed-
stawiony przez burmistrza, numer telefonu 
udostępniłem wszystkim zebranym. Jeżeli 
Pan nie zanotował, to wizytówki z numerem 
telefonu do mnie przekazuję na ręce pani 
Małgorzaty Napierały z Biura Rady MiG Buk, 
gdzie będą one dostępne. Nawet gdybym nie 
został wywołany do odpowiedzi przez Pana 
Giełdę oraz Pana Burmistrza, i tak bym się 
odniósł do postawionych zarzutów, i wy-
stąpiłbym na sesji w punkcie „Wystąpienia 
osób niebędących radnymi”. Teraz bardzo 
Pana proszę, aby na łamach „Gazety Bukow-
skiej”, której jest pan redaktorem naczelnym, 
ukazały się stosowne przeprosiny za publi-
kację nieprawdziwych informacji – takimi 
słowami prezes ZGK zwrócił się do radnego 
Tomasza Giełdy, który odpowiedział, że w/w 
wyjaśnienie przekaże właścicielowi „Gazety 
Bukowskiej”.

Do Akcji Zima odniósł się też burmistrz, 
który powiedział, że w jakiś sposób jest to 
ocena też jego pracy. Zauważył, że pan To-
masz Giełda nie poinformował zebranych 
o jednej bardzo ważnej rzeczy. I w tym 
momencie burmistrz przeprowadził taki 
eksperyment: ze swojego telefonu zadzwonił 
pod jakiś numer i zapytał radnego Tomasza 
Giełdę, czy dodzwonił się do niego. Radny 
Tomasz Giełda potwierdził, że do niego, na co 
burmistrz wyjaśnił, że wybrał numer, który 
znalazł na stronie „Gazety Bukowskiej” (w 
zakładce kontakt). –  Panie radny, rozwiałem 
Pański chyba największy dylemat. Właściciel, 
redaktor, przedstawiciel gazety siedzi tutaj, 
na sali i udaje nie wiadomo kim jest, co robi. 
Dziwna sprawa…

Przy okazji sesji Prezes ZGK podzięko-
wał swoim współpracownikom za sprawne 
działania, które przeprowadzają w ramach 
Akcji Zima. 

Edyta Wasielewska
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Miasta i Gminy Buk 

z dnia 5 stycznia 2021 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej 
siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Buk w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 6 lutego 2022 r.: 
 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

miasto Buk ulice: Browarna, Garncarska, Kazimierza 

Zenktelera, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława Reszki, 

Poprzeczna, Poznańska, Ratuszowa, Rzeźnicka, 

Słoneczna, Smugi, Tylna, Wąska, Wielkowiejska, 

Zdrojowa 

Kino "Wielkopolanin", Pl. Stanisława Reszki 29, 

64-320 Buk 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 
 
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:  
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub 
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:  
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
b) całkowitej niezdolności do pracy, 
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny, lub 
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 
2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981 i 1773); 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do 
dnia 22 stycznia 2022 r. (24 stycznia 2022 r.), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 1 lutego 2022 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego 
o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Buk najpóźniej do 
dnia 28 stycznia 2022 r. 
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 6 lutego 2022 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
/-/Paweł ADAM 
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Rewitalizacja rynku bukowskiego  
– konsultacje społeczne

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji 
Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Spraw So-

cjalnych, które odbyło się 14 grudnia ub.r. 
przewodniczący Komisji Budżetu i Budżetu 
Tomasz Plewa dopytywał burmistrza o prze-
bieg prac na bukowskim rynku; chciał też 
wiedzieć, czy zaplanowana w budżecie na 
2022 r. kwota w wysokości 26.000 zł to ko-
niec wydatków związanych z tymi pracami. 

– Zakończyliśmy prace badawcze na 
bukowskim rynku. Koszty z nim związa-
ne – 26.000 zł dotyczą dokończenia ostat-
niego etapu prac wykopaliskowych. Przed 
nami skanowanie typu 3D, co w przyszłości 
może umożliwić wykonanie modelu obiektu 
i jego wizualizacji – odpowiadał burmistrz. 
Po skanowaniu mury zostaną zabezpie-
czone specjalną włókniną oraz zasypane 
piaskiem, co osłoni je przed długotrwałym, 
niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych. Nawierzchnia zostanie 
tymczasowo odtworzona, a ogrodzenie 
usunięte. Efekty prac archeologów zostaną 
zaprezentowana na wystawie plenerowej. 
Dzięki temu, że udało się uzyskać tak ciekawe 
wyniki prac badawczych, z czasem będzie 
można wydać także stosowną publikację. 
Odnalezienie nowych zabytków ruchomych 

wymaga od nas zabezpieczenia wydatków 
na prace konserwatorskie, które docelowo 
pozwolą wzbogacić ekspozycję historyczną 
w Sali Miejskiej w Buku. 

Kończąc badania naukowe, gmina bę-
dzie przygotowywać się do kolejnego etapu: 
konsultacji społecznych i prac projektowych 
dotyczących rewitalizacji rynku. – Na po-
czątku nowego roku z pewnością będę 
rekomendował Państwu potrzebę zabez-
pieczenia w budżecie gminy środków na 
przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
które będziemy prowadzić, korzystając 
z pomocy ekspertów-moderatorów. Przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych 
planujemy przeprowadzić niejedne rozmo-
wy, a najlepiej cykl różnych spotkań na płycie 
rynku – powiedział burmistrz. Podkreślił 
też, że prace związane z bukowskim ryn-
kiem są jednym z najważniejszych wyzwań 
inwestycyjnych, które staną przed gminą 
w najbliższym czasie, ale na tym etapie trud-
no jeszcze powiedzieć jakie kwoty powin-
ny zostać zabezpieczone w budżecie. Z całą 
pewnością rewitalizacja tego wyjątkowego 
miejsca nie będzie możliwa bez pozyskania 
środków z zewnątrz. 

Czas najwyższy, żeby bukowski rynek 
odzyskał nowy blask, nową świetność, bo 

wiemy dobrze, że niestety dziś wizytówką 
gminy nie jest. Na teraz chcemy, aby dzięki 
temu, że odtworzymy płytę rynku umożliwić 
mieszkańcom swobodne przemieszczanie 
się na tym terenie. Docelowo nie chodzi 
tylko o przestrzeń samej płyty rynku, ale 
też o elewacje zabytkowych kamienic, które 
mogłyby zostać odnowione. Ważne będzie 
także uporządkowanie drażliwej kwestii 
miejsc postojowych. Zakończona w 2021 
r. budowa parkingu buforowego przy ul. 
Wielkowiejskiej, dobiegające końca prace 
archeologiczne i planowane konsultacje 
społeczne, to kolejne kroki zmierzające do 
realizacji tego ambitnego, wieloletniego 
zadania.

W odniesieniu do planowanych kon-
sultacji społecznych radny Tomasz Plewa 
zaproponował, aby uwzględniły one również 
dyskusję nad nazwą dla tej przestrzeni, która 
teraz jest zwyczajowo nazywana rynkiem 
bukowskim, przy czym oficjalnie to Plac 
Przemysława. Jak dodał: – Ani jedna, ani 
druga nazwa, zdaniem historyków, nie jest 
prawidłowa.  

W najbliższych dniach, jak tylko popra-
wią się warunki pogodowe, zaplanowane 
zostało skanowanie wykopalisk w celu 
przygotowania modelu 3D. Tego typu pra-
ce rekomendował Państwowy Konserwator 
Zabytków, który w protokole odbioru robót 
wskazał, że skanowanie typu 3D może się 
okazać bardzo pomocne w dalszych pracach.

red.

  

OBWIESZCZENIE 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających  

do Rady Miasta i Gminy Buk zarządzonych na dzień 6 lutego 2022 r. 
 

 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) Miejska Komisja Wyborcza w Buku podaje do wiadomości publicznej 
informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 
i Gminy Buk zarządzonych na dzień 6 lutego 2022 r. 
 

Okręg wyborczy Nr 1 
 

1. MACIEJEWSKI Remigiusz Szczepan, lat 45, zam. Buk, 
zgłoszony przez KWW - KONRADA PIOTROWSKIEGO - Lista nr 1  

 
2. DROZD Wojciech Karol, lat 31, zam. Buk, 

zgłoszony przez KWW WOJCIECHA DROZDA - Lista nr 2  
 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku 
 

Sławomir Jaroch 
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Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku wraz ze ścieżką pieszo-rowerową na odcinku Buk-Szewce 
(zadanie w partnerstwie z powiatem poznańskim) – całkowity koszt inwestycji: 16.400.475 zł (węzeł przesiadkowy: 8.914.708 zł, 
ścieżka pieszo-rowerowa: 7.485.767 zł), pozyskane dofinansowanie z funduszy UE na gminną część inwestycji – 5.851.696 zł.

Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach – całkowity koszt 
inwestycji: 6.144.735 zł, w całości ze środków ZGK (środki bieżące spółki: 
2.442.488 zł, kredyt: 3.672.247 zł).

Rozbudowę i modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie, 
w tym otwarto nową filię dla filii bibliotecznej – całkowity koszt inwe-
stycji: 3.510.000 zł, pozyskane dofinansowanie ze środków UE oraz programu 
rządowego: 649.260 zł (z programów PROW: 500.000 zł i „Senior +”: 149.260 zł).

Budowę kanalizacji sanitarnej, ul. Żytnia w Niepruszewie – całkowity 
koszt inwestycji: 474.322 zł, zaciągnięto pożyczkę: 398.780 zł WFOŚiGW.

W minionym roku zrealizowano:W minionym roku zrealizowano:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi  – koszt inwestycji 
(I etap - ul. Rolna, Ogrodowa, ul. Nowa, ul. Boczna i część ul. Smugi): 3.271.435 zł, 
pozyskano dofinansowanie z PROW: 1.830.071 zł – inwestycja w trakcie 
realizacji.

Zakup dwóch mieszkań komunalnych przy ul. Św. Rocha 28A w Buku – 
uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego na pokrycie części kosztów związanych z zakupem lokali: o pow. 
44,96 m²: 102.037 zł oraz o pow. 32,71 m²: 77.406 zł. Całkowita wartość zadania 
tj. zakup lokalu oraz jego adaptacja wyniosła około 250.000 zł dla jednego 
lokalu, a dla drugiego: 190.000 zł.

Budowa Dziennego Domu Opieki Medycznej w Buku – całkowity 
koszt inwestycji: 1.181.820 zł. Realizacja projektu unijnego w partnerstwie 
z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum 
Domowe” (uzyskanie dofinansowania z WRPO: 4.942.909 zł) oraz pozyskanie 
obiektu w ramach dzierżawy na 10 lat.
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Przebudowę nawierzchni ul. Sportowej w Buku – całkowity koszt 
inwestycji: 1.895.630 zł, pozyskane dofinansowanie z funduszy FDS: 917.188 zł.

Budowę ul. Kwiatowej i ul. Storczykowej w Wielkiej Wsi – całkowity koszt 
inwestycji: 4.967.508 zł, pozyskane dofinansowanie z funduszy FDS: 2.303.450 zł.

Budowę ul. Jaśminowej w Niepruszewie – całkowity koszt inwestycji: 
716.493 zł, pozyskano dofinansowanie z funduszy programu RFIL na całość 
zadania (100%).

Budowę ul. Ogrodowej w Dobieżynie – całkowity koszt inwestycji: 
846.913 zł, pozyskane dofinansowanie ze środków samorządu województwa 
wielkopolskiego (program „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych”): 224.125 zł.

Remont chodników w Żegowie – koszt inwestycji: 594.000 zł, dotacja 
z powiatu poznańskiego: 250.000 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

Modernizację oświetlenia na mieniu gminy (montaż opraw LED) – 
całkowity koszt zadania ze środków gminy: 469.839 zł, na ten cel w całości 
zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW.

Budowę parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej w Buku – 
całkowity koszt inwestycji: 1.066.997 zł, pozyskano dofinansowanie z funduszy 
programu RFIL na całość zadania (100%).

Przebudowę i adaptację pomieszczeń „Bukowianki” na potrzeby 
żłobka miejskiego – szacowany koszt inwestycji: 1.926.158 zł, pozyskane 
dofinansowanie z funduszy UE: 1.492.575 zł  (z programów  „Maluch+”: 666.000 
zł i WRPO: 832.575,00 zł) – inwestycja w trakcie realizacji.
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Nowe elementy placu zabaw na kąpielisku w Niepruszewie – całkowity 
koszt inwestycji ze środków gminy: 19.751 zł.

Budowę placów zabaw i ich doposażenie w Dobrej, Dakowach Suchych, 
Niepruszewie – całkowity koszt inwestycji: 150.117 zł. W Dobrej za kwotę 
35.018 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 12.000 zł), Dakowach Suchych 
– 42.782 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 10.000 zł), w Niepruszewie 
– 67.317 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 9.000 zł).

Przebudowę schodów wejściowych do MGOK – koszt inwestycji (I etap): 233.697 
zł, pozyskane dofinansowanie z funduszy samorządu województwa wielkopolskie-
go (program „Kulisy kultury”): 94.000 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

Budowę Ścieżki Edukacyjnej w Parku Sokoła przy MGOK – całkowity koszt 
inwestycji: 59.899 zł, pozyskano dofinansowanie z funduszy UE, tj. PROW: 38.114 zł.

Zakup i montaż toalety na placu zabaw w Szewcach – całkowity koszt 
inwestycji: 24.320 zł.

Remont sali wiejskiej w Otuszu – całkowity koszt inwestycji ze środków 
gminy: 138.502 zł.

Dobudowę zewnętrznej windy przy budynku urzędu – całkowity koszt 
inwestycji: 270.576 zł, pozyskano dofinansowanie z funduszy PFRON: 65.178 zł.

Rozbudowę monitoringu gminnego – całkowity koszt inwestycji ze środków 
gminy: 49.134 zł (w tym 4.208 zł w ramach inwestycji windy).
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Remont holu i pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej OSIR 
w Buku – całkowity koszt inwestycji: 294.980.000 zł, pozyskano dofinansowanie 
ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (z programu „Szatnia na 
Medal”): 100.000 zł.

Wymiana 600 siedzisk na Stadionie Miejskim OSiR – całkowity koszt 
inwestycji ze środków gminy: 27.688 zł.

Remont sali klubowej w budynku socjalno-szatniowym na Stadionie 
Miejskim OSiR oraz zakup mebli – całkowity koszt inwestycji ze środków 
gminy: 27.762 zł.

Budowę Street Workout’u na boisku w Niepruszewie – całkowity koszt 
inwestycji: 60.182 zł, pozyskane dofinansowanie z funduszy UE, tj. PROW: 36.538 zł.

Budowę nowego boiska piłkarskiego w Dakowach Suchych – całkowity 
koszt inwestycji ze środków gminy: 22.386 zł.

Zainstalowanie dwóch kontenerów na boisku w Niepruszewie – 
całkowity koszt inwestycji ze środków gminy: 98.407 zł.

Wykonanie termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dobrej – 
całkowity koszt zadania ze środków gminy: 26.500 zł. 

Budowę wiaty biesiadnej w Cieślach – całkowity koszt inwestycji: 54.238 zł, 
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 9.238 zł.
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Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Szewce – całkowity 
koszt inwestycji: 62.360 zł, dofinansowanie pozyskane przez OSP ze środków 
samorządu województwa wielkopolskiego: 43.652 zł.

Remont trzech łazienek w szkole podstawowej w Dobieżynie – całkowity 
koszt inwestycji ze środków gminy: 155.499 zł.

Modernizację slipu na kąpielisku w Niepruszewie – całkowity koszt 
inwestycji ze środków gminy: 7.843 zł.

Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Niepruszewo – całkowity koszt inwestycji: 
99.843,82 zł, pozyskano dofinansowanie ze środków samorządu województwa 
wielkopolskiego: 50.000 zł.

Budowę oświetlenia na stadionie w Niepruszewie – całkowity koszt 
inwestycji ze środków gminy: 74.739 zł.

Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty i oświetlenia alejki na 
plaży w Niepruszewie – całkowity koszt inwestycji ze środków gminy: 24.559 zł.

Udzielenie dotacji dla policji: 40.000 zł dla Komisariatu Policji w Buku 
– środki przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach 
komisariatu.

Udzielenie dotacji dla policji: 20.000 zł dla Komisariatu Wodnego Policji 
w Poznaniu – na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia technicznego 
oraz ratunkowego.
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Legenda programów/funduszy:

 » FDS – Fundusz Dróg Samorządowych
 » „Maluch+” – Program Maluch Plus – ministerialny program wspie-

rający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
 » PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – środki 

unijne
 » WRPO 2014+ – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – 

środki unijne
 » RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 » „Senior +” – ministerialny Program Wieloletni „Senior +”
 » WPPiRPA – Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
 » WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty nad stawem 
w Dobieżynie – budowa oświetlenia – całkowity koszt inwestycji: 47.970 zł, 
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 14.000 zł.

Nasadzenie 120 drzew miododajnych w Dobieżynie i Szewcach – 
całkowity koszt zadania: 36.000 zł, pozyskano dofinansowanie ze środków 
samorządu województwa wielkopolskiego (program nasadzeń drzew 
miododajnych): 20.000 zł.

Dzięki zamianie działek gmina pozyskała grunt przy ul. Kolejowej w Buku 
w celu zabezpieczenia cennych ujęć wody oraz na realizację planowanej inwestycji 
– zagospodarowanie terenu zielonego i rewitalizację zabytkowego kompleksu 
obiektów wraz z wieżą ciśnień w Buku.

Udzielenie dotacji na zakup bilirubinometru dla Praktyki Położniczej 
„Elvi-Med.” w Buku – koszt zadania ze środków gminy: 9.490 zł.

Udzielenie dotacji na zakup sprzętu do kompleksowego badania wzroku 
dla Przychodni Lekarskiej ALMED w Buku – koszt zadania ze środków gminy: 
22.500 zł.

Zakup nowego sprzętu elektronicznego i multimedialnego oraz pomocy 
naukowych i dydaktycznych – całkowity koszt dokonanego zakupu: 170.428 
zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków UE: 133.362 zł. Zakup dokonano 
w ramach projektu dedykowanego gminnym podstawówkom na lata 2019-2023 
tj. „Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie 
Buk” w ramach WRPO. Całkowity koszt projektu: 696.115,25 zł., pozyskane 
dofinansowanie ze środków UE: 661.309 zł. 

Wdrożenie systemu i zakup LEGO Education (dla świetlicy środowiskowej 
„Strefa Wyobraźni” w Buku) – całkowity koszt inwestycji: 121.000 zł, 
dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego 
w ramach WPPiRPA: 60.747 zł.
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Samorządowy związek  
„Wielkopolski Transport Regionalny” 
właścicielem spółki PKS Poznań

22 grudnia ub.r. Miasto Poznań prze-
kazało bezpłatnie akcje spółki 
PKS Poznań SA na rzecz Związ-

ku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski 
Transport Regionalny”, w którym jednym 
z 23 jednostek jest gmina Buk. Tym samym 
Związek stał się właścicielem poznańskiego 
przewoźnika z 75-letnią tradycją, do którego 
należą m.in. dwa dworce autobusowe: w Śre-
mie i Nowym Tomyślu, 76 autobusów i cały 
majątek ruchomy o wartości 10,8 mln zł.

– Przekazanie majątku spółki do związku 
transportowego jest konsekwencją działań 
i deklaracji dotyczących utrzymania linii au-
tobusowych o zasięgu powiatowym i ponad-
powiatowym. Od początku nasze stanowi-
sko było jednoznaczne. Tylko w powiecie 
poznańskim około 10 tysięcy mieszkańców 
nie ma dostępu do transportu publicznego. 
Musimy działać przeciw wykluczeniu trans-
portowemu. Postawiliśmy jeden warunek. 
Zaangażujemy się w tworzenie Związku przy 
pełnej współpracy z samorządami. Samemu 
można zrobić sporo, wspólnie zdziałać mo-
żemy zdecydowanie więcej – stwierdził Jan 
Grabkowski, starosta poznański, przewod-
niczący Związku „Wielkopolski Transport 
Regionalny”. 

Liczba linii autobusowych już 
niedługo zwiększy się do 110

– Cały czas pracujemy nad rozwojem 
połączeń autobusowych w naszym regionie. 
Chcemy w miarę możliwości finansowych 
osiągnąć standardy zbliżone do oferowa-
nych przez Poznańską Kolej Metropolitalną, 
szczególnie na tych obszarach, które są po-
zbawione dostępu do kolei. Modernizujemy 
obecne linie i tworzymy nowe połączenia, 
aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby naszych 

pasażerów – mówi Piotr Hojan, przewodni-
czący Zarządu Związku, burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego. – W grudniu br. złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie 60 linii, w ramach 
Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych 
o wartości 2,5 mln zł. Jeśli otrzymamy to 
dofinansowanie, liczba linii obsługiwanych 
przez PKS Poznań, w przyszłym roku zwięk-
szy się do 110. Oczywiście to spowoduje 
konieczność sukcesywnej modernizacji ta-
boru. Należy także podkreślić, że już dziś 
autobusy PKS-u przewożą rocznie prawie 
1.100.000 pasażerów.

Pełna solidarność sposobem 
na walkę z wykluczeniem 
komunikacyjnym 

Jak mówił burmistrz miasta i gminy Buk 
Paweł Adam, jeden z członków zarządu 
Związku: – Wielkopolski Transport Regio-
nalny to związek samorządów, które ura-
towały połączenia autobusowe. Gdyby nie 
dobra współpraca i solidarność samorządów 
wielu mieszkańców podpoznańskich gmin 
zostałoby wykluczonych komunikacyjnie. 
Szczególnie mowa o tych, którzy przez brak 
połączeń kolejowych zostaliby pozbawieni 
szans dotarcia do większych miejscowości 
lub do dworców kolejowych w sąsiednich 
gminach. Takie ryzyko likwidacji połączeń 
komunikacji autobusowej realizowanych 
przez poznański PKS wystąpiło jeszcze przed 
pandemią. Na szczęście utworzony w tym 
roku Związek Powiatowo-Gminny „Wielko-
polski Transport Regionalny” jest gwaran-
tem, że perspektywa rozwoju połączeń au-
tobusowych w naszym regionie przedstawia 
się obiecująco. Natomiast dzisiejsze przejęcie 
przez Związek udziałów i uratowanie spółki 

PKS Poznań dopiero w przyszłości pokaże, 
jak ważne i odpowiedzialne decyzje zosta-
ły podjęte. Ale na pewno już teraz można 
docenić w tym całym przedsięwzięciu rolę 
jaką odegrał powiat poznański, a szczególnie 
inicjatywa i zaangażowanie starosty Jana 
Grabkowskiego i wicestarosty Tomasza 
Łubińskiego, aby połączenia autobusowe 
zachowały swoją ciągłość.

Jedyny taki związek w kraju

Opracowanie Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego, odnowie-
nie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu 
zarówno środków unijnych, jak i krajowych, 
budowa siatki połączeń zintegrowanej z sie-
cią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, inte-
gracja taryfy PKS z PKM-ką i ZTM Poznań, 
stałe zwiększanie liczby miejscowości w do-
stępie do transportu zbiorowego, to główne 
zadania, które stoją przed władzami Związku 
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Trans-
port Regionalny”. Pod względem zasięgu i od-
działywania jest on największym tego typu 
związkiem w Polsce. Obszar jego działania 
to 6.289,81 km², które zamieszkuje prawie 
1.300.000 mieszkańców. Obecnie związek 
„Wielkopolski Transport Regionalny” tworzą 
23 jednostki samorządu terytorialnego: mia-
sto Poznań, powiaty: poznański, grodziski, 
kościański, nowotomyski i obornicki oraz 
gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, 
Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Mie-
dzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, 
Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem 
i Tarnowo Podgórne. Związek współpracu-
je także z gminami Brodnica, Dolsk i Książ 
Wielkopolski. Trwają rozmowy o rozsze-
rzeniu współpracy z Komornikami, Nowym 
Tomyślem, Lwówkiem, Opalenicą i Trzcielem 
oraz z powiatem międzychodzkim. EWA

Na zdjęciu: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, 
starosta poznański Jan Grabkowski, burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, wice-
starosta poznański Tomasz Łubiński, burmistrz 
miasta i gminy Buk Paweł Adam, burmistrz Śre-
mu Adam Lewandowski
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Park u zbiegu ulic Dworcowej i Przykop 
w Buku – konsultacje społeczne

14 grudnia ub.r. w Sali Miejskiej w Buku odbyły się kolejne konsultacje społeczne 
dotyczące koncepcji kompleksowego zagospodarowania przestrzeni parku u zbiegu 
ulic Dworcowej i Przykop przy kościele. W spotkaniu udział wzięli autorzy koncepcji, 
pracownicy urzędu, jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele różnych środowisk 
społecznych w gminie, przedstawiciele parafii, którzy włączyli się w prace koncepcyjne 
związane z rewitalizację parku.

Park ten parafia rzymskokatolicka pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Buku bezpłatnie użyczyła na rzecz 

gminy na okres 29 lat. W listopadzie ub.r. na 
sesji RMiG Buk uchwalony został miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Buku przy ulicach 
Dworcowej i Przykop, który przewiduje 
zachowanie jego parkowej funkcji.

Wspólne działania uwzględniające ocze-

kiwania i postulaty mieszkańców, zgodnie 
z założeniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Buk, zainicjowane zostały 
w połowie lipca ub.r. Projektanci – autorzy 
koncepcji podkreślali konieczność połącze-
nia kilku znaczących kontekstów parku: re-
kreacyjnego, edukacyjnego, integracyjnego, 
historycznego z zachowaniem starodrzewu 
i nasadzeniem nowych drzew. Zmiana w par-

ku jest też związana z możliwością organizo-
wania w tym miejscu spotkań plenerowych, 
koncertów, kiermaszów, różnych wydarzeń 
kulturalnych itp. Młodzież ma też znaleźć tu 
swoje miejsce na spotkania z rówieśnikami. 
Seniorzy – atrakcyjną przestrzeń na spędzenie 
wolnego czasu i wypoczynek, zaś podopieczni 
zlokalizowanego obok Dziennego Domu Opie-
ki Medycznej chętnie wybiorą się na spacer do 
parku. W strefie dla dzieci zaplanowano m.in. 
gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem 
elementów mobilnych, tablice do rysowania, 
zabawy na zasadzie „pytań i odpowiedzi” oraz 
wiele sensorycznych atrakcji. 

Spotkanie konsultacyjne zbliża nas do 
zakończenia przygotowań nad koncepcją 
oraz dokumentacją projektową, która bę-
dzie podstawą do opracowania dokumen-
tów aplikacyjnych i pozyskania środków 
zewnętrznych.

Edyta Wasielewska

Orkiestra zagra po raz 30!
W niedzielę 30 stycznia już po raz 30. zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy z charakterystycznymi 
puszkami tradycyjnie zobaczycie także na ulicach miasta 
i gminy Buk. Każda podarowana złotówka wesprze okulistykę 
dziecięcą. 

Podobnie jak w roku ubiegłym serce 
bukowskiej Orkiestry bić będzie od go-
dziny 15.00 w Sali Miejskiej, gdzie nad 

całością wydarzenia czuwać mają sztabowcy, 
a więc harcerze z komendy ZHP Buk. Wspie-
rać ich będzie zapleczem kulturalnym Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury. Tym razem 
jednak bukowska Orkiestra zdecydowanie 
wyjdzie do ludzi. Na parkingu za synago-
gą stanie telebim oraz stoiska z ciepłymi 
i słodkimi przekąskami. Na mieszkańców 
o wielkich sercach czekać będzie legendarna 
harcerska grochówka, wypieki domowej ro-
boty, a także słodki toast (ciastko z 30-stką), 
którym uhonorujemy jubilatkę, czyli 30-let-
nią Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

To na telebimie podglądać będzie można 
pracę wolontariuszy i sztabowców w Sali 
Miejskiej (gdzie trafiać będą pełne puszki 

oraz trwać liczenie dat-
ków), a także uczestni-
czyć online w bogatym 
programie artystycz-
nym. W planach mię-
dzy innymi występy dzieci 
i młodzieży ze Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego, pokaz iluzji Michaela Allena, 
występy bukowskich przedszkolaków, ze-
społu rockowego Not So Keen, pokaz pierw-
szej pomocy. 

W Sali Miejskiej odbywać się będą także 
licytacje złotych i srebrnych serduszek WOŚP 
– tym razem chcący licytować proszeni są 
o wcześniejsze zapisy i osobiste stawienie 
się w Sali Miejskiej w niedzielny popołudnie 
i wieczór.

O godzinie 20.00 tradycyjnie już zapali-
my „Światełko do nieba”  oraz zaśpiewamy 

sto lat Orkiestrze oraz Jerzemu Owsiakowi, 
aby grali dla nas do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł osobiście 
uczestniczyć w Finale, może podglądać 
wydarzenie on-line na kanale YouTube „Sy-
nagoga Buk”. Wszystkie szczegóły na temat 
30. Finału WOŚP (także na temat licytacji) 
znaleźć można na Facebooku organizatorów, 
czyli Sztabu WOŚP Ośrodek ZHP Buk. 

IDW
Do zobaczenia 30 stycznia!  
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Czek na milion 
dla gminy Buk
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
Paweł Adam podczas oficjalnej 
uroczystości w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim odebrał symboliczny 
czek na milion złotych w ramach 
konkursu „Rosnąca Odporność”. 

Przypomnijmy, konkurs zorganizowany 
był dla wszystkich gmin (wyłączając 
miasta na prawach powiatu) na naj-

wyższy przyrost poziomu zaszczepienia 
mieszkańców pełnym cyklem szczepień 
przeciwko COVID-19 (liczony od 1 sierpnia 
br.). Samorząd mógł w ten sposób wygrać 
milion złotych.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódz-
kim Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński 

– w asyście I Wicewojewody Wielkopolskiego 
Anety Niestrawskiej oraz koordynatora ds. 
szczepień zastępcy dyrektora Marcina Kar-
pińskiego wręczyli 31 symbolicznych czeków. 
W województwie wielkopolskim kryterium 
konkursowe spełniło w sumie 86 gmin, po-
zyskując ogółem kwotę 52 mln zł.

– Teraz, kiedy odebrałem symboliczny 
czek, zaczniemy prowadzić rozmowy w gmi-
nie na jaki cel przeznaczyć pieniądze. Na naj-

bliższych posiedzeniach komisji i sesji będę 
prosił radnych o propozycję, w tym również 
ze swej strony będę rekomendował zapew-
nienie nowego lokalu dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej – mówił burmistrz Paweł Adam.

Jednocześnie przypomniał, że zgodnie 
z regulaminem konkursu, nagroda może zo-
stać przeznaczona na cel, który dotyczy prze-
ciwdziałania COVID-19, a więc zwalczanie 
zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, 
w tym społeczno-gospodarczych. Mimo że 
zakres jest szeroki, wydatkowanie środków 
musi uwzględniać powyższe kryteria.

EWA

Dodatkowy dzień 
szczepień

Ze względu na duże zainteresowa-
nie, punkt szczepień w Branżowej Szko-
le w Buku przyjmować będzie również 
w poniedziałki w godzinach 16-20.
Pozostałe dni bez zmian: środy w godz. 
15-19 oraz czwartki w godz. 12-18.

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Nowy system 
zagospodarowania 
odpadów 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Mia-
sto i Gmina Buk stało się członkiem 
Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 
z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.
selekt.czempin.pl), który przejmie obowiąz-
ki miasta i gminy z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunal-
nych organizowanym przez Związek Mię-
dzygminny „Centrum Zagospodarowania Od-
padów – SELEKT” objęte są nieruchomości 
zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzy-
stywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(np. domki letniskowe).

Więcej informacji zamieszczamy na 
ostatniej stronie gazety.

Wszelkie informacje związane z odbio-
rem odpadów (harmonogram, regulamin 
PSZOK itp.) są na bieżąco zamieszczane na 
stronie www.buk.gmina.pl w dziale: Strefa 
Mieszkańca/Urząd Miasta i Gminy Buk/Se-
lekt – Centrum Zagospodarowania odpadów.

red.
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

To cytat ze znanej, śpiewanej przed 
laty przez Halinę Kunicką piosenki 
„Orkiestry dęte”. Ta bukowska trzyma 

się mocno. Od ponad 50 lat jej członkowie 
uświetniają wszystkie lokalne wydarzenia, 
a popularność grupy sięga daleko poza gra-
nice naszej gminy. Czym jednak byłaby or-
kiestra bez dyrygenta? Ta bukowska ma do 
nich, a raczej do niego szczęście. Orkiestrze 
Dętej dzielnie szefuje jej współzałożyciel, 
a od 1975 roku dyrygent i kapelmistrz Ka-
rol Hołod.

Urodził się 26 maja 1944 roku w Wie-
senburgu w Brandenburgii, gdzie do pracy 
w czasie wojny skierowani zostali rodzice 
pana Karola. Pochodzi z muzykalnej rodziny. 
Ojciec, kowal z zawodu, pochodził z Rze-
szowszczyzny i świetnie grał na skrzypcach. 
To on sprezentował panu Karolowi pierw-
szy akordeon, kiedy ten miał 10 lat, a jako 
piętnastolatka namówił do wstąpienia do 
orkiestry wojskowej. Akurat zrezygnował 
chłopak, który grał na saksofonie. Pan Karol 
dał się namówić. Czuł muzykę, poza tym jako 
nastolatek po prostu liczył na przygodę i do-
brą zabawę. Nie przypuszczał, że to wtedy 
wszedł na drogą, którą kroczy aż do dzisiaj. 

– W Wojskowej Orkiestrze Garnizonowej 
w Międzyrzeczu Wielkopolskim spędziłem 
w sumie pięć lat – wspomina pan Karol. – 
Grałem także na klarnecie i akordeonie. 
Zdałem nawet egzamin na muzyka zawo-
dowego w ramach tejże orkiestry. I kiedy już 
miałem podpisać angaż na stałe, w pociągu 
spotkałem kolegę majora. Mieszkałem wte-
dy w Zbąszynku, a on namówił mnie, abym 
pomyślał o Buku, gdzie przy OSP Wavin Buk 
zaczęła się organizować orkiestra. 

Pojechał raz i tak dwa lata dojeżdżał 
codziennie do Buku, do pracy w fabryce 
i na próby… 

– To był bardzo męczący okres, miałem 
już wtedy rodzinę, ale w końcu dostałem 
mieszkanie, a z czasem wybudowałem dom 
– dodaje Karol Hołod. – Tak zostałem pełno-
prawnym bukowianinem, którym jestem do 
dziś. Ta nasza bukowska orkiestra została 
„przeflancowana” z Opalenicy, z tamtejszej 

cukrowni. Tam się rozsypywała, a u nas była 
duża chęć do wspólnego muzykowania. To 
był 1969 rok, pierwszym dyrygentem został 
starszy sierżant Franciszek Wieczorek. Pro-
wadził nas kilka lat, a kiedy zmarł, okazało 
się, że jako najbardziej doświadczony muzyk, 
także animator i aranżer, jestem jedynym 
kandydatem na jego miejsce – dodaje pan 
Karol.  

Pan Karol jest absolwentem Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Zbąszyniu. 
Uczestnikiem konkursów piosenki żołnier-
skiej w Zielonej Górze, założycielem zespołu 
estradowego „Politony”. Karol Hołod jest 
również od sześciu lat czynnym członkiem 
kapeli podwórkowej „Zza winkla” w Nowym 
Tomyślu propagującej gwarę poznańską. 
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego udało się natomiast wyróżnić orkiestrę 
w 2020 medalem Gloria Artist. Kolejnym 
jego muzycznym „dzieckiem” jest założona 
w 1970 roku kapela ludowa Regionu Kozła 
„Zbąszyniacy”. Dziecko dorosło, a pan Karol 
wypuścił je w świat. „Zbąszyniacy” nad ist-
nieją i koncertują, prezentując wielkopolską 
muzykę ludową w Polsce i na świecie. 

Warto także wspomnieć o pedagogicz-
nym zacięciu Karola Hołoda. Przez 50 lat 
działalności artystycznej wykształcił wielu 
młodych adeptów muzyki, grających głównie 
na instrumentach dętych, którzy do dzisiaj 
zasilają szeregi orkiestry. – Wcale nie tak 
łatwo o nowy narybek, gdyż jak sama nazwa 
wskazuje, nie pracujemy na łatwych instru-
mentach. Waltornie, puzony, tuby tenory to 
instrumenty, po które dzisiejsza młodzież 
sięga coraz rzadziej – precyzuje. – Dlatego 
też, abyśmy mogli funkcjonować, wspieram 
się muzykami z orkiestry z Grodziska Wiel-
kopolskiego, nawiązałem też kontakt z stu-
dentami z Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Staram się mieć stale w składzie około 30 
muzyków. Inaczej nie bylibyśmy orkiestrą. 

Muzycy orkiestry dętej to sami pano-
wie, choć jak mówi pan Karol, w przeszłości 
zdarzały się panie. Wpływ na to ma przede 
wszystkim tradycja tego rodzaju formacji, 
a także same instrumenty, które wymagają 

tężyzny fizycznej.     Dzięki jego staraniom 
powstała w ostatnim czasie grupa choreo-
graficzno-taneczna dziewcząt prowadzona 
przez bukowską nauczycielkę Agnieszkę 
Wojciechowską. Dziewczęta, maszerując 
w rytm orkiestry, wzmacniają jej przekaz 
artystyczny. 

W 2020 roku prowadzona przez kapel-
mistrza Karola Hołoda orkiestra obchodziła 
50-lecie istnienia. Sfinalizowanie jubileuszo-
wej gali pokrzyżował lockdown i epidemia 
koronawirusa. Przez pół wieku orkiestra 
dała setki koncertów w różnych miejscowo-
ściach województwa wielkopolskiego oraz 
brała udział w licznych festiwalach, przeglą-
dach i konkursach organizowanych przez 
Związek Chórów i Orkiestr, jak również przez 
Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Poznaniu. Wśród najważniej-
szych wyróżnień, które są w posiadaniu 
orkiestry wciąż cieszy Puchar Burmistrza 
Połczyna Zdroju, wywalczony w 1996 roku 
na przeglądzie orkiestr, gdzie bukowska or-
kiestra reprezentowała nasze województwo. 
Zaś sam Karol Hołod w 2005 roku został 
wyróżniony tytułem „Dla dobra gminy Buk”. 
Za swą społeczną i pełną zaangażowania 
pracę w dziedzinie upowszechniania kultury 
muzycznej został wyróżniony przez Ministra 
Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury. Wyróżniony także Srebrnym Meda-
lem „ Za zasługi dla Pożarnictwa”. 

Bukowską Orkiestrę Dętą mieliśmy oka-
zję posłuchać podczas spotkania świątecz-
nego na Placu Reszki, 19 grudnia 2021 roku. 
Panowie po raz kolejny dali pokaz swoich 
mistrzowskich umiejętności. 

„Niby nic, a tak to się zaczęło, niby nic, 
zwyczajne pa pa pa. Jest w orkiestrach dę-
tych jakaś siła, lecz ich dzisiaj brak!”. To finał 
piosenki Haliny Kunickiej. Mając w pamię-
ci grudniowy występ, o formę bukowskich 
muzyków możemy być spokojni. 

Izabela Dachtera-Walędziak
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Obchody 103. rocznicy  
Powstania Wielkopolskiego w Buku

Przypadająca 27 grudnia ub. r. 103. rocznica zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego po raz pierwszy była obchodzona jako święto państwowe. 

Na mogile Powstańców na cmentarzu 
św. Krzyża burmistrz miasta i gmi-
ny Buk Paweł Adam wraz z przed-

stawicielami urzędu i Rady MiG Buk oraz 
harcerzami złożyli wieniec w imieniu 
mieszkańców.  Złożenie wieńca na mogile 

Powstańców Wielkopolskich poprzedziło 
uruchomienie syren alarmowych w całej 
gminie oraz msza św. w kościele św. Krzyża 
w Buku. 

Obchody zakończyły się w kinie Wiel-
kopolanin bezpłatnym seansem filmowym 

„Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919”. Zaś w grudniowym numerze 
„Kosyniera Bukowskiego” opublikowano 
zdjęcie oryginalnej bukowskiej chorągwi 
powstańczej, którą wywieszono w Buku 
z okazji przyjazdu do Poznania Ignacego 
Jana Paderewskiego w dniu 25 grudnia 
1918 roku. Zdjęcie tego sztandaru w ska-
li 1:1 można było zobaczyć w holu Kina 
Wielkopolanin.

Aby zademonstrować swój patriotyzm 
i pamięć o zwycięskim zrywie, mieszkańcy 
gminy udekorowali domy biało-czerwony-
mi i powstańczymi flagami.

Przemówienie ks. Prałata 
Andrzeja Szczepaniaka

Powstanie Wielkopolskie jest symbo-
lem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, 
słabością, niemocą. Dzisiaj dziękujemy za 
zmartwychwstanie naszej Ojczyzny, za zmar-
twychwstanie na tych ziemiach tak potęż-
nego ducha patriotyzmu. Pewnie i wtedy 
były wątpliwości; obawy, czy się uda, czy 
jest szansa na zwycięstwo? Ale w sercach 
ludzi była tak wielka, potężna siła walki. Za 
wolną Ojczyznę byli gotowi oddać wszystko 
– dar najcenniejszy: życie. Dzisiaj im za to 
dziękujemy: za ich postawę, zdecydowanie, 
wiarę, bo gdyby nie było wiary, nie byłoby 
też zwycięstwa.

Pamiętam słowa mojego ojca. Wspo-
minał, że gdy miał 6 lat, jego ojciec – mój 
dziadek – szedł do Powstania Wielkopol-
skiego. Płakał wtedy mój ojciec, płakała moja 
babcia. Mój dziadek pocieszał ich: „Muszę! 
Zrozumcie muszę pójść, nie mogę inaczej, 
ale wrócę! Wierzcie mi, wrócę, a cel zostanie 

osiągnięty”. Dziadek wrócił i cała rodzina 
mogła cieszyć się życiem już w wolnej Oj-
czyźnie; mogli cieszyć się z tego, że nasze 
ziemie poznańskie zostały przy Polsce.

Dobrze, że tak się stało, że wreszcie od 
tego roku Powstanie Wielkopolskie zostało 
odpowiednio docenione i 27 grudnia jest 
świętem narodowym. Stało się to po wielu 
latach, ale w końcu ta data jest odpowied-
nio dowartościowana. Tym bardziej jest to 
cenne, że w porównaniu do innych powstań, 
które zakończyły się tragicznie, ten wielko-
polski zryw był radosnym zmartwychwsta-
niem. Dlaczego doceniono je dopiero teraz? 
Trudno powiedzieć. Dzisiaj jesteśmy tutaj po 
to, aby objąć naszą modlitwą, dziękczynie-
niem wielu ludzi. Tych wszystkich, którzy z tą 
wiarą szli po zmartwychwstanie ojczyzny 
– z tą wiarą byli gotowi oddać wszystko, by 
nie zaprzepaścić tej szansy na zwycięstwo, 
która się pojawiła. Dziękujemy szczególnie 
tym, którzy do Powstania szli z tych domów, 
z ziemi bukowskiej. Musimy pielęgnować 
modlitwą wdzięczność za ich postawę.

Dzisiaj potrzeba nam pielęgnować du-
cha patriotyzmu. Są czasy, kiedy pewnych 
wartości trzeba bronić. Jak mówił papież Jan 
Paweł II na Westerplatte: każdy ma swoje 
Westerplatte i każdy powinien wiedzieć, 
że są sprawy, od których nie można odejść, 
nawet za cenę życia.

Naszym pokoleniom, ale też młodym 
pokoleniom niech nie brakuje nigdy ducha 
patriotyzmu. Co to jest duch patriotyzmu? 
To świadomość tego, jak wiele zawdzięczmy 
poprzednim pokoleniom. Ich mądrości, od-
wadze, wierze. Nie powinniśmy o tym zapo-
mnieć. Nie możemy tego zaprzepaścić. I do-
brze, że po tylu latach mamy świadomość, 
jak wielką wartością było Powstanie Wiel-
kopolskie, jak wiele dobrego po nim zostało 
– bogactwa nie tylko duchowego, ale także 
fizycznego. Dopóki będą pamiętać o tym 
następne pokolenia, będzie świadomość 
tego, kim jesteśmy i jak wiele zawdzięczamy 
poprzednim pokoleniom. Modlimy się o to, 
aby następne pokolenia miały tę świadomość 
i co najważniejsze, żyły w wolnej Ojczyźnie.

Buk Buk

BukBuk
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Przemówienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk  
Pawła Adama

Przewielebny Księże Prałacie, 
Przewielebny Księże Kanoniku, 
Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego jako Narodowy Dzień Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto 
państwowe zostało ustanowione na wniosek 
prezydenta, przy pełnej akceptacji polskiego 
parlamentu. To wyraźny znak tego, że po 
wielu latach niedocenienia, wysiłek Wiel-
kopolan został wreszcie oficjalnie uznany, 
a jego bohaterom należy się ogólnonarodo-
wy szacunek i uznanie. 

Wiele lat Wielkopolska musiała cze-
kać na ten dzień, na uznanie oczywistych 
prawd i historycznych faktów. Na tej ziemi 
zawsze zdawano sobie sprawę z tego, że 
gdyby nie zwycięskie Powstanie Wielko-
polskie, to powstania śląskie i korzystny 
dla Polski wynik walk o kształt grani-
cy wschodniej, nie byłyby możliwe. To 
bukowianin podpułkownik Kazimierz 
Zenkteler był dowódcą trzeciego powsta-
nia śląskiego, a wielu żołnierzy kompanii 
bukowskich, wzięło udział w walkach na 
wschodzie. Bronili Lwowa przed ukraiński-

mi nacjonalistami oraz walczyli z bolszewi-
kami – często oddając życie.

Dziś złożymy wieniec na grobie ofiar 
powstańczego zrywu z lat 1918-1919, ale 
sam cmentarz św. Krzyża jest także miejscem 
pochówku dziesiątek innych uczestników 
Powstania, którzy odeszli w kolejnych la-
tach po jego zakończeniu. Spoczywają tutaj 
szczątki nie tylko zwykłych szeregowych, ale 
i oficerów. Wśród nich znajduje się symbo-
liczna mogiła dowódcy kompani bukowskiej 
– kapitana Witolda Wegnera, rozstrzelane-
go przez bolszewików na wileńskim rynku 
w 1920 r.

Oni wszyscy stanęli pod powstańczym 
sztandarem, który wywieszono w Buku 
z okazji przyjazdu do Poznania Ignacego 
Jana Paderewskiego w dniu 25 grudnia 1918 
roku. Zdjęcie tego sztandaru opublikowa-
liśmy w grudniowym numerze „Kosyniera 
Bukowskiego”, a wszyscy którzy dziś sko-
rzystają z zaproszenia do udziału w bez-
płatnym seansie, zobaczą je w rzeczywistej 
skali w holu Kina Wielkopolanin.

Na cmentarzu św. Krzyża obok mogił 
żołnierzy znajdziemy także nagrobki innych 
bohaterów – tych, którzy prowadzili naj-
dłuższą wojnę nowoczesnej Europy – pracę 
organiczną. Bez niej tak dobre przygotowa-
nie i zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego 
nie byłyby możliwe. Trzeba tutaj wspomnieć 
o zasłużonym wielkopolskim ziemiaństwie 

reprezentowanym przez Stanisława i Wandę 
Niegolewskich oraz matce doktora Karola 
Marcinkowskiego – twórcy samej idei pracy 
organicznej – Agnieszce z Kopickich Marcin-
kowskiej. Dziś nie można również zapomnieć 
o patriotycznym polskim duchowieństwie, 
które w tym miejscu symbolizuje mogiła ks. 
Antoniego Chilomera.

Oni wszyscy są teraz i tutaj obok nas, 
a miejsce, które dziś nas gromadzi, jest sym-
bolem walki o wolną i niepodległą Polskę. 
O prawo do samostanowienia, zachowania 
języka, wiary i kultury. 

Szanujmy naszą Ojczyznę, bo wywal-
czona tak wielkim trudem całych pokoleń 
wolność, nie jest dana nam raz na zawsze. 
Cieszmy się tą wolnością i bądźmy dumni 
z tego, że jesteśmy Wielkopolanami. Przy-
pomnijmy tym, którzy o tym zapomnieli, że 
dziś obchodzimy prawdziwie wielkie święto!

Zapraszam do wspólnego złożenia wią-
zanek na grobie Powstańców, a o godz. 18.00 
do Kina Wielkopolanin, na film „Zwycięstwo. 
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

Bardzo dziękuję Państwu za przybycie 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania dzisiejszego wydarzenia. 
Chciałbym podziękować księżom probosz-
czom za koncelebrowaną mszę, ale szcze-
gólnie dziękuję ks. Prałatowi Andrzejowi 
Szczepaniakowi za tą piękną homilię ku 
pokrzepieniu naszych serc.

Otusz Dakowy Suche

Szewce Dobieżyn Buk
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Przygotowania do utworzenia  
klubu seniora w Niepruszewie

W Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie w połowie grudnia ub. r. odbyło się 
spotkanie przedstawicieli urzędu z reprezentacją sołectw: przede wszystkim 
Niepruszewa, ale też Kalw i Ciesiel. Była okazja, aby porozmawiać o potrzebach 
seniorów, którzy nie chcą siedzieć w domu. Burmistrz zadeklarował, że miejsce 
i finanse na aktywność ludzi starszych znaleźć się muszą. Teraz przyszedł czas na klub 
seniora w Niepruszewie, stąd pierwsze przygotowania dotyczyły rozmów z samymi 
zainteresowanymi.

Podczas spotkania Agnieszka Słaby, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Buku pytała, czy społeczność wiejska 

w Niepruszewie jest zainteresowania, aby 
powstał u nich klub seniora. Zgodnie padła 
odpowiedź, że jak najbardziej, bo dość sie-
dzenia w domach i oglądania telewizji, choć 
jak wiadomo, czas pandemii na razie nie 
skłania do wyjść i spotkań. Kierownik OPS 
opowiadała o zajęciach, które od kilku mie-
sięcy odbywają się Wiejskim Domu Kultury 
w Dobieżynie i zachęcała do udziału w po-
dobnej formie aktywności w Niepruszewie. 
Jak mówiła, w OPS zostanie zatrudniona 
osoba, która zajmie się prowadzeniem klubu 
w Niepruszewie, a zajęcia poprowadzą wy-
kwalifikowani instruktorzy. W ofercie mogą 
się pojawić warsztaty ruchowe, plastyczne, 
kulinarne, też wspólne wyjścia do kina, te-
atru czy wyjazdy integracyjne. 

Sołtysi okolicznych sołectw: Klaudiusz 
Kłak z Niepruszewa, Damian Boiński z Kalw 
i Robert Świec z Ciesiel są przekonani, że na 
pewno znajdą się osoby starsze zaintereso-
wane taką formą spędzania wolnego czasu. 
Radni: Daniela Kalemba i Leszek Mensfeld 
podzielili się swoimi opiniami, że miesz-
kańcy często pytają ich o takie miejsce. Aby 
móc wspólnie spędzić czas, porozmawiać, 
wziąć udział w zajęciach; niektórzy seniorzy 
decydują się jeździć do Buku – do Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” lub do 
Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie, 
ale to jednak dodatkowe koszty na dojazd. 

Kolejna kwestia, która musiała zostać 
omówiona podczas spotkania to sale, któ-
re mają być przeznaczone na klub seniora. 
Zgodnie stwierdzono, że w Wiejskim Domu 
Kultury w Niepruszewie można nie tylko wy-
gospodarować takie miejsce, ale na tego typu 
działalność znajdą się z pewnością dwie sale 
i jeszcze być może kuchnia i szatnia. Sołtysi nie 
widzą przeciwskazań, aby pomieszczenia dla 
sportowców, które są usytuowane na parterze 
WDK przenieść na piętro, co umożliwi wygo-
spodarowanie dla seniorów całego parteru 
i tym samym nie narazi ich na konieczność 
pokonania jakichkolwiek barier architekto-
nicznych. Osobna sala będzie do ćwiczeń, 
druga – rekreacyjna, to na razie tylko plany.

Ilona Dębska, kierownik Referatu Inwe-

stycji i Gospodarki Komunalnej dopytywała, 
jaki sprzęt przydałby się seniorom. Pomy-
słów było wiele, ale niektóre się powtarzały. 
Sprzęt sportowy: np. rowerki, bieżnia, maty; 
doposażenie kuchni: w sprzęt gospodarstwa 
domowego, express do kawy, itp. to tylko 
niektóre z propozycji.

Spotkanie zakończono zdecydowanym 
postanowieniem, że klub seniora w Nie-
pruszewie być musi. W dalszej kolejności 
gmina zwróci się z wnioskiem o dotację 
do wojewody wielkopolskiego w ramach 
Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 
2021-2025. Jest szansa pozyskać do 100 
tys. zł; ale jak już zadeklarowano, powstanie 
klubu nie jest uzależnione od dopłaty. I tak 
takie miejsce dla ludzi starszych w Niepru-
szewie powstanie. Najpierw prace remon-

towe, doposażenie w sprzęt i klub seniora 
zaprosi w swoje progi, aby ludzie starsi mogli 
aktywnie spędzić czas. 

Edyta Wasielewska

Policjanci pomogli uratować życie dziecka
Oto kolejny dowód na to, że w tej pracy scenariusz pisze życie... Policjanci w Buku 
otrzymali od dyżurnego pilne wezwanie. Zdenerwowana kobieta, która nie mogła 
nawiązać połączenia z operatorem pogotowia, poprosiła o pomoc policjantów. 
Jej 9-miesięczna córeczka zaczęła się krztusić i traciła oddech. 

Policjanci z Buku: mł. asp. Magdalena 
Antkowiak i asp. szt. Artur Stróżyk sły-
sząc to, natychmiast włączyli sygnały 

w radiowozie i ruszyli na miejsce wezwania. 
W drzwiach zobaczyli zrozpaczoną kobietę 
z dzieckiem na rękach. Przed ich przyjaz-
dem pierwszej pomocy maluchowi udzieliła 

mieszkanka Buku. Policjanci sprawdzili czyn-
ności życiowe dziecka i widząc, że jego stan 
się poprawił, zabrali kobietę z maluchem do 
radiowozu i przekazali załodze pogotowia, 
która była w drodze na miejsce zgłoszenia. 

źródło: Komenda Miejska Policji  
w Poznaniu
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Alkoholizm: 
porozmawiajmy 
o tym szczerze

Gmina Buk wraz z innymi gminami zo-
stała wyróżniona w ramach kampanii 
społecznej Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego „Porozmawiajmy o tym 
szczerze” mającej na celu przeciwdziałanie 
uzależnieniom od alkoholu. Burmistrz Paweł 
Adam otrzymał certyfikat udziału w kampa-
nii, zaś Szkoła Podstawowa w Buku oprócz 
certyfikatu dostała nagrodę – symboliczny 
czek w wysokości 5 tys. zł.

Zdaniem dr hab. Bartłomieja Biskupa, 
socjologa Uniwersytetu Warszawskiego: – 
Czas pandemii niestety, ale wzmógł skalę 
uzależnień od alkoholu, a nauczanie zdalne 
temu sprzyja, bo uczniowie są pozostawie-
ni sami sobie. Młodzież w używkach szuka 
zapomnienia, oderwania od stresów dnia 
codziennego, rozwiązania swoich proble-
mów; też czuje się samotna i często po prostu 
nie wie, co ze sobą zrobić. Z alkoholizmem 
związany jest też inny problem społeczny, 
jakim jest przemoc w rodzinie i tu ofiarami 
najczęściej stają się kobiety i dzieci. Coraz 
więcej o tym mówimy, ale niestety bardzo 
trudno, teraz też z powodu pandemii, dotrzeć 
nam do ludzi z tym się zmagających. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego prowadzi 
kampanię

Kampania „Porozmawiajmy o tym szcze-
rze”, której pierwszy etap już się zakończył, 
miała pokazać nie tylko skalę alkoholizmu 
w Wielkopolsce, ale też sposoby radzenia 
sobie z tym problemem. Działania były pro-
wadzone przede wszystkim w szkołach, ale 
też w internecie, gdzie pokazywano spoty, 
reportaże, zaproszeni specjaliści wypowia-
dali się na ten temat.  

– Nie możemy udawać, że tego problemu 
nie ma lub że on nas nie dotyczy. Z młodymi 
ludźmi trzeba o tym rozmawiać: w szkole, 
w domu. Rozmowa i działania profilaktyczne 
to jedno, a drugie – pokazanie im ciekawych, 
alternatywnych sposobów spędzania wol-
nego czasu, z dala od alkoholu. I właśnie na 
takie działania zwracaliśmy uwagę wyróż-
niając gminy, które dbają o potrzeby dzieci 
i młodzieży, i na różne sposoby starają się 
dotrzeć do młodych odbiorców, np. orga-
nizując imprezy sportowe czy kulturalne – 
mówi Paulina Stochniałek, członkini Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Gmina Buk  
przeciwdziała alkoholizmowi

Gmina Buk została zauważona w dzia-
łaniach profilaktycznych w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniom od alkoholu. 
Zdaniem burmistrza Pawła Adama na terenie 
gminy prowadzone są działania zarówno 
w zakresie profilaktyki, jak i zapobieganiu 
alkoholizmowi. – Przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, do 
którego po pomoc mogą się zwrócić osoby 
z problemem alkoholowym oraz członkowie 
ich rodzin. Ponadto w Otuszu działa Środo-
wiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, 
gdzie można się zwrócić po pomoc do wie-
lospecjalistycznego zespołu; przyjmuje tu 
psycholog, terapeuta uzależnień, mediator, 
pracownik socjalny. Idea tworzenia tego typu 
punktów w regionie jest kolejną inicjatywą 
samorządu województwa, który dostrzegł 
skalę problemów w tym zakresie i zapewnił 
możliwość korzystanie ze środków unijnych. 
Wspomniany punkt w Otuszu to efekt starań 
Fundacji „Akme” oraz powiatu poznańskiego.

Kamila Kaseja, dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku 
podczas uroczystości w Urzędzie Marszał-
kowskim odebrała nagrodę, a środki, które 
szkoła otrzymała zostaną przeznaczone na 
kolejne działania profilaktyczne.

– Wśród działań profilaktycznych, które 
prowadzimy są spotkania ze specjalistami, 
którzy nie tylko dzielą się swoją wiedzą 
w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, ale prowadzą zajęcia – dramy, w ramach 
których uczniowie aktywnie mogą wypo-
wiedzieć się na temat uzależnień i innych 
problemów, których doświadczają. Także 
dużą wagę przywiązujemy do sportu: zajęć 
piłki ręcznej, nożnej, współpracujemy ze 
Szkółką Wędkarską – mówi Andrzej Jan-

kowski, pedagog w Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Bukowskich w Buku.

Aktywne spędzanie  
wolnego czasu

Agnieszka Słaby, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Buku opowiada o innych 
działaniach, które prowadzone są na terenie 
gminy. – Świetlica środowiska „Strefa wy-
obraźni” pełni rolę miejsca, gdzie młodzież 
może zarówno przyjść ze swoimi proble-
mami, jak też ciekawie spędzić wolny czas 
czy szukać pomocy przy odrabianiu zajęć. 
Ponadto prowadzone są zajęcia związane 
z wykluczeniem społecznym, takim jakim 
jest problem alkoholowy w rodzinie lub pro-
filaktyczne w trakcie których „na dywanach” 
uczą się rozmowy o swoich emocjach, jak 
sobie z nimi radzić, w jaki sposób rozwiązy-
wać konflikty. Aby zagospodarować wolny 
czas proponujemy też zajęcia plastyczne, 
kulinarne. 

– Jednym ze sposobów dotarcia do dzieci 
i młodzieży jest ich aktywizacja i zapew-
nienie atrakcyjnych sposobów spędzenia 
wolnego czasu. W środowiskowej świetlicy 
„Strefa wyobraźni” staramy się wzbogacać 
ofertę zajęć popołudniowych. Jedną z no-
wych propozycji jest program LEGO Edu-
cation, na realizację którego otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Innym bardzo ważnym ob-
szarem profilaktyki uzależnień jest aktywna 
współpraca ze szkołami, dzięki którym moż-
na dotrzeć nie tylko do młodzieży potrzebu-
jącej pomocy, ale też do rodzin, w których 
dzieje się coś niepokojącego, co wymaga 
interwencji. Staramy się wspierać każdego 
kto takiej pomocy potrzebuje – mówi bur-
mistrz Paweł Adam.

Edyta Wasielewska

W imieniu burmistrza 
certyfikat udziału 
w kampanii odbiera 
Agnieszka Słaby, 
a Kamila Kaseja – 
symboliczny czek 
w wysokości 5 tys. zł



28    STYCZEŃ 2022

Wsparcie w kryzysie psychicznym 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w powiecie poznańskim dla 
mieszkańców gmin: Buk i Stęszew dzia-

ła w Otuszu od października ub.r. Powstało 
z funduszy unijnych, dzięki którym zapewnia 
wielospecjalistyczną kadrę i bezpłatną pomoc 
psychologiczną przeznaczoną dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. W ubiegłym tygodniu bur-
mistrz udał się z roboczą wizytą do Centrum, 
gdzie o pierwszych miesiącach funkcjonowa-
nia i możliwościach wsparcia ich działań ze 
strony urzędu rozmawiał z Wiceprezesem 
Zarządu Fundacji „Akme” Grzegorzem Woj-
tanowskim i specjalistami.

– Trwająca pandemia jest okresem, 
w którym szczególnie ważne jest zwróce-
nie uwagi na aspekty dotyczące zdrowia 
psychicznego, też tych najmłodszych. Lock-
-down i brak możliwości bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami przyczynia się do 
licznych problemów natury psychicznej, 
z którymi należy zwrócić się do specjalisty. 
Profilaktyka i wyłapywanie problemów psy-
chicznych dzieci i młodzieży na wczesnym 
etapie umożliwi ich zapobieganie.  Dlatego 
tak ważne jest pozyskanie przez Fundację 
„Akme” funduszy unijnych na interdyscy-
plinarne Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Otuszu – mówił burmistrz 
Paweł Adam.

Bezpłatna pomoc 
wielospecjalistyczna

W Środowiskowym Centrum Zdrowia 
Psychicznego można otrzymać wsparcie 
w trudnych momentach życiowych – kryzysie 
psychicznym. Taka opieka jest najbardziej po-
trzebna tym, których stan psychiczny znacz-
nie zaburza funkcjonowanie – począwszy od 
niemożliwości zadbania o siebie, wyjścia do 
pracy lub szkoły, organizacji czasu, po utrzy-
manie relacji z innymi. Przyczyn obniżenia 
nastroju i samopoczucia, niskiej samooceny 
może być wiele, a zaliczyć do nich można 

m.in. doświadczenie przemocy domowej, 
trudności z odżywianiem, w kontaktach z ró-
wieśnikami, kłopoty finansowe. A diagnozy? 
Od trudności adaptacyjnych związanych ze 
zmianą szkoły, lockdownem, powrotem 
w szkolne mury, przez problemy rodzinne, 
zaburzenia lękowe, depresyjne z myślami 
nawet samobójczymi, aż po zaburzenia dwu-
biegunowe, schizofrenię, psychozy.

Centrum oferuje indywidualne spo-
tkania z psychologami (na razie trzema) 
i psychiatrami (dla dorosłych i dzieci), pe-
dagogiem, pracownikiem socjalnym, doradcą 
zawodowym, mediatorem, pracownikiem 
socjalnym, dietetykiem czy fizjoterapeutą. 
Nie jest potrzebne skierowania lekarskie, 
wystarczy zadzwonić i przyjść by otrzymać 
kompleksowe wsparcie.

– W poszukiwaniu odpowiedniego lokalu 
byliśmy w kilku miejscach w gminie. Nie 
ukrywam, że początkowo planowaliśmy, że 
punkt będzie miał swoją siedzibę w Buku. 
Niestety warunki lokalowe na to nie pozwo-
liły i dopiero w Otuszu znaleźliśmy odpo-
wiednie miejsce – mówił wiceprezes Zarządu 
Fundacji „Akme” Grzegorz Wojtanowski.

Urszula Stępkowska-Bobryk, kierownik 
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Otuszu stwierdza: – Na chwilę 
obecną w programie mamy 20 uczestników 
dorosłych, ponad 25 dzieci. „W programie” 
to znaczy, że pracujemy najczęściej z cały-
mi rodzinami, spotykamy się średnio raz 
w tygodniu i staramy się pomóc na różnych 
poziomach i obszarach trudności.

Początek współpracy  
z placówkami oświatowymi, OPS

13 grudnia ub.r. z inicjatywy burmistrza 
odbyło się spotkanie przedstawicieli placó-
wek oświatowych w Buku, Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Buku z pracownikami Centrum 
w Otuszu. Dyrektorki, pedagodzy, psycholo-
dzy wspólnie zastanawiali się, jak dotrzeć do 

jak największej liczby osób potrzebujących 
pomocy psychicznej w gminie, w jaki sposób 
informować o tym punkcie rodziców, na-
uczycieli, by zachęcić do skorzystania z jego 
bogatej oferty.

Jedną z podejmowanych kwestii podczas 
spotkania była lokalizacja Centrum – jednak 
z dala od Buku. Jak zapewniał wiceprezes 
Zarządu Fundacji „Akme” Grzegorz Wojta-
nowski: – W najbliższym czasie planujemy 
zakupić samochód, który zapewni transport 
osobom niezmotoryzowanym. To z pewno-
ścią znacznie ułatwi dotarcie do nas większej 
liczby osób.

O tym, jak bardzo ten punkt pomocy 
w kryzysach psychicznych jest potrzebny 
w gminie, mówiła Agnieszka Słaby, kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. 
– Takiego miejsca do tej pory w gminie nie 
było. Korzystaliśmy ze wsparcia psycholo-
ga i psychiatry, do których kierowaliśmy 
naszych podopiecznych, ale o takiej wielo-
dyscyplinarnej pomocy mogliśmy jedynie 
pomarzyć.

Centrum wyszło z propozycją popro-
wadzenia treningów umiejętności społecz-
nych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół. 
Przedstawiciele szkół dopytywali o szcze-
góły treningów. Andrzej Jankowski, peda-
gog ze Szkoły Podstawowej ze Buku pytał, 
czy jest możliwość prowadzenie zajęć dla 
większej liczby uczniów w kilku grupach. 
Urszula Stępkowska-Bobryk, kierownik 
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Otuszu tłumaczyła, że zajęcia 
są prowadzone w kilku grupach i dotyczyć 
będą różnych obszarów funkcjonowania 
uczniów, takich jak sobie radzić z emocjami, 
agresją, komunikacją.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w powiecie poznańskim dla 
mieszkańców gmin: Buk i Stęszew, z siedzibą 
w Otuszu działa od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8-20. Kontakt: Otusz 11A, 64-320 
Otusz, tel. 609 691 550, email: sczp.otusz@
fundacja-akme.pl

Pomysłodawcą i realizatorem projektu 
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Otuszu jest Fundacja „Akme” 
z siedzibą w Poznaniu. Wartość projektu to 
3,5 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego wynosi 3 mln 100 
tys. zł.
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Dyskusyjny Klub Książki w Buku

Dyskusyjne Kluby Książki działają w ca-
łej Polsce, przeważnie przy bibliote-
kach, a tworzą je czytelnicy w różnym 

wieku, których łączy pasja czytania i po-
znawania nowych książek. Projekt DKK to 
adaptacja brytyjskiej idei reading clubs – 
wspólnego czytania i rozmowy o książkach. 
Klubowicze spotykają się mniej więcej raz 
w miesiącu, aby dyskutować, wymieniać 
swoje refleksje i odczucia  na temat wybranej 
książki, którą wcześniej wszyscy przeczytali.

Od listopada również bukowska biblio-
teka pod patronatem Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury 
w Poznaniu, proponuje swoim czytelnikom 
taką formę rozwijania  czytelniczych pasji.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie 
bukowskiego DKK odbyło się 16 listopada 
w budynku Filii Bibliotecznej w Dobieży-
nie. Grupę dyskusyjną stworzyli członkowie 
Klubu Seniora, którego siedziba mieści się 
również w Wiejskim Domu Kultury.

Drugi raz klubowicze spotkali się po mie-
sięcznej przerwie – 14 grudnia, aby w przed-
świątecznym nastroju, przy domowych 
pierniczkach pochylić się nad niezwykłą, 

wewnętrzną przemianą pewnego bogatego, 
zgorzkniałego skąpca – Ebenezera Scroogea, 
bohatera „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dic-
kensa, powieści przypominającej nam o tym, 
że istotą człowieczeństwa jest umiejętność 
życia razem z innymi ludźmi i dzielenia się 
z nimi tym, co się posiada.

Kolejną, zaplanowaną na luty lekturą 
będzie „Słodkie życie” Krystyny Mirek, au-
torki, której romanse połączone z cennymi 
życiowymi lekcjami podbijają serca polskich 
czytelniczek.

Małgorzata Kochniarczyk
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Szachy  
w mieście Buk

18 grudnia rozegrano w Sali Miejskiej 
w Buku (dawnej synagodze) I Świą-
teczny Turniej Szachowy.

W całodziennych rozgrywkach do sza-
chownic zasiedli juniorzy w dwóch grupach:

1. Do rankingu 1250 – wśród począt-
kujących najlepszym okazał się Euzebiusz 
Smolarek z dorobkiem 4,5 punktu, który 
ponadto zdobył normę na IV kategorię sza-
chową. Na 2 miejscu, także z normą na IV 
kategorię stanął Jan Drost. Natomiast brą-
zowy krążek wywalczył Dominik Dykcik. 

Warto podkreślić, że aż 7 osób podniosło 
bądź wyrobiło normy na kategorie. 

2. Od rankingu 1400 – wśród doświad-
czonych juniorów turniej wygrał członek 
II-ligowego zespołu Jan Skrzypiński. Na 2 
miejscu znalazł się Bernard Zenker, a podium 
zdobył Mateusz Pachura.

Łącznie w turniejach juniorskich zagrało 
aż 40 osób. 

Po południu odbył się turniej Blitza do 
FIDE. W zawodach na dystansie 13 rund 
zagrało aż 60 osób. Turniej przebiegł w świą-
tecznej atmosferze i z emocjami do ostatniej 
rundy. Finalnie zwycięzcą został Tomasz 
Kempiński z dorobkiem 11,5 punktu. Tuż 

za nim z 11 punktami był Jan Skrzypiński. Na 
trzecim miejscu z 0,5 punktu mniej znalazł 
się Sebastian Półtorak. 

Dodatkowo nagrodzeni zostali najlepsi 
zawodnicy gminy Buk. Wśród juniorek naj-
lepsza była Marta Świec, a wśród dorosłych 
– Jacek Lechna. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
i patronom medialnym: Paso, Potrawiak, 
Nasz Głos Poznański, Kosynier Bukowski, 
Telewizja STK. Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Miasta i Gminy Buk. 

Hubert Niemier 
Instruktor szachowy KS Korona 

Zakrzewo

Kwarant Anna 
ujarzmiona

Tylko spokojnie, czyli jak ujarzmić Kwa-
rant Annę? Za tym oryginalnym tytułem, 
nawiązującym do pandemicznej rzeczy-

wistości, kryje się przedstawienie, z którym 

w grudniowy przyjechali do Buku artyści 
związani z poznańską fundacją „Fabryka 
Sztuki”. To kolejny z Kulturalnych Czwart-
ków zorganizowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Kino „Wielkopolanin”. 

Pierwotnie spektakl kabaretowo-muzycz-
ny miał się odbyć 25 listopada, ale tytułowa 
kwarantanna pokrzyżowały plany aktorom. 
W końcu się udało. Czworo bohaterów, dwie 

pary, dwa małżeństwa, którym nieobce kry-
zysy jeszcze sprzed pandemicznych czasów. 
Tymczasem w telewizji ogłoszono lockdown, 
trzeba było zostać w domu, zdjąć maski, a je-
śli już to zakładać maseczki. Humor, satyra, 
niekiedy błazenada, a przede wszystkim 
światowe przeboje w autorskim wykonaniu 
nawiązującym do pandemicznej rzeczywi-
stości porwały bukowską publiczność.  IDW
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Wspólne kolędowanie, życzenia bożonarodzeniowe, przekazanie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju i świąteczne przeboje w wykonaniu Zespołu Kameralnego „Amici 
Canti” to najważniejsze punkty niedzielnego przedświątecznego spotkania bukowian 
na Placu Reszki. A wszystko w towarzystwie przechadzającego się Świętego Mikołaja.

Chłodna, grudniowa aura, a nawet 
mżący momentami deszcz nie od-
straszyły mieszkańców Buku, którzy 

całymi rodzinami przybyli na Plac Reszki, 
aby na dobre poczuć świąteczną atmosferę, 
a przede wszystkim po prostu spotkać się 
w swoim gronie, co jak pokazała niedaleka 
przeszłość może być wielkim przywilejem. 
Najpierw na schodach Kina Wielkopolanin 
stanęła Bukowska Orkiestra Dęta pod batutą 
Karola Hołoda. Panowie w brawurowym 
stylu zagrali najbardziej znane polskie ko-
lędy, takie jak między innymi „Anioł paste-
rzom mówił”, „Gdy się Chrystus rodzi” czy 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Następnie 
na scenie pojawiła się młodzież doskonaląca 
swój śpiew w Ognisku Muzycznym i Studiu 
Piosenki działającym przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Młodzi wokaliście postawili 
na świąteczne przeboje, w tym doskonale 
znane szerszej publiczności: „Gore gwiazda 
Jezusowi” czy „Mędrcy świata”, rozgrzewając 
na dobre serca bukowskiej publiczności.

Przy takiej okazji nie mogło też za-
braknąć odczytania fragmentu z Ewange-
lii wg św. Łukasza zwyczajowo czytanej 
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Po 
tym duchowym wprowadzeniu przyszedł 
czas na długo oczekiwane życzenia. Przed 
mieszkańcami stanął burmistrz miasta 
i gminy Buk Paweł Adam wraz księdzem 
prałatem Andrzejem Szczepaniakiem. Bur-
mistrz podziękował mieszkańcom, że tak 

licznie przybyli na Plac Stanisława Reszki. 
Wspomniał, że do niedawna miejscem ta-
kich spotkań był rynek bukowski i wyraził 
nadzieję, że już niebawem, w przyszłym 
roku właśnie tam będziemy składać sobie 
życzenia bożonarodzeniowe. – Na rynku 
bukowskim kończymy prace archeologiczne, 
które przynoszą sensacyjne odkrycia 
i kolejny rok wykorzystamy na prowadzenie 
konsultacji społecznych, rozmów, dyskusji 
jak ta przestrzeń bukowskiego rynku będzie 
wyglądać – mówił burmistrz, a po chwili 
dodał: – Przed chwilą zapytałem księdza 
prałata, dlaczego dzisiejsze spotkanie jest 

przerywane deszczem, a nie śniegiem, na 
co ksiądz odpowiedział, bo „jest w plusie”. 
Kontynuując jego myśl powiem, że „jest 
w plusie” dlatego, że Wy tutaj jesteście, Dro-
dzy Bukowianie, a jest to czas wyjątkowy, 
bo przed nami święta Bożego Narodzenia. 
Z tej okazji każdemu chciałbym życzyć, aby 
ten czas przyniósł dużo radości, spokoju 
i wytchnienia i, pomimo kolejnych obostrzeń, 

Betlejemskie Światełko Pokoju
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można go było spędzić z najbliższą rodziną 
i by nikogo nie zabrakło przy wigilijnym 
stole. Niech wzajemne ciepło, rodzinna życz-
liwość i atmosfera dodają Wam energii i siły, 
aby wytrwać kolejne fale COVID-u czy poko-
nywać wszelkie trudności dnia codziennego. 
Życzę Wam, nie tylko na okres świąteczny, 
ale na cały przyszły rok, aby ta wyjątkowa 
energia w Was trwała, byście byli zadowoleni 
i uśmiechnięci każdego dnia. 

Ksiądz prałat w równie pięknych słowach 
życzył bukowianom wszelkiej pomyślności 
i wielu łask Bożych. Świątecznym słowem 
uraczył mieszkańców także Piotr Goroński, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, który 
w tym dniu występował w podwójnej roli, 
samorządowca, ale i członka Zespołu Ka-
meralnego „Amici Canti”. ” Podzielił się też 

refleksją, że śpiew kolędowy niestety, ale 
zanika i bardzo wszystkich poprosił, aby 
powrócić do śpiewania kolęd, pastorałek, 
które łączą rodziny, pokolenia, społeczność 
lokalną. 

Muzycy pod batutą Leszka Górki powoli 
za kulisami przygotowywali się do występu, 
natomiast na Placu Reszki harcerze z Ośrod-
ka ZHP Buk odczytali orędzie i przekazali 
Betlejemskie Światełko Pokoju, dzięki czemu 
każdy z mieszkańców mógł zabrać ze sobą 
światełko do domu.  

Na zakończenie w świąteczną między-
narodową podróż zabrali mieszkańców wo-
kaliści z „Amici Canti”. Wysoko ponad dachy 
kamienic niosły się słowa takich przebojów 
jak: „Winter wonderland”, „Jingle bells” czy 
„Marry Christmas Everyone”. 

Słowa podziękowania należą się także 
bukowskim strażakom. Nie tylko zadbali 
o bezpieczeństwo wokół Placu Reszki, ale 
także narwali jemioły, która jak wiemy, za-
brana do domu, niesie radość i szczęście. 

Izabela Dachtera-Walędziak
Edyta Wasielewska
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Orszak Trzech Króli w Buku – 6.01.2022 r.Orszak Trzech Króli w Buku – 6.01.2022 r.



34    STYCZEŃ 2022

Tydzień z jasełkami w Przedszkolu 
im. Krasnala Hałabały w Buku

Przez pięć przedświątecznych, gru-
dniowych dni (13-17 grudnia 2021 
roku) w Przedszkolu im. Krasnala 

Hałabały w Buku odbywały się Jasełka 
Bożonarodzeniowe przygotowane przez 
przedszkolaków z grup „Jeżyki”, „Liski”, 
„Niedźwiadki”, „Sarenki”, „Biedronki”, „Wie-
wiórki”, „Pszczółki”, „Zajączki”, „Motylki” oraz 
„Krasnale”. 

Głównym celem jasełek było wprowa-
dzenie dzieci w radosną atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia, kształcenie umiejętności 
wyrażania uczuć i przeżyć na przedszkol-
nej scenie. Mali aktorzy we wspaniałych 
strojach prezentowali się doskonale. Dzie-
ci przebrane w kostiumy postaci z Jasełek 
recytowały teksty i interpretowały w sposób 
aktorski swoje role. Sala wypełniona była 

aniołkami, które śpiewały kolędy i wspa-
niale recytowały przygotowane wierszyki. 
Do szopki przybyli też pastuszkowie oraz 
dzieci z różnych stron świata, które przy-
niosły Dzieciątku Jezus dary. Można było 
również spotkać znane ze stajenki zwierzęta. 
Mali artyści śpiewali pastorałki i kolędy oraz 
wykonywali układy taneczno-ruchowe. Ze 
względu na zaistniałą sytuację pandemiczna 
przedstawienia odbywały się bez udziału 
zawsze zapraszanych rodziców. Zostały one 
jednak zarejestrowane, udokumentowane 
i udostępnione rodzicom.

Ewa Giełda 
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Jasełka 
przedszkolaków 
w Kinie 
Wielkopolanin

Ponad stu młodych aktorów – dzieci 
z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo w Buku w dniach 

12 i 13 stycznia 2022 r. wzięło udział w Ja-
sełkach w Kinie Wielkopolanin. Wśród pu-
bliczności nie mogło zabraknąć rodziców.  

Podczas występów na scenie pojawi-
ło się ponad stu młodych aktorów, którzy 
pokazali nam cudowną historię narodzin 
Jezusa Chrystusa. Mogliśmy zobaczyć taniec 
aniołów, gwiazdeczek, przedszkolaków, 

pasterzy i owieczek. Na scenie pojawili 
się również Trzej Królowie, którzy złożyli 
Maleńkiemu swe dary. Dzieci śpiewały też 
kolęd i pastorałki przy akompaniamencie 
dzwonków chromatycznych oraz gitary.  
A wszystko na tle wspaniałej dekoracji. 
Oglądając Jasełka, goście mogli poczuć 
wielką radość, dumę ze swoich pociech 
oraz uświadomić sobie jak wielkie szczę-
ście i pokój płynie z cudownych narodzin 
Zbawiciela.

Serdecznie dziękujemy Panu Hubertowi 
Wejmannowi za udostępnienie Kina Wiel-
kopolanin oraz Panu Pawłowi Króliczakowi 
za pomoc techniczną – nagłośnienie oraz 
wspaniałe efekty świetlne, które uświetniły 
występ dzieci!  

Siostry Miłosierdzia  
św. Wincentego à Paulo

Fot. Beata Kortus 
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„Nasza” stajenka

Warto uwiecznić w „Kosynierze 
Bukowskim” bukowską stajenkę, 
która przed świętami Bożego Na-

rodzenia tradycyjnie już stanęła na Placu 
Reszki i towarzyszyła bukowianom pod-
czas przedświątecznego spotkania, a także 
przez cały okres świąteczno-noworoczny. 

Należy dodać, że to wspólna praca bukow-
skich rzemieślników i artystów. Każdy 
element został przez nich indywidulanie 
przygotowany – zbity z desek, wycięty, po-
malowany, oświetlony. Stajenki nie byłoby 
gdyby nie praca i zaangażowanie Stolarstwa 
Nowak, Dariusza Kawałka, firmy Tim-Tech 

Henklewski, Sklepu Kacper i Kwiaciarni A. 
Witkowskiego. Z kolei kolorowe postacie 
Świętej Rodziny, aniołków i pastuszka wy-
szły spod ręki bukowskiej plastyczki pani 
Ewa Fiksińskiej. Dziękujemy za kreatyw-
ność i zaangażowanie! 

IDW

Święty Mikołaj odwiedził Park Sokoła

Na ten moment z wypiekami na twa-
rzach czekali mali i duzi. W przedświą-
teczny piątek, 17 grudnia, w Parku 

Sokoła, na zaproszenie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury zatrzymał się Św. Mikołaj 
wraz ze swoją świtą. Razem z nim przyje-
chały dwa przesympatyczne kucyki oraz 
dwa elfy. Św. Mikołaj nie żałował cukier-
ków, chociaż każdego, kto chciał zrobić sobie 
z nim pamiątkowe zdjęcie, pytał, czy było 
się grzecznym. Prawie zawsze odpowiedź 

brzmiała, że tak. Tylko czasem dorośli – ro-
dzice lub dziadkowie – podpowiadali kandy-
datowi na fotografię z Mikołajem: powiedz 
prawdę! Ale nawet jeśli delikwent po cichu 
przyznawał się, że z grzecznością to czasem 
bywało różnie, Św. Mikołaj nie sięgał po ró-
zgę, a nagradzał dodatkowym cukierkiem za 
odwagę i prawdomówność. Dla dzieciaków 
przygotowano też inne atrakcje: karuzelę 
oraz ciuchcię, do których to ustawiały się 
kolejki. Na każdego czekała ciepła herbata, 

a na łasuchów gorąca czekolada. Kto głodny, 
w kąciku gastronomicznym mógł posilić się 
pierogami, a rozgrzać przepysznym barsz-
czem.   IDW

Najpiękniejsze choinki 
nagrodzone!

Przed świętami Bożego Narodzenia 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą 

świąteczną choinkę, którą należało samo-
dzielnie wykonać i dostarczyć do MGOK-u. 
Wpłynęło łącznie 21 świątecznych drzewek 
w trzech kategoriach, określonych w regu-
laminie: dzieci przedszkolnych, uczęszcza-
jących do klas I-III oraz IV-VIII. Jedno jest 

pewne – kreatywności i wyobraźni mło-
dych bukowianom nie brakuje. Choinki 
miały przeróżne formy – od malowanych 
i wyklejanych, poprzez tkane, drewniane 
i wykonane z wykorzystaniem surowców 
wtórnych. 

Przyznając jednak trzy pierwsze nagrody 
(po jednej w każdej kategorii), zwracano 
uwagę nie tylko na pomysł, ale i samodziel-
ność wykonania pracy konkursowej. I tak 
nagrody główne trafiły do Eweliny, Tymka 
i Jacka, a nagrody pocieszenia dla każdego 
uczestnika konkursu!  IDW
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14. Paderewski Cup 

18 grudnia br. odbył się 14. Paderewski 
Cup - Halowy Turniej Seniorskiej 
Piłki Nożnej dla Drużyn Klubowych. 

W turnieju rywalizowało 8 zespołów, z po-
ziomu od A klasy do V ligi oraz drużyna UKS 
Spartakus Buk, która na co dzień dumnie 
reprezentuje naszą gminę w rozgrywkach 
piłki ręcznej.
W grupie A padły następujące wyniki:
Patria Zielona - Sokół Duszniki 1:1
NAP Nowy Tomyśl - Orkan Konarzewo 0:2
Patria Zielona - NAP Nowy Tomyśl 2:1
Sokół Duszniki - Orkan Konarzewo 2:2
Patria Zielona - Orkan Konarzewo 1:4
Sokół Duszniki - NAP Nowy Tomyśl 5:0
Tabela
1. Orkan Konarzewo 7 pkt 8-3
2. Sokół Duszniki 5 pkt 8-3
3. Patria Zielona 4 pkt 4-6
4. NAP Nowy Tomyśl 0 pkt 1-9

W grupie B drużyny osiągnęły wyniki:
Patria Pomarańczowa - Spartakus Buk 4:0
NKS Niepruszewo - GKS Dopiewo 1:2
Patria Pomarańczowa - NKS Niepruszewo 
0:3
Spartakus Buk - GKS Dopiewo 0:6
Patria Pomarańczowa - GKS Dopiewo 1:4
Spartakus Buk - NKS Niepruszewo 0:2
Tabela:
1. GKS Dopiewo 9 pkt 12-2
2. NKS Niepruszewo 6 pkt 6-2
3. Patria Pomarańczowa 3 pkt 5-7
4. Spartakus Buk 0 pkt 0-12

 
Półfinały były bardzo emocjonujące, bo-

wiem oba mecze rozstrzygnęły się dopiero 
po rzutach karnych.

Orkan Konarzewo - NKS Niepruszewo 
0:0 k. 2:0

Sokół Duszniki - GKS Dopiewo 1:1 k. 2:1
W meczu o 7. miejsce NAP poradził sobie 

ze Spartakusem - 4:0
O miejsce piąte w bratobójczym poje-

dynku dwóch Patrii, młodość wygrała z do-
świadczeniem: Zieloni - Pomarańczowi 3:1.

Trzecie miejsce przypadło GKS Dopiewo, 
który w ciekawym spotkaniu pokonał 3:2 
NKS Niepruszewo.

Wielki finał należał zdecydowanie do 
Orkanu Konarzewo, który pewnie pokonał 
zespół z Dusznik 3:1.

Klasyfikacja końcowa:
1. Orkan Konarzewo
2. Sokół Duszniki
3. GKS Dopiewo
4. NKS Niepruszewo
5. Patria Zielona
6. Patria Pomarańczowa
7. NAP Polonia Nowy Tomyśl - Seniorzy
8. UKS Spartakus Buk

Najlepszy strzelec: Tomasz Paprzycki - 7 
goli (Konarzewo)
Najlepszy bramkarz: Kamil Lesiński (Do-
piewo)
Najlepszy zawodnik: Daniel Szade (Duszniki)

XXIV Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
W niedzielę 5. grudnia ub. r. odbyła się jedna ze sztandarowych imprez OSiR w Buku. 
Już po raz 24. bukowska hala gościła amatorów tenisa stołowego, którzy walczyli 
o miano mistrza Miasta i Gminy Buk. 

W tym roku do wspólnej rywalizacji 
zgłosiło się 27 zawodniczek i za-
wodników. Uczestnicy zostali po-

dzieleni na dwie kategorie. W kat. do 16 r.ż. 
rywalizowało 12 zawodników, podzielonych 
na dwie grupy. Zatem każdy z uczestników, 
aby przebrnąć do półfinałów musiał rozegrać 
pięć spotkań. 

W grupie A najlepszymi okazali się Adam 
Dolicher i Mikołaj Skorupiński. Natomiast 
w grupie B do półfinałów awansowali Alek-
sandra Tonder i Przemysław Szymankiewicz. 
W dalszej części zawodów w omawianej ka-
tegorii, padły następujące wyniki:
Półfinał 1: A. Dolicher - P. Szymankiewicz 
1:3; Półfinał 2: A. Tonder - M. Skorupiński 2:3

Po meczach półfinałowych przyszedł 
czas na końcowe rozliczenia w turnieju. Mecz 
o 3. miejsce był dość jednostronny i zakoń-
czył się zdecydowaną wygraną A. Tonder 3:0. 
Natomiast mecz finałowy przyniósł o wiele 

więcej emocji. W 5-cio setowym pojedynku 
nieznacznie lepszy okazał się M. Skorupiński 
i to on został Młodzieżowym Mistrzem MiG 
Buk w Tenisie Stołowym.
Kategoria OPEN

Kategoria Open zgromadziła 15 uczestni-
ków, którzy w drodze losowania przypisani 
zostali do trzech grup. W każdej grupie (A-C), 
do dalszej części zawodów przechodziło po 
dwóch najlepszych zawodników, po roze-
graniu meczów systemem każdy z każdym. 
I tak, do ścisłego finału zakwalifikowali się:
Gr.A: 1. Mateusz Górczak; 2. Mariusz Kubiak
Gr.B: 1. Marek Nawrocki; 2. Marek Rutkowski
Gr.C: 1. Emil Michalski; 2. Wojciech Górczak

W fazie finałowej organizatorzy także 
zdecydowali się na grę każdy z każdym, za-
liczając wcześniej rozegranie mecze w fazie 
grupowej pomiędzy poszczególnymi zawod-
nikami. Po rozegraniu wszystkich spotkań 
tabela przedstawiała się następująco:

1. Emil Michalski - 10 pkt 15:0 
2. Mateusz Górczak - 8 pkt 12:5
3. Marek Nawrocki - 6 pkt 10:7
4. Mariusz Kubiak - 4 pkt 6:11
5. Marek Rutkowski - 2 pkt 4:13
6. Wojciech Górczak - 0 pkt 4:15
Ostatecznie zatem z kompletem zwy-

cięstw Mistrzem MiG Buk w Tenisie Stoło-
wym został Emil Michalski.
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

„Odszedłeś Tomku jak płomień świecy 
który się na wietrze chwieje 
choć go zgasił podmuch losu 

nadal nasze serca grzeje 
i swój uśmiech ujmujący 

w nich na zawsze promienieje”

Nieopisany żal, smutek i niedowierzanie ścisnęły 
nasze serca, gdy odszedł do Domu Pana

V Śp. Tomasz Targosz

nasz ukochany mąż, ojciec, teść i dziadek.  
Księdzu prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi, 
panu organiście, dr. Leszkowi Górce, rodzinie, 

sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom, firmie 
pogrzebowej „Osiński” i wszystkim obecnym, za 
okazane wsparcie i udział w ostatnim pożegnaniu, 
za przyjęte Komunie i zamówione Msze święte,

 
serdeczne podziękowania  

składa rodzina

Daj Panie jej duszy wieczny odpoczynek,  
a światłość Twoja niech odbija się w jej oczach.

Kto Cię poznał, kochał.  
Kto Cię kochał, opłakuje. 

Bliskim, przyjaciołom, sąsiadom,  
Przychodni Lekarskiej ALMED,  

Księdzu Proboszczowi,  
Zakładowi Pogrzebowemu „Osiński”, 

za modlitwę, ofiarowane msze święte i kwiaty.

Wszystkim, którzy okazali nam wiele życzliwości 
i uczestniczyli w ostatniej drodze  
naszej Mamy, Babci i Prababci

V Śp. Aleksandry Lechniak

Raz jeszcze dziękujemy 
Rodzina
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Zajrzyj  
do nas  

po seansie

tel. 61 8140 370tel. 61 8140 370




