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Obrady w cieniu pandemii
Choć rosnąca liczba chorych na COVID-19, szczepienia i zaostrzenie wymogów 
sanitarnych nie były bezpośrednim przedmiotem obrad, to do tych zagadnień często 
nawiązywano podczas XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 25 
stycznia br., w trybie online. Głównymi tematami posiedzenia było rozpatrzenie 
projektów uchwał, przyjęcie apelu Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wysokich 
cen nawozów sztucznych, bieżące sprawy związane między innymi z gospodarką 
odpadami, sprawozdania z pracy stałych komisji w 2021 r.

Na początku sesji, już tradycyjnie, bur-
mistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami. Na 
wstępie podziękował radnym za meryto-
ryczną dyskusję podczas ostatniego wspól-
nego posiedzenia komisji: Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych, która do-
tyczyła przeniesienia punktu szczepień ze 
Szkoły Branżowej I stopnia do Strażnicy 
w Buku, zrozumienia potrzeb Ośrodka Po-
mocy Społecznej związanych z konieczno-
ścią zapewnienia nowej siedziby placówce, 

gdzie mieszkańcy gminy mieliby lepsze 
warunki do rozmów i załatwienia swoich 
spraw. Przypomniał, że do końca stycznia 
br. radni mogą składać propozycje dotyczące 
przeznaczenia miliona złotych, który miesz-
kańcy gminy otrzymali w ramach konkursu 
„Rosnąca Odporność”. Propozycje zostaną 
następnie przedstawione na posiedzeniach 
komisji i sesji. 

Inwestycji ciąg dalszy
Dalej burmistrz relacjonował przebieg 

kontynuowanych inwestycji w gminie. Sku-

pił się na zakończeniu prac związanych z re-
montem pomieszczeń sanitarnych w budyn-
ku hali sportowej OSiR w Buku. Trwającej 
przebudowie schodów wejściowych do 
budynku MGOK i kolejnym etapie prac 
związanym z dobudową windy zewnętrz-
nej, na który będą podejmowane starania 
o dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. Mimo wielu zeszłorocznych inwestycji 
i zadań drogowych, po tym jak pojawiły się 
trudności w dostępie do materiałów, nie-
wykonane zostało utwardzenie ul. Wiśnio-
wej w Niepruszewie, która podobnie jak już 
zrealizowana ul. Ogrodowa w Dobieżynie, 
miała powstać z płyt betonowych. Dlatego 
na to zadanie została zabezpieczona w bu-
dżecie tegorocznym łączna kwota 407.000 
zł, na którą składa się dofinansowanie 
w wysokości 170.000 zł z PGNiG. Burmistrz 
wspomniał również o trwających pracach 
budowlanych i remontowych związanych 
z budową publicznego żłobka miejskiego 
„Bukowianka”; trzeba tu będzie przeznaczyć 

Z obrad sesji
W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyła się XXXVII sesja 
Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwier-

dzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 grudnia 

2021 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.

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

Buk między sesjami.
2. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy 

Buk w 2021 roku:
a) Komisji Budżetu i Oświaty,
b) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 

Socjalnych,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Apel Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P.

2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok.

4. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy 
w formie dotacji celowej.

5. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk.

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

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

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

Drodzy 
Mieszkańcy, 

W styczniu 
odbyły 
się wy-

bory uzupełnia-
jące do Rady Miasta i Gminy Buk. Ich zwy-
cięzcą okazał się Remigiusz Maciejewski, 
któremu tą drogą serdecznie gratuluję i 
życzę owocnej pracy na rzecz mieszkań-
ców. Nowy radny obejmie mandat po nie-
odżałowanej śp. Elżbiecie Baturze, którą 
pożegnaliśmy w październiku ub.r. Pierwszy 
miesiąc w roku okazał się być trudniejszym, 
niż przypuszczaliśmy. Na skutek kolejnej 
fali, bardziej zaraźliwej mutacji COVID-19, 
byliśmy zmuszeni odwołać tak wyczekiwany 
Koncert Noworoczny i większość z plano-
wanych w tym czasie spotkań i wydarzeń. 

Duża liczba zakażeń wśród pracowników 
gminnych jednostek skutecznie utrudniała 
ich działania. Konieczne okazały się czasowe 

zamknięcia dla klientów m.in. Ośrodka 
Pomocy Społecznej, czy Urzędu Miasta 
i Gminy. Mimo to udało się nam rozpo-
cząć budowy ulic: Franciszka Górczaka 
w Buku i Wiśniowej w Niepruszewie. 

Zakończono także remont holu i toalet w 
hali bukowskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji i budowę pierwszego etapu schodów 
wejściowych do MGOK-u. Szczęśliwie uda-
ło się również przeprowadzić większość z 
zaplanowanych zajęć dla najmłodszych w 
trakcie ferii zimowych. Dokonaliśmy także 
rozstrzygnięcia podziału środków dla orga-
nizacji pozarządowych i klubw sportowych, 
które są tak ważnym elementem naszej spo-
łeczności. Ponadto odnotowaliśmy pierwszy 
tegoroczny sukces w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Dzięki niemu do 

uczniów – członków rodzin popegeerow-
skich trafi 175 laptopów o łącznej wartości 
niespełna 440.000 zł. W ostatnich dniach 
nawiedziły nas wichury. Bardzo dziękuję 
druhom strażakom, za pełną gotowość do 
ratowania mienia gminy i jej mieszkańców. 
Dzięki nim mogliśmy czuć się bezpieczniejsi. 
Swoją postawą kolejny już raz udowodnili, 
że są niezawodni działaniu. Już za kilka ty-
godni rozpocznie się wiosna, a wraz z nią 
kolejny proces inwestycyjny. Życzmy sobie, 
by wszystkie zaplanowane na ten czas dzia-
łania udało się zrealizować, mimo ciągle 
niełatwej sytuacji na rynku budowlanym. 
Kończąc, chciałbym złożyć Wszystkim Pa-
niom najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet. Niech radość 
i męska wdzięczność towarzyszą Wam, tak 
samo ósmego marca, jak i przez cały rok.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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dodatkowo kwotę w wysokości 250.000 zł 
na zmianę lokalizacji źródła ogrzewania 
i sposobu ogrzewania oraz wyposażenia 
kuchni i zakup mebli. Rozpoczęcia budowy 
doczeka się także niebawem ul. Franciszka 
Górczaka w Buku, która ma zapewnione 
finansowanie.

I jedna z najważniejszych inwestycji 
w tym roku – budowa ronda na ul. Grodzi-
skiej w Buku. Na zadanie to, finansowane 
w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat 
i województwo, trzeba zapewnić dodatkowe 
środki w budżecie gminy w wysokości 1,1 
mln zł. Na realizację tej inwestycji przezna-
czymy w sumie 2.950.000 zł. Budowa ronda 
na ul. Grodziskiej jest ciągle przesuwna z ra-
cji trudności z wyborem najkorzystniejszej 
oferty, która w tym drugim postępowaniu 
przetargowym także przekroczyła budżet 
zaplanowany wcześniej na kwotę 5,5 mln zł.

Burmistrz poinformował radnych o roz-
strzygnięciu konkursu ofert na zadania orga-
nizacji pożytku publicznego i wolontariatu 
w gminie. (więcej na str. 9)

Mówiąc o tych programach i planowanych 
inicjatywach burmistrz wyraził nadzieję, że 
pandemia nie przeszkodzi w planowanych 
wydarzeniach przez organizacje, których 
działalność przyczynia się w znacznym 
stopniu do integracji społeczności lokalnej.

W trosce o mieszkańców
Wracając do tematu punktu szczepień, 

burmistrz relacjonował, że działania zwią-
zane ze zmianą jego lokalizacji są na etapie 
ustaleń z NFZ i inspekcją sanitarną. Aby 
nowa lokalizacja mogła zacząć działać, 
trzeba zapewnić odpowiednie warunki do 
przeprowadzenia szczepień, np. dostępność 
lekarza, który jest niezbędny w przypadku 
pacjentów w wieku 5-15 lat. 

Mówiąc o potrzebie zapewnienia nowej 
lokalizacji dla OPS, zwrócił uwagę, że od 1 
stycznia br. placówka realizuje kolejne za-
danie, które jest związane z przyjmowaniem 
wniosków o przyznanie dodatku osłonowe-
go. Wśród mieszkańców gminy jest bardzo 
duże zainteresowanie tym świadczeniem, 
a przy ich wypełnianiu często korzystają 
z pomocy pracowników OPS. Obecnie jest 
już złożonych ponad 200 wniosków, które 
na bieżąco są weryfikowane.  

W temacie gospodarki odpadami bur-
mistrz zapewnił, że zebrano 90% deklaracji 
i przez cały czas spływają kolejne wnioski, 
choć mieszkańcy mieli to zrobić do koń-
ca ubiegłego roku. Niemało kontrowersji 
wzbudza konieczność dopłat i składek 
członkowskich do GOAP – związku, który 
jest w stanie likwidacji. Do końca stycznia 
br. gmina musi uiścić dopłatę w wysokości 
260.000 zł (pierwsza rata) oraz składkę 
członkowską, w sumie 338.000 zł. Kwoty te 

wynikają z podjętych wcześniej zobowiązań 
związanych z udziałem gminy w związku 
GOAP, co jest teraz znacznym obciążeniem 
dla budżetu.

Kolejne działania, o których mówił bur-
mistrz, są związane ze złożeniem wniosku 
o dofinasowanie w wysokości 250.000 zł 
z programu rządowego „Senior+” na utwo-
rzenie Klubu Seniora w Niepruszewie, gdzie 
osoby starsze będą miały okazję w wyre-
montowanych pomieszczeniach WDK i w 
lepszych warunkach aktywnie spędzić wol-
ny czas. Kolejne zmiany w budżecie gmi-
ny na ten rok dotyczą też zabezpieczenia 
środków na wykonanie skanowania 3D do 
przeprowadzenia prac przygotowawczych 
związanych z rewitalizacją rynku bukow-
skiego i zaplanowanych konsultacjach spo-
łecznych.

 Jak na razie nie udało się uzyskać do-
finansowania ze środków zewnętrznych 
do zakupu wozu bojowego dla OSP Buk, 
ale będą podejmowane kolejne działania 
w tym celu.

Ponadto burmistrz zapewnił mieszkań-
ców, że pomimo obecnej sytuacji epidemio-
logicznej mogą tak jak dotychczas załatwiać 
swoje sprawy w urzędzie, który przez cały 
czas jest czynny. Niestety, ale z powodu licz-
nych zachorowań na COVID-19 wśród pra-
cowników Ośrodka Pomocy Społecznej, do 
odwołania zamknięta była placówka i można 
się było kontaktować jedynie telefonicznie.

Burmistrz poprosił radnych, aby rozpo-
wszechnili informację o zmianie terminu 
długo oczekiwanego Koncertu Noworocz-
nego, który był zaplanowany na 29 stycznia 
br., a teraz ma się odbyć 23 kwietnia br. Ta 
niełatwa decyzja spowodowana była po-
garszającą się sytuacją epidemiologiczną 
i znacznym wzrostem zachorowań na CO-
VID-19. Przypomniał też o zbliżających się 
wyborach uzupełniających do Rady Miasta 
i Gminy Buk w okręgu nr 1, które mają się 
odbyć 6 lutego br. 

Pytania i wyjaśnienia
Po przedstawionym sprawozdaniu przez 

burmistrza radni zadawali pytania i dzielili 
się swoimi wątpliwościami, które dotyczyły 
m.in. wysokości dopłaty i składek członkow-
skich do GOAP, weryfikacji deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
W przypadku GOAP burmistrz tłumaczył, że 
gmina jest zobowiązana do uiszczenia opłat, 
które wiążą się z wystawianiem faktur przez 
firmy, które odbierają odpady i przekazują 
je dalej do miejsc ich składowania czy zago-
spodarowania. Jednak ma nadzieję, że już 
nie będzie konieczności zapłacenia przez 
gminę drugiej raty z sumy zobowiązań wy-
liczonych przez GOAP, co wynikało z kolej-
nych zgromadzeń GOAP. Co do „fałszywych” 

deklaracji dotyczących wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami burmistrz stoi 
na stanowisku, że nie może być przyzwo-
lenia na to, że uczciwi mieszkańcy płacą za 
tych, którzy podają fałszywe informacje we 
wnioskach.

W dalszej części sesji przyjęto sprawoz-
dania z pracy stałych komisji Rady Miasta 
i Gminy Buk w 2021 roku: Komisji Budżetu 
i Oświaty, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Spraw Socjalnych; Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Apel Rady MiG Buk w sprawie 
wysokich cen nawozów sztucznych 

Radni jednogłośnie przyjęli Apel Rady 
Miasta i Gminy Buk w sprawie wysokich 
cen nawozów sztucznych. Czytamy w nim 
m.in., że „Rada Miasta i Gminy Buk jako 
przedstawiciel lokalnej społeczności wyra-
ża duże zaniepokojenie i obawę w związku 
z zaistniałą sytuacją na rynku nawozów 
sztucznych (głównie azotowych). Trudno 
się dziwić oburzeniu rolników, którym cena 
za nawozy wzrosła w stosunku rocznym 
o kilkaset złotych. Zdaniem Rady tego typu 
sytuacja pogłębia i tak trudny byt lokalnych 
producentów rolnych. Dorzucenie na ich bar-
ki tak olbrzymich podwyżek cen nawozów 
może doprowadzić do zaburzenia płynności 
finansowej lub wręcz upadku wielu gospo-
darstw. Niestety problem, który aktualnie 
dotyka tylko rolników, w niedługim czasie 
może rozlać się na całe społeczeństwo. Może 
to mieć, w krótkim czasie, odbicie w cenach 
wszystkich artykułów żywnościowych. Od-
nosząc się do ostatnich propozycji Rządu 
i Parlamentu odnośnie obniżki stawek VAT 
na środki produkcji rolnej (w tym nawozy), 
dostrzegamy, że tego typu działanie w niczym 
nie zmieni sytuacji rolników, którzy są czyn-
nymi podatnikami VAT. Dlatego reprezen-
tując i wsłuchując się w głos mieszkańców 
naszej gminy, apelujemy o podjęcie szybkich 
i zdecydowanych działań mających na celu 
obniżkę cen nawozów sztucznych”. 

Stanowisko to zostanie przedłożone 
ministrom: finansów, rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz posłom i senatorom powiatu po-
znańskiego.

Bieżące projekty uchwał
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 

przyjęto projekty uchwały dotyczące przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Niepruszewie przy drodze 
powiatowej nr 2500P; przyjęcia Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok; 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta i Gminy Buk na 2022 rok; 
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udzieleniu Województwu Wielkopolskiemu 
pomocy w formie dotacji celowej (budowa 
ronda na ul. Grodziskiej).

Przy większości projektów uchwał gło-
sowania odbywały się bez dyskusji, gdyż tra-
dycyjnie każdy z nich przed wprowadzeniem 
do porządku obrad jest omawiany na posie-
dzeniu komisji, która jest miejscem na jego 
dokładną analizę, wyrażenia swoich pytań 
i wątpliwości, poddaniu pod głosowanie.  

Jednak dyskusję na sesji wzbudził pro-
jekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi 
na działalność burmistrza Miasta i Gminy 
Buk. W niniejszej sprawie Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji już wcześniej zbadała 
skargę, zapoznając się również ze stanowi-
skiem burmistrza, który w obszernym wyja-
śnieniu odniósł się do skargi, nie zgadzając 
się ze stawianymi zarzutami. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji, obradująca w składzie 3 
obecnych radnych (pełny skład to 4 osoby) 
uznała, że opisane przez skarżącego zdarze-
nia nie znajdują potwierdzenia i następnie 
zarekomendowała Radzie MiG Buk podjęcie 
uchwały o bezzasadności skargi. Podczas 
sesji kilku radnych domagało się odczytania 
treści całej skargi, co nigdy nie ma miejsca 
podczas posiedzenia, jak uzasadniał swo-
ją odmowę w tej sprawie przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński. Zaś 
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Marcelina Drzymała też nie zgodziła 
się na to, tłumacząc, że skarga wpłynęła do 
urzędu 26 listopada ub.r. i było wystarcza-
jąco dużo czasu, aby się z nią członkowie 
komisji mogli zapoznać, a posiedzenie ko-
misji odbyło się 18 stycznia br. i było jawne. 
Informacja na temat terminu i przedmiotu 
posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Pe-
tycji tradycyjnie została opublikowana na 
stronie urzędu i każdy mieszkaniec mógł 
wziąć w niej udział. Do opinii Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, że skarga na działalność 
burmistrza jest bezzasadna, przychyliło się 
większość radnych podczas głosowania na 
sesji.  

Zmiany w budżecie gminy
Z racji kolejnych prac i inwestycji pro-

wadzonych na terenie gminy przyjęto pro-
jekty uchwał w zakresie zmiany uchwały 
dotyczącej budżetu Miasta i Gminy Buk na 
2022 rok oraz zmiany uchwały dotyczącej 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036. 
Podjęto decyzję, że dochody gminy zwiększa 
się o kwotę 561.513 zł, zaś wydatki budżetu 
zwiększa się o 2.549.311 zł. 

Pytania radnych w tym zakresie doty-
czyły m.in. środków w wysokości 150.000 
zł z celem przeznaczenia na wykonane 
ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji 
projektowej na zadanie termomoderni-
zacji Biblioteki Publicznej i Kina w Buku. 
Jak tłumaczył burmistrz, aby starać się 
o dofinasowanie dla placówki użyteczno-
ści publicznej w ramach środków unijnych 
należy w pierwszej kolejności wykonać w/w 
ekspertyzy i dokumentacje. Jeśli pojawia się 
możliwość, aby starać się o środki zewnętrz-
ne, to nie można z tego nie skorzystać; tym 
bardziej że kolejnym działaniem, które czeka 
na realizację, będzie rozbudowa biblioteki, 
a wspomniana termomodernizacja, ma być 
jej uzupełnieniem, tak aby cały obiekt został 
kompleksowo wyremontowany.

Interpelacje i zapytania
W tym punkcie sesji radni złożyli inter-

pelacje i zapytania w zakresie m.in. utrzyma-
nia bezpieczeństwa i porządku na drogach, 
oświetlenia, przystanków autobusowych, 
kwalifikowania dzieci do szczepień prze-
ciwko COVID-19, punktu przesiadkowego, 
gdzie na peronach nie słychać informacji za-
powiadających przyjazdy i odjazdy pociągów. 
Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroń-
ski podzielił się swoimi doświadczeniami, 
że sprawy wymagające szybkich działań od 
razu przekazuje do urzędu, tak jak to zrobił 
dzień wcześniej.

Burmistrz zaapelował do radnych, aby 
z tego typu zgłoszeniami wymagającymi bie-
żącej interwencji nie czekać do posiedzenia 
sesji, ale na bieżąco kierować do urzędu. Swój 
apel skierował też do mieszkańców, którzy 
przekazując jakieś problemy urzędnikom, 
nierzadko robią to anonimowo i pracownik 

urzędu wtedy nie wie, do kogo ma skierować 
odpowiedź czy wyjaśnienie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa poprosił radnych 
o przypomnienie zainteresowanym miesz-
kańcom, że wnioski o przyznanie dodatku 
osłonowego wobec drożejącej energii ciepl-
nej i elektrycznej złożone do końca stycznia 
br. będą wypłacone w dwóch równych ratach, 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia br. Te osoby, któ-
re nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal 
będą mogły ubiegać się o wsparcie i wówczas 
muszą złożyć wniosek do 31 października 
br. I dodał, że głównym kryterium przyzna-
wania dodatku osłonowego jest kryterium 
dochodowe. Zaś przewodniczący Rady MiG 
Buk Piotr Goroński poprosił, aby poinformo-
wać seniorów, że Dom Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku jest nieczynny do 
6 lutego br.

Podczas XXXVII sesji Rady Miasta 
i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
–  przystąpienie do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w Niepruszewie 
przy drodze powiatowej nr 2500P;

–  przyjęcie Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok;

–  uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

–  udzielenie Województwu Wielkopolskie-
mu pomocy w formie dotacji celowej;

–  rozpatrzenie skargi na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy Buk;

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

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

Edyta Wasielewska

Zdrowie i opieka 
społeczna najważniejsze

Sytuacja epidemiczna w gminie Buk, 
konieczność uruchomienia nowego 
punktu szczepień przeciwko COVID-19 
o docelowo stałym charakterze, udział 
bukowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w akcji szczepień oraz koncepcja zmiany 
jego siedziby to tematy, które zdominowa-

ły wspólne posiedzenie komisji: Budżetu 
i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Spraw Socjalnych. Spotkanie 
odbyło się 18 stycznia br., w trybie online.

Punkt szczepień przeciw COVID-19 
W opracowaniu przygotowanym przez 

pracowników urzędu i dostarczonym radnym 
czytamy m.in., że działania gminy w obec-
nym stadium epidemii dotyczą współorga-
nizowania wraz ze Szpitalem Podolany PCO 

w Poznaniu punktu szczepień, który został 
zlokalizowany w Branżowej Szkole I stop-
nia w Buku. Punkt ten czynny jest trzy dni 
w tygodniu, a godziny jego pracy nie kolidu-
ją z realizacją zadań dydaktycznych szkoły. 
Szczepienia odbywają się bez uprzedniej re-
jestracji pacjentów. Obecnie każdego dnia, 
z tej możliwości, w tym punkcie korzysta od 
150 do 200 osób, przy czym w większości 
są to osoby, które przyjmują trzecią dawkę. 

W realizację tych działań zaangażowani 
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są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
urzędu oraz jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej; każdego dnia od dwóch do czterech 
członków OSP pełni dyżury w tym punkcie. 
Dzięki ich pomocy zapewniony jest też nie-
odpłatny transport do punktu osób z niepeł-
nosprawnościami oraz mających obiektywne 
trudności w dotarciu na szczepienia. 

– Punkt szczepień w Branżowej Szkole 
Branżowej I stopnia miał działać miesiąc, 
dwa, a to już prawie rok, odkąd zaczął funk-
cjonować w tym miejscu. Już dłużej nie moż-
na korzystać z gościnności placówki oświa-
towej, która ma jednak inne przeznaczenie. 
Jak wynika z aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej w kraju, punkt szczepień przeciwko 
COVID-19 będzie nam w Buku jeszcze długo 
potrzebny – mówił przewodniczący Komisji 
Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

Burmistrz Paweł Adam w piśmie skiero-
wanym do przewodniczących obu komisji 
napisał: „Konieczność uruchomienia nowego 
punktu szczepień o docelowo stałym charak-
terze okazuje się niezbędna”. Zadeklarował, 
że „gmina przy współudziale ochotniczych 
straży pożarnych zapewni udostępnienie 
obiektu strażnicy oraz wsparcie działań or-
ganizacyjnych na dotychczasowym poziomie. 
Ze strony podmiotu wykonującego szczepie-
nia uważamy za niezębne wyposażenie punk-
tu w sprzęt i meble medyczne, zwiększenie 
w miarę potrzeby liczby osób wykonujących 
szczepienia, wprowadzenia systemu reje-
stracji osób na szczepienia, a tym samym 
zapewnienie obsługi infolinii. Do zwiększenia 
dostępności szczepień przeciwko COVID-19 
jesteśmy chętni do nawiązania współpracy 
z innymi podmiotami medycznymi, które 
będą zainteresowane realizacją na terenie 
Miasta i Gminy Buk narodowego programu 
szczepień”.

 Podczas dyskusji na temat przeniesienia 
punktu szczepień do strażnicy przy ul. Gro-
dziskiej w Buku pojawiły się pytania dotyczą-
ce nowej lokalizacji. Radni zwrócili uwagę, że 
sala w tej placówce, mimo że jest dość duża, 
to czy w związku z tym zagwarantowana 
zostanie intymność osobom poddającym się 
szczepieniom. Zastanawiano się, czy par-
king przy strażnicy zapewni odpowiednią 
liczbę miejsc parkingowych, też czy w ra-
zie nagłego wezwania nie będzie problemu 
z szybkim wyjazdem wozów strażackich. Zaś 
w przypadku szczepień dla dzieci (5-15 lat) 
pytano, czy zostanie zapewniona konsultacja 
z lekarzem, która jest obowiązkowa. Kiedy 
miałaby nastąpić zmiana lokalizacji punktu 
szczepień, co na to strażacy, czy jest szansa, 
aby zwiększyła się liczba osób obsługujących 
szczepienia, czy inne podmioty medyczne są 
zainteresowane przeprowadzeniem szcze-

pień w gminie – pytali radni, a kierownik 
referatu spraw obywatelskich i działalności 
gospodarczej urzędu Feliks Straburzyński, 
odpowiadał. Tłumaczył, że zmiana lokalizacji 
jest na etapie wstępnych ustaleń i dlatego ta 
propozycja została przedstawiona radnym 
pod dyskusję. 

Udział OPS w akcji szczepień
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Buku z dużym zaangażowaniem włączyli 
się w akcję szczepień przeciwko COVID-19. 
Pierwsze działania polegały na przeniesie-
niu punktu szczepień z kontenerów w Nie-
pruszewie do Branżowej Szkoły I stopnia 
w Buku. W porozumieniu ze Szpitalem Po-
dolany i burmistrzem MiG Buk przejęli reje-
strację na szczepienia (obsługując dwie linie 
telefoniczne, od poniedziałku do piątku), 
przygotowywali listy pacjentów z podziałem 
na godziny i gabinety, informowali telefo-
niczne o wyznaczonym terminie szczepienia, 
obsługiwali gabinety, pomagając pielęgniar-
kom (pomagali w wypełnianiu potwierdzeń 
szczepień, wyznaczając kolejny termin), 
zajmowali się utrzymaniem porządku na 
korytarzach (m.in. pomocą w wypełnianiu 
kwestionariuszy, pilnowaniem kolejności 
przyjmowanych pacjentów, udzielaniem 
informacji), utrzymywali stały kontakt ze 
Szpitalem Podolany, ustalali i negocjowa-
li ilość szczepionek potrzebnych na dany 
dzień. Zaangażowali się też w organizację 
szczepień poza punktem (np. w trakcie fe-
stynów w Parku Sokoła i Niepruszewie), 
rejestrację dowozów na szczepienia miesz-
kańców niepełnosprawnych.

– W tym kontekście można mówić o suk-
cesie zespołu OPS, nie tylko pod względem 
liczby zaszczepionych osób (np. od marca do 
lipca ub.r. udało się zaszczepić 5853 osoby), 
ale też sprawności przeprowadzonych dzia-
łań – mówiła kierownik OPS Agnieszka Słaby. 
– Jednak codzienne obowiązki związane ze 
szczepieniami dezorganizowały pracę pra-
cowników, którzy przez wiele miesięcy swoje 
zadania musieli realizować poza godzinami 
pracy. Jednym z największych utrudnień 
był kontakt ze Szpitalem Podolany, gdzie 
trudno było na bieżąco ustalić liczbę do-
stępnych szczepionek, rodzaju szczepionek, 
itp. Szpital w przeddzień szczepień w godzi-
nach nocnych zmieniał i odwoływał datę 
szczepienia, co wymuszało na nas pracę do 
późnych godzin oraz konieczność szukania 
sposobów na poinformowanie zapisanych 
pacjentów o zmianie terminów (np. 500-700 
osób). Kolejną przeszkodą był brak moż-
liwości pozyskania certyfikatu w punkcie 
szczepień – wielokrotnie kontaktowałam 
się w tej sprawie z pracownikami szpitala 

– w rezultacie certyfikaty początkowo były 
drukowane i wydawane najpierw w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, a na późniejszym etapie 
prowadzenia punktu szczepień, pracownik 
OPS był już na miejscu i na bieżąco je dru-
kował.

Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa: – Pracownikom OPS 
na czele z panią kierownik Agnieszką Słaby 
należą się słowa uznania i podziękowania za 
ich pracę oraz służbę na rzecz mieszkańców. 
Dziękujemy też mieszkańcom gminy za ich 
postawę, że się szczepią, dbając o zdrowie 
swoje oraz bliskich. Nieustannie zachęcamy 
do szczepień pierwszą, drugą i trzecią dawką.

Jednak jak powiedziała Agnieszka Słaby, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w ta-
kim zakresie jak było to do tej pory, OPS nie 
jest się w stanie dalej angażować się w pro-
wadzenie punktu szczepień. Należy pomy-
śleć o innej organizacji pracy, aby zapewnić 
dalsze jego sprawne działanie.  – Nie mogę 
tak dalej eksploatować pracowników OPS. 
Tym bardziej, że od 1 stycznia br. doszło 
nam nowe zadanie – dodatek osłonowy, któ-
ry został wprowadzony w ramach tarczy 
antyinflacyjnej. Zapytania na ten temat do-
stajemy codziennie średnio od 50-70 miesz-
kańców; tłumaczymy zarówno zasady jego 
przyznawania, jak i pomagamy wypełniać 
formularze.

Zmiana siedziby bukowskiego OPS
Wraz z uzyskaniem miliona złotych, który 

mieszkańcy gminy otrzymali w konkursie 
„Rosnąca Odporność”, burmistrz Paweł 
Adam wyszedł z propozycją, aby pieniądze 
te przeznaczyć na zapewnienie nowego lo-
kalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak 
mówił: – Od wielu lat OPS boryka się z dużymi 
problemami lokalowymi. Związane jest to 
głównie ze zwiększeniem obowiązków i, co 
z tym związane, z rozrastaniem się Ośrodka. 
Ponadto budynek OPS ma wiele barier archi-
tektonicznych w stosunku do osób niepełno-
sprawnych oraz matek z dziećmi, a osoby te 
stanowią duży odsetek klientów placówki. 
Największym problemem lokalowym jest też 
brak możliwości zapewnienia odpowiednich 
warunków do obsługi klienta. 

– Klient ośrodka to często osoba znaj-
dująca się w szeroko rozumianym kryzysie 
(finansowym, psychicznym, zdrowotnym, 
rodzinnym). Nierzadko doświadczająca 
przemocy domowej, która o swoich proble-
mach zmuszona jest rozmawiać w biurze 
podawczym placówki, bo pokoje pracowni-
ków są często kilkuosobowe, gdzie nie ma 
możliwości, aby przyjąć go w godnych wa-
runkach. Z uwagi na specyfikę działalności, 
klienci przedkładają informacje dotyczące 
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ich danych tzw. wrażliwych, na temat stanu 
zdrowia, dochodu, uzależnienia, problemów 
rodzinnych – dodaje kierownik OPS, Agniesz-
ka Słaby.  

Zastępca kierownika OPS Marietta Jurgas 
mówiła o działaniach w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie: o spotka-
niach tzw. grup roboczych czy zespołów in-
terdyscyplinarnych, w skład których wchodzą 
policjant, psycholog, pedagog, pracownik 
socjalny; a ich zadaniem jest pomoc ofierze 
przemocy,  też praca ze sprawcą. Spotkania 
te z powodu trudności lokalowych muszą 
się odbywać w salach, które w danym czasie 
dysponują miejscem, a nie są ku temu prze-
znaczone, jak np. świetlica środowiskowa 
dla młodzieży.

Radni zostali zaproszeni do siedziby OPS, 
aby zobaczyć, w jakich warunkach lokalo-
wych są przyjmowani klienci. Wprawdzie 
żaden z radnych nie skorzystał z zaprosze-
nia, ale jak mówił przewodniczący Komisji 
Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa wynika to 
być może z tego, że już byli w tej placówce 
i wiedzą w jakich fatalnych warunkach dzia-
ła nasz ośrodek. I dodaje: – Stoję na stano-
wisku, że tak dalej być nie może, aby w tak 
tragicznych warunkach funkcjonował OPS. 
Dla przykładu Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dusznikach ma swoją siedzibę w pałacyku, 
w parku.  Potrzebna jest nowa lokalizacja dla 
bukowskiego OPS: np. przy „Bukowiance” 
z dostępem od ul. Otuskiej, gdzie na działce 
gminy można wybudować nowy budynek. 
Część radnych poparło tą propozycję.

 Podczas dyskusji radni nie kwestio-
nowali pracy OPS w Buku, ogromnego za-
angażowania zarówno w codzienną pracę, 
jak też w akcję szczepień, jednak zdaniem 
niektórych z nich nagrodę: milion złotych 
należy przeznaczyć na bieżące potrzeby 
mieszkańców. Przedstawione przez radnych 
propozycje dotyczyły realizacji gminnego 
programu z zakresu rehabilitacji pacjentów 
po przebytej chorobie COVID-19, wsparcia 
psychologicznego i psychiatrycznego dzieci 
oraz młodzieży, badań przesiewowych mło-
dzieży pod kątem wad postawy, likwidacji 
barier architektonicznych w gminie. W odnie-
sieniu do propozycji pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, kie-
rownik OPS Agnieszka Słaby zwróciła uwagę, 
że od kilku miesięcy w Otuszu działa Środo-
wiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
gmin: Buk i Stęszew, gdzie można uzyskać 
kompleksową pomoc, a na terenie gminy 
w ramach Programu Zdrowia Psychicznego, 
korzystając z pomocy OPS, można zapisać 
się na wizytę do psychologa i psychiatry, też 
zachęcała radnych do rozpowszechnienia tej 
informacji wśród mieszkańców. Zaś w przy-

padku programu rehabilitacji pacjentów po 
przebytej chorobie COVID-19 radni, którzy 
już zajmowali się podobnymi działaniami, 
tłumaczyli, że wprowadzenie nowego progra-
mu medycznego w gminie spotkać się może 
z odmowną decyzją NFZ ze względu na koli-
zję z podobnymi medycznymi programami 
pocovidowymi w powiecie, województwie, 
kraju i z zarzutem braku jego celowości. To 
oczywiście nie znaczy, że tych propozycji, jak 
i innych nie należy wziąć pod uwagę i rozpa-
trzyć na kolejnym posiedzeniu komisji. Na 
prośbę przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasza Plewy radni do końca 
stycznia br. zostali zobligowani do przesłania 
swoich propozycji (w wersji szczegółowej) 
do Biura Rady MiG Buk.

Na zakończenie omówienia tematyki 
zdrowia i opieki społecznej, kierownik OPS 
Agnieszka Słaby podziękowała radnym za 
wiele słów uznania, które padły pod adresem 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przypomniała też, w punkcie Branżowej 
Szkoły I stopnia jest także możliwość za-
szczepienia się przeciwko grypie. 

Bieżące projekty uchwał
W dalszej części posiedzenia radni zajęli 

się bieżącymi projektami uchwał. Pierwszy 
z nich dotyczył przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Nie-
pruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P. 
Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany 
przez radnych i zostanie przedstawiony na 
najbliższej sesji, podobnie jak plan pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Kolejny projekt uchwały dotyczył długo 
oczekiwanego Statutu Miasta i Gminy Buk. 
Przy jego omawianiu radni wyrazili swoje 
uwagi związane z pewnymi nieścisłościami, 
które dostrzegli w przedłożonym im doku-
mencie. Jednak jak wyjaśnił radca prawny 
Bartosz Przewoźny, jest to wstępna wersja 
projektu, który ma dopiero rozpocząć nad 
nim dyskusję. Radni uznali, że ta wersja 
wymaga jeszcze doprecyzowania, a swoje 
uwagi do końca stycznia br. przekażą do 
Biura Rady; następnie ustosunkuje się do 
nich radca prawny i dopiero po poprawkach 
projekt trafi pod obrady sesji. 

W związku z rozpoczęciem prac nad 
Statutem Miasta i Gminy Buk Członkowie 
Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” postano-
wili wycofać swój projekt w zakresie zmiany 
części Statutu Miasta i Gminy Buk, który był 
związany z obowiązkowym nagrywaniem ob-
rad komisji Rady MiG Buk i udostępnianiem 
ich na stronie internetowej gminy.

Następny projekt uchwały dotyczył Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok. 
Na ostatnim etapie prac nad projektem zo-
stały wprowadzone drobne korekty, które 
omówiła Sekretarz MiG Buk Aleksandra 
Wawrzyniak; zostaną one przesłane do 
radnych i projekt po poprawkach wejdzie 
pod obrady sesji.   

Ostatni projekt uchwały dotyczył udziele-
nia Województwu Wielkopolskiemu pomocy 
w formie dotacji celowej do kwoty 2.950.000 
zł (w budżecie na 2022 r. planowano pierwot-
nie wydać na ten cel 1.841.642 zł) z przezna-
czeniem na wykonanie ważnego dla gminy 
zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem 
drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska 
w Buku”. Budowa ronda ma być finansowana 
w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat 
poznański i województwo wielkopolskie. 
Koszt całej inwestycji, jak się teraz okazuje, 
ma wynieść prawie 9 mln zł. Ostatnio prze-
prowadzone przetargi przez Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich i duże trudności 
ze znalezieniem wykonawcy pokazały, że 
poniżej tej kwoty nie uda się przeprowadzić 
tej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że 
niedawno został uchwalony budżet na 2022 
rok i zastanawiał się, z jakich zaplanowanych 
inwestycji trzeba będzie zrezygnować, aby 
wygospodarować te pieniądze. Jak tłuma-
czyła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek, 
w tym celu zaplanowano zaciągnąć dodat-
kowe obligacje. Radni zgodnie stwierdzili, że 
wprawdzie jest to inwestycja bardzo kosz-
towna, ale dłużej nie można czekać z budową 
ronda w ul. Grodziskiej, które ma zapewnić 
znaczny wzrost bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie gminy.

Sprawy bieżące 
Ostatni punkt posiedzenia komisji tra-

dycyjnie dotyczył spraw bieżących. Radny 
Michał Korbas ponowił swój apel, aby Rada 
MiG Buk przygotowała projekt uchwały 
w związku ze znaczą podwyżką cen nawozów 
azotowych. Nie jest to problem tylko rolni-
ków, ale też konsumentów, bo pociągnie to za 
sobą mniejsze nawożenie i drastyczny spadek 
plonów – będzie mniej towarów i ceny będą 
jeszcze wyższe. Zaś zaproponowana przez 
Sejm od 1 lutego br. obniżka podatku VAT 
na żywność, nawozy i gaz niewiele pomoże 
rolnikom. Projekt uchwały w tej sprawie zo-
stanie przygotowany na najbliższą sesję, po 
czym zostanie przesłany do parlamentarzy-
stów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Edyta Wasielewska
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Dziękuję za głosy 
i biorę się do 
roboty

Z nowo wybranym radnym 
Remigiuszem Maciejewskim  
rozmawia Edyta Wasielewska
Rozmawiamy kilka godzin po ogłosze-
niu wyników głosowania. Co chciałby 
Pan powiedzieć mieszkańcom gminy: 
zarówno tym, którzy na Pana głoso-
wali, jak i tym, którzy oddali głos na 
drugiego kandydata?
– Na razie jestem w szoku. Jeszcze nie 

mogę uwierzyć, że zostałem radnym. Byłem 
dobrej myśli, ale wiadomo, że wybór nie na-
leżał do mnie, ale do mieszkańców. Zarów-
no moim wyborcom, jak też tym, którzy na 
mnie nie zagłosowali, bardzo dziękuję przede 
wszystkim za to, że wzięli udział w wyborach. 
Mamy demokrację i tylko od nas zależy, czy 
chcemy brać sprawy w swoje ręce. Żałuję 
tylko, że była tak niska frekwencja w wy-
borach i jedynie 24 procent mieszkańców 
wzięło udział w głosowaniu. Cieszę się, że 
mnie wybrano i postaram się nie zawieść 
oczekiwań naszej lokalnej społeczności. 

Bardzo ważnym obszarem Pana dzia-
łalności jest wędkarstwo, rozumiane 
nie tylko jako praca w kole Polskie-
go Związku Wędkarskiego „Baszta” 
w Buku, ale też w Młodzieżowej Szkół-
ce Wędkarskiej. Jakie działania w tym 
zakresie planuje Pan podejmować te-
raz już nie jako społecznik, ale w nowej 
roli: radnego?
– W zakresie ekologii jest jeszcze wiele 

do zrobienia, aby ludziom uświadomić, jak 
ważny i jak bardzo zaniedbany jest to obszar 
życia. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, aby 
zobaczyć nielegalne wysypiska śmieci, na 
przykład nad Jeziorem Niepruszewskim. 
Stąd też akcja naszego koła wędkarskiego 
zbierania śmieci wokół jeziora, która po-
kazała, jak bardzo potrzebne są tego typu 
działania. Apelujemy, żeby każdy zadbał 
o swój kawałek, swoje najbliższe otoczenie 
wokół domu. Właśnie w taki sposób można 
zawalczyć o czyste powietrze, na które składa 
się też wiele innych działań, takich jak na 
przykład nowe nasadzenia czy też wymiana 
kopciuchów na piece gazowe.

Wędkarstwo w naszej gminie bardzo 
prężnie się rozwija, też w kontekście ekolo-
gicznym. Promujemy zasadę „złap i wypuść”, 
czyli złapanym rybom robimy zdjęcia i je wy-
puszczamy. Wędkarstwo nie polega na tym, 
żeby rybę złowić i zjeść, bo każdy taką rybkę 

może sobie kupić w sklepie. Nasze działania 
idą o wiele dalej – ważny jest aspekt społecz-
ny, by tych ryb było jak najwięcej. Jako gmina 
nie mamy zbyt wiele wód w okolicy; jedynie 
Jezioro Niepruszewskie, o które tym bardziej 
musimy zadbać, bo dużo nie brakuje, aby i w 
nim już nic nie zostało. Tak samo musimy 
zapewnić właściwą edukację dzieci: jeśli one 
będą odpowiednio wyedukowane w tym za-
kresie, to w przyszłości nie będziemy musieli 
martwić się o przyszłość jeziora. Tym samym, 
aby odciągnąć dzieci od ekranów smartfonów 
i laptopów, aby nauczyć je żyć w grupie, bo 
po tylu miesiącach nauki zdalnej nie będzie 
to łatwe. Rodzicom chcemy też uświadomić, 
że spędzanie czasu na świeżym powietrzu, 
nad wodą, wcale nie jest nudne i może być 
bardzo atrakcyjne.

Ochrona środowiska to obszar zagad-
nień, którym w Radzie Miasta i Gminy 
Buk z dużymi sukcesami zajmowała 
się śp. Elżbieta Batura. Czytając Pana 
program wyborczy np. postulaty zwią-
zane z ochroną środowiska i czystą 

wodą, infrastrukturą jeziora w Nie-
pruszewie, można wnioskować, że 
pójdzie Pan w jej ślady. Czy bliskie są 
Panu działania Elżbiety Batury?
– Wprawdzie nie byłem uczniem pani 

Elżbiety Batury w szkole podstawowej, ale 
miałem z nią kontakt w świetlicy, gdzie dużo 
mówiła o biologii, chętnie dzieliła się swoją 
wiedzą i widać było, jak dobry kontakt miała 
z młodzieżą. Działając w Młodzieżowej Szkół-
ce Wędkarskiej często była okazja, aby z nią 
porozmawiać, wymienić doświadczenia i w 
większości kwestii się zgadzaliśmy. Oczywi-
ście jak najbardziej chciałbym kontynuować 
działania pani Eli, tym bardziej że ochrona 
środowiska jest mi szczególnie bliska. 

Jednym z postulatów wyborczych ko-
mitetu Konrada Piotrowskiego, który 
Pan reprezentuje, jest „zwalczać hejt, 
który doprowadza ludzi do nienor-
malności”. Co można zrobić w tym 
zakresie?
– Jesteśmy małą gminą, niewielką spo-

łecznością, wszyscy dobrze się znamy i hejt 
do niczego nie jest nam potrzebny. Wystarczy 
zwykła rozmowa, aby przedstawić swoje ra-
cje i wyjaśnić sporne kwestie. Do rozmowy 
w cztery oczy będę zawsze wszystkich za-
chęcał i namawiał.

Jakie będą pierwsze działanie Remi-
giusza Maciejewskiego jako radnego?
– Nie odpowiem na to pytanie, bo jesz-

cze nie wiem. Na pewno dużo pracy przede 
mną i szybko biorę się do roboty. W pierw-
szej kolejności muszę wdrożyć się w nowe 
obowiązki. 

Ślubowanie nowo 
wybranego radnego

Podczas XXXVIII nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta i Gminy Buk, która 
odbyła się 15 lutego br., uroczyste 

ślubowanie złożył nowo wybrany radny 
Remigiusz Maciejewski.
Po złożeniu ślubowania na radnego: „Wier-
ny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców” Remigiusz 
Maciejewski może już przystąpić do wy-
konywania mandatu.
Nowemu radnemu Remigiuszowi Maciejew-
skiemu życzymy sukcesów w sprawowaniu 
tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

Mieszkańcy Buku wybrali 
nowego radnego 
W niedzielę 6 lutego br. mieszkańcy 
Buku wybrali nowego radnego, którym 
został Remigiusz Maciejewski.  

Wybory uzupełniające do Rady 
Miasta i Gminy Buk w okręgu 
nr 1 odbyły się ze względu na 

wygaśnięcie mandatu radnej Elżbiety 
Batury z powodu jej śmierci.

O mandat radnego ubiegała się dwój-
ka kandydatów: Remigiusz Maciejewski 
i Wojciech Drozd. 

Wyniki wyborów:
 » 77 głosów – Remigiusz Maciejewski
 » 72 głosy – Wojciech Drozd

638 liczba uprawnionych do głosowania
153 liczba kart ważnych
4 głosy nieważne (z ważnych kart)
frekwencja wyniosła 23,98%
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Szczepimy się! 

Zachęcamy mieszkańców gminy, 
aby dbając o zdrowie swoje i naj-
bliższych, szczepili się przeciwko 

COVID-19.
W gminie Buk można się zaszczepić 

w Branżowej Szkole I stopnia, bez uprzed-
niej rejestracji pacjentów oraz w Przychodni 
Lekarza Rodzinnego VIGILAX, po uprzednim 
umówieniu się.  

Punkt szczepień w Branżowej Szkole 
I stopnia czynny jest trzy dni w tygodniu w:

 »  poniedziałek – godz. 16-20,
 » środę – godz. 15-19,

 » czwartek – godz. 15-18.
Podmiotem odpowiedzialnym za re-

alizację szczepień jest Szpital Podolany 
w Poznaniu.

Na portalu szczepienia gmin  dostępne 
są dane dotyczące liczby zaszczepionych 
mieszkańców przeciw COVID-19.  Na dzień 
3 lutego 2022 roku gmina Buk zajmuje 50 
miejsce w ogólnopolskim rankingu poziomu 
zaszczepienia mieszkańców w gminach.

W gminie Buk jest 8230 osób w peł-
ni zaszczepionych (65,4% ogólnej liczby 
mieszkańców).  Liczba zaszczepionych mi-
nimum 1 dawką wynosi 8689 (69% ogólnej 
liczby mieszkańców). 

Poniżej liczba osób zaszczepionych co 
najmniej 1 dawką w gminie, w podziale na 
przedziały wiekowe:

 » grupa wiekowa 0-11 lat – 201
 » grupa wiekowa 12-19 lat – 606
 » grupa wiekowa 20-39 lat – 2.498
 » grupa wiekowa 40-59 lat – 2.876
 » grupa wiekowa 60-69 lat – 1.270
 » grupa wiekowa 70+ – 1.299

Apelujemy również, aby nie bagateli-
zować zagrożenia i stosować się do zasad 
bezpieczeństwa. Zachowanie dystansu spo-
łecznego oraz zasłanianie nosa i ust w miej-
scach publicznych, to nadal podstawowe 
formy zachowania i przestrzegania reżimu 
sanitarnego.

Wniosek o dodatek 
osłonowy

Dodatek osłonowy został wprowa-
dzony w ramach tarczy antyin-
flacyjnej. Świadczenie ma być 

odpowiedzią na szczególne problemy 
niektórych gospodarstw domowych 
związane ze znaczącym wzrostem cen 
towarów i usług, zwłaszcza cen energii 
elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy 
zastąpi dotychczasowy dodatek energe-
tyczny.

Komu przysługuje?
Przyznanie dodatku osłonowego jest 

uzależnione od spełnienia określonego 
kryterium dochodowego, wynoszącego:

 » w gospodarstwie jednoosobowym mak-
symalnie 2.100 zł netto miesięcznie,

 » w gospodarstwie wieloosobowym mak-
symalnie 1.500 zł netto miesięcznie na 
osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium 

dochodowego, dodatek osłonowy przysłu-
guje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 
dodatku a kwotą przekroczenia – tzw. zasa-
da „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość 
dodatku, ustalona według tej zasady będzie 
niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przy-
sługuje tylko jeden dodatek. W przypad-

ku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym 
wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej 
niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, 
która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo 
należy pamiętać, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodarstwa 
domowego.

W jakiej kwocie?
Wysokość dodatku osłonowego uzależ-

niona jest od liczby osób w gospodarstwie 
domowym oraz stosowanego w nierucho-
mości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 » gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 

zł*
 » gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 » gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 

062,50 zł*
 » gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 

1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw 

stosujących następujące źródła ogrzewa-
nia: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi.

Kiedy wypłacane pieniądze?
Świadczenia przyznane na podstawie 

kompletnych wniosków, złożonych w stycz-
niu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te 

osoby, które nie złożyły wniosku do końca 
stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. 
Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r. W tym przypadku 
wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowa-
na najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski 
złożone po 31 października 2022 pozostaną 
bez rozpatrzenia.

Gdzie i kiedy składać wnioski 
o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:

 » elektronicznie – od stycznia 2022 r. 
do 31 października 2022 r. podpisane 
za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub uwierzytelnione 
z wykorzystaniem profilu zaufanego,

 » tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 
2022 r. do 31 października 2022 r.: 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Buku, ul. Ratuszowa 1, w pon.  od 8.00 
do 17.00, wt. - czw. od 7.00 do 15.00, pt.  
od 7.00 do14.00.
Zgodnie z zapisami ustawy informacja 

o przyznaniu dodatku osłonowego będzie 
wysyłana na podany we wniosku adres 
poczty elektronicznej. Formularz wniosku 
o dodatek osłonowy można pobrać ze strony 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Buku lub w siedzibie Ośrodka w formie 
papierowej stycznia 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt telefoniczny z OPS pod 
numerem telefonu: 61 894 0 220.

Doręczanie listów 
z wymiarem podatków

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miasta 
i Gminy Buk organizuje akcję dorę-
czania mieszkańcom miasta i gminy 

listów z wymiarem podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości.

Na terenie miasta Buk akcja potrwa od 
03 do 28 lutego. Korespondencję będą do-
ręczać pracownicy urzędu od poniedziałku 
do piątku w godzinach popołudniowych. 
Natomiast w soboty w godzinach od 10:00 
do 15:00.

Na terenach wiejskich decyzje wymiaro-
we będą doręczane przez sołtysów.

Ze względu na panującą pandemię koro-

nawirusa i konieczność doręczania decyzji 
podatkowych za potwierdzeniem odbioru, 
zwracamy się do mieszkańców z prośbą 
o używanie własnych długopisów oraz 
o informowanie osób doręczających decyzje 
o przebywaniu na izolacji lub kwarantannie.

Osoby doręczające podejmą trzy pró-
by osobistego dostarczenia przesyłki. Jeśli 
próby te zakończą się niepowodzeniem, de-
cyzja zostanie wysłana za pośrednictwem 
operatora pocztowego.
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Inwestycje drogowe w gminie

Z początkiem roku rozpoczęto realizację 
dwóch kolejnych inwestycji drogowych: 
budowę ulicy Wiśniowej w Nieprusze-

wie oraz Franciszka Górczaka w Buku. Przy 
pierwszej zastosowane zostaną betonowe 
płyty PDTP, które wykorzystano już z po-
wodzeniem przy innych gminnych inwesty-
cjach, m.in. na ul. Ogrodowej w Dobieżynie 
i w Michalinie. Technologia ta pozwala na 

wykonanie inwestycji w krótszym czasie, 
generując mniejsze utrudnienia dla miesz-
kańców. W razie potrzeby system płyt może 
być w łatwy sposób  przebudowany. Szacowa-
ny termin zakończenia inwestycji to połowa 
marca br. Wartość robót opiewa na kwotę 
około 400 tys. zł. Projekt dofinansowany jest 
ze środków Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa w kwocie do 170 tys. zł. 

Ponad 2 miliony zł kosztować będzie budo-
wa ulicy Franciszka Górczaka, na którą pozy-
skano dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Zakres prac obejmuje budowę 
jezdni, chodników, zjazdów oraz miejsc posto-
jowych o nawierzchni rozbieralnej z betonowej 
kostki brukowej. Ponadto wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci ga-
zowej, przestawienie słupów oświetlenia dro-
gowego. Zakres prac opracowania obejmuje 
również roboty towarzyszące, m.in. przebudo-
wę odcinków istniejącej sieci gazowej.

Zuzanna Skibińska

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
Podczas XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 25.01.2022 r. burmistrz poinformował radnych o rozstrzygnięciu konkursu ofert na 
zadania organizacji pożytku publicznego i wolontariatu w gminie, które będą realizowane w tym roku. 

W zakresie podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowych, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej dofinansowanie otrzymało:  

 » Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
Skaut na organizację i realizację imprez 
patriotycznych z okazji świąt narodo-
wych  – 5.000 zł. 
W zakresie turystyki i krajoznaw-

stwa oraz wypoczynku dzieci i młodzie-
ży dofinansowania otrzymały:

 » Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze Zarząd Oddziału w Buku na cykl 
imprez turystycznych PTTK w mieście 
i gminie Buk – 17.000 zł;

 » Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
Skaut na organizację wypoczynku dzieci 
i młodzieży w okresie wakacji letnich, 
obóz i kolonia w Międzywodziu – 16.000 
zł.

W zakresie ochrony i promocji 
zdrowia:

 » Bukowskie Towarzystwo Amazonki na 
organizację szkoleń, zajęć rehabilita-

cyjnych i psychologicznych dla osób po 
mastektomii – 25.000 zł.

W zakresie kultury, sztuki, oświaty 
i edukacji, ochrony dóbr kultury i tra-
dycji oraz dziedzictwa kulturowego 
i historycznego:

 » Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Buku na 

organizację Aktywnego Seniora w Buku 
– 10.000 zł;

 » Ochotnicza Straż Pożarna w Buku na 
prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Mia-
sta i Gminy Buk – 33.000 zł;

 » Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
Skaut na organizacja cyklu imprez kul-
turalnych organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Skaut – 10.000 zł.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W poniedziałek 14 lutego br. premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę gmin 
wybranych do dofinansowania. Przeznaczona na projekt kwota została 
podwyższona z 80 mln zł do ponad 586 mln zł, co ma wystarczyć na zakup 215 tys. 
laptopów i 3 tys. tabletów dla uczniów z gmin popegeerowskich.

Wniosek złożony przez MiG Buk 
został zaakceptowany na kwotę 
437.500 zł. Co pozwoli to na zakup 

175 laptopów, o które pod koniec 2021 
roku wnioskowali rodzice/opiekunowie 
dzieci, których rodzice, dziadkowie lub 
pradziadkowie pracowali w Państwowych 

Gospodarstwach Rolnych.
Po podpisaniu umowy o dofinansowa-

nie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
oraz otrzymaniem przyznanego dofinanso-
wania, będziemy się kontaktować z osobami 
zakwalifikowanymi w naborze.

EWA
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Nowe schody do MGOK
Zakończył się pierwszy etap inwestycji związany z przebudową schodów wejściowych do 
MGOK. Do budynku wchodzi się teraz szerokimi, frontowymi schodami, a te dotychczasowe, 
mimo że również miały swój urok, ze względu na stan techniczny wymagały kompleksowej 
przebudowy. Drugi etap inwestycji rozwiąże utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. 

– Przebudowa schodów wejściowych, 
które były w złym stanie technicznym, jest 
kontynuacją zadania rozpoczętego w 2021 
roku. Inwestycja dotyczyła wykonania prac 
budowlanych obejmujących rozbiórkę 
schodów istniejących i ich utylizację oraz 
wykonanie tych elementów zagospodaro-

wania budynku w całości, od nowa, wraz 
z wyznaczeniem ścieżek dojścia – mówi Ilo-
na Dębska, kierownik Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej. 

Inwestycja kosztowała 233.697 zł, a na 
jej realizację udało się pozyskać dofinanso-
wanie z funduszy samorządu województwa 

wielkopolskiego w wysokości 94.000 zł. 
Nowy program „Kulisy kultury”, z którego 
uzyskano środki, ma podnieść atrakcyjność 
i funkcjonalność instytucji kultury w mniej-
szych gminach, dzięki czemu ich mieszkań-
cy mogą skorzystać ze zmodernizowanych 
obiektów kultury.

To nie koniec prac związanych z moder-
nizacją budynku MGOK. Drugi etap będzie 
związany z dobudową windy zewnętrznej, 
jednocześnie likwidującej bariery w dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami, 
seniorów oraz z małymi dziećmi. Na reali-
zację tego etapu inwestycji, podobnie jak 
na pierwszy, będą podejmowane starania 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W najbliższym czasie będzie można za-
gospodarować piętro budynku, bo jednostka 
MGOK wzbogaci się o kolejne pomieszczenie. 
Placówka już wkrótce rozszerzy swoją ofertę 
zajęć, a wyobraźni pozostawić należy, jakie 
zajęcia będą się odbywać na tarasie, w koro-
nach drzew. Niestety w związku z aktualną 
sytuacją epidemiologiczną MGOK musiał 
dostosować się do obowiązującego reżimu. 
Po tygodniach izolacji, zajęcia tak bardzo 
potrzebne, ruszą pełną parą. 

EWA

Kompleksowy remont hali sportowej OSiR
Zakończył się remont holu i pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej OSIR w Buku. 
Uzyskane już po raz trzeci dofinansowanie w ramach programu „Szatnia na Medal” umożliwiło 
kolejny etap prac modernizacyjnych. Wyremontowane dzięki nim zaplecze podnosi jakość 
nie tylko samej bazy materialnej OSiR-u, ale także poprawia warunki organizacji wydarzeń 
sportowych, kulturalnych i masowych odbywających się w obiekcie.

Budynek hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji ma już 25 lat od momentu 
przekazania go do użytku. Przez dłu-

gie lata obiekt nie przechodził znaczących 
remontów oraz modernizacji, a jego stan 
pozostawiał wiele do życzenia. W związku 
z 25-leciem OSiR zaplanowano uroczysto-
ści i zawody sportowe, które odbędą się we 
wrześniu już w wyremontowanych pomiesz-
czeniach.

– Kompleksowej modernizacji został 

poddany hol wraz z zapleczem sanitarnym. 
Zakres prac był szeroki i obejmował całko-
wite skucie posadzek, przebudowę instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elek-
trycznej, zainstalowanie nowych sufitów 
podwieszanych wraz z oświetleniem LED, 
generalny remont łazienek, przebudowę in-
stalacji hydrantowej, zainstalowanie nowych 
automatycznych drzwi wejściowych – mówi 
Tomasz Knij, kierownik obiektów OSiR.

Kierownictwo OSiR pracuje jeszcze 

nad aranżacją i wyposażeniem wyremon-
towanych przestrzeni. Autorska koncepcja 
obejmuje montaż: recepcji, lameli, ekranu 
TV, co ma poprawić jakość komunikacji au-
dio-wizualnej w celu prezentacji sponsorów, 
partnerów i wydarzeń. W przestrzeni holu 
zostaną zainstalowane też okrągłe pufy, któ-
re wypełnią wnętrze oraz stworzą przyjazną 
przestrzeń. Nie zapomniano również o ziele-
ni, która pojawi się w nowych kwietnikach. 

Remont holu i pomieszczeń sanitarnych 
w budynku hali sportowej OSIR został sfi-
nansowany z budżetu Miasta i Gminy Buk, 
który na ten cel przeznaczył 294.980 zł oraz 
ze środków samorządu województwa wiel-
kopolskiego w ramach programu „Szatnia 
na Medal” w wysokości 100.000 zł. Gmina 
już trzeci rok z rzędu jest beneficjentem tego 
programu. Z projektu „Szatnia na Medal” 
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w 2019 r. wykonano kompleksowy remont 
czterech szatni wraz z zapleczem sanitar-
nym. Rok później odnowiono toalety dla za-
wodników wraz z magazynem umiejscowio-
nym w centrum obiektu. Łącznie, w ramach 
trzech naborów w konkursie „Szatnia na 
Medal”, gmina pozyskała blisko 250.000 zł. 

– To nie koniec prac związanych z mo-
dernizacją tak ważnego i reprezentacyj-
nego obiektu naszej gminy. Nie wszystkie 
pomieszczenia zostały zmodernizowane 
i już teraz planujemy kolejny etap plac mo-
dernizacyjnych – stwierdza Ilona Dębska, 

kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej.

Na ten cel gmina po raz kolejny stara 
się o dofinansowanie z programu „Szat-
nia na Medal”; wniosek aplikacyjny został 
już złożony. Planowana jest kompleksowa 
modernizacja istniejących już pomieszczeń 
znajdujących się na piętrze hali sportowej 
OSiR w Buku, które zostaną zaadoptowane 
na zaplecze szatniowo-sanitarne. Od pomyśl-
nie przyznanych dotacji będzie zależeć, czy 
szatnia znowu będzie na medal. 

„Bukowianka” – pierwszy publiczny 
żłobek w gminie

Na ukończeniu są prace budowlane i remontowe związane z budową publicznego 
żłobka miejskiego „Bukowianka” przy ul. Dobieżyńskiej 1 w Buku. Na tak ważną 
inwestycję udało się wygospodarować pieniądze w budżecie gminy, a ponadto 
pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Ten znaczący dla bukowian obiekt 
nie tylko zyskał nowe życie i będzie służyć najmłodszym mieszkańcom, ale jest też 
pierwszym w gminie budynkiem zrewitalizowanym.

W sierpniu 2020 r. gmina stała się wła-
ścicielem terenu wraz z obiektami 
położonymi przy ul. Dobieżyńskiej 

w Buku. Z uwagi na uruchomienie progra-
mów pomocowych związanych z możliwo-
ścią utworzeniem żłobka podjęto decyzję 
o zagospodarowanie jednego z budynków 
o powierzchni ok. 200 mkw. i jego prze-
znaczeniu na cele oświatowe. Istniejący 
budynek, gdzie wcześniej znajdowała się 
szwalnia, nie był do tego przystosowany. 
W związku z tym konieczne było opraco-
wanie projektu na przebudowę obiektu 
w celu otworzenia żłobka. Przebudowie 
wymagały prawie wszystkie elementy 
budynku, począwszy od instalacji po ele-
menty konstrukcyjne. W ramach inwestycji 
przeprowadzono prace związane ze stolar-

ką okienną i drzwiową, ocieplono ściany 
zewnętrzne oraz dach, zmieniono układ 
funkcjonowania pomieszczeń, wykonano 
również prace instalacyjne, zainstalowano 
nowe sanitariaty i przygotowano zaplecze 
kuchenne. 

– Budowa tej placówki przedłuża się 
m.in. z racji trudności z wyłonieniem wy-
konawców oraz z brakiem dostępności to-
warów. Sytuacja epidemiologiczna, podobnie 
jak warunki pogodowe ostatnich miesięcy 
znacząco utrudniają prace, które ostatnio 
znacznie przyspieszyły i ich zakończenie 
zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku 
– mówi Ilona Dębska, kierownik Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

Aktualnie prowadzone są prace związa-
ne ze zmianą lokalizacji źródła ogrzewania 

i sposobu ogrzewania, wyposażeniem kuchni 
i zakupem mebli oraz prace wykończenio-
we. Następnie przeprowadzone zostanie 
zagospodarowanie terenu wokół żłobka: na 
etapie przygotowania jest taras wypoczyn-
kowy i podjazd dla osób niepełnosprawnych, 
miejsce zabaw dla dzieci zostanie ogrodzone. 

Szacowany koszt inwestycji wyniesie 
około 2 mln zł; z funduszy EU pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 1.492.575 zł (z 
programów „Maluch+”: 666.000 zł i WRPO: 
832.575,00 zł).

Oprócz prac budowlanych i remonto-
wych na bieżąco prowadzone są działania 
związane z utworzeniem żłobka. W wyniku 
postępowania rekrutacyjnego dyrektorem 
placówki została Sławomira Polcyn. Obecnie 
opracowywane są regulaminy dotyczące re-
krutacji dzieci oraz pracowników. W żłobku 
zostanie utworzonych 20 miejsc dla dzieci 
w wieku do 3 lat. Przez pierwsze 19 miesięcy 
placówka finansowana będzie z funduszy 
WRPO. Zgodnie z przeznaczeniem programu, 
rodzice doświadczający trudności z funkcjo-
nowaniem zawodowym z powodu braku 
opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli 
wrócić na rynek pracy. Po ustaniu dofinan-
sowania z programu unijnego, żłobek będzie 
utrzymywać gmina ze środków własnych.
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Finał WOŚP w Buku

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiesty Świą-
tecznej Pomocy był wyjątkowy, bowiem 
inicjatywa Jurka Owsiaka ma już 30 lat. 

W Buku jak co roku mieszkańcy nie zawiedli. 
W akcję włączyło się 120 wolontariuszy. 
Dzięki licytacjom, losom i darowiznom po 
raz kolejny udało się pobić rekord zebranej 
kwoty. W zeszłym roku było to ponad 112 
tys. zł, natomiast na 30. Finale zebraliśmy 
133 515,96 zł. Ta niesamowita suma wspo-
może cel, którym jest diagnostyka i leczenie 
wzroku u dzieci. Podczas finału sztab roz-
prowadził 470 litrów harcerskiej grochówki, 
1500 pączków oraz ponad 3000 losów. Finał 
odbywał się w Sali Miejskiej w Buku i był 
transmitowany na kanale YouTube. Można 
było oglądać występy taneczne, wokalne, 
a nawet magiczne. Do licytacji na żywo zo-
stały wystawione dwa złote serduszka, torty, 
koszulka piłkarska oraz ręcznie malowany 
kubek. W loterii fantowej na zwycięzców 
czekały m. in. rower, telewizor i ekspresy 
do kawy. O godzinie 20 rozbłysło światełko 
do nieba przy użyciu rzymskich ogni. Mamy 
nadzieję, że za rok znowu pobijemy rekord 
i stanie się to bukowską tradycją. Siema!

Jako szef Bukowskiego Sztabu WOŚP 
chciałbym podziękować wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do organizacji 
naszego finału, bardzo duże podziękowania 
dla naszych mieszkańców, którzy pokazali, 
że na bukowian można zawsze liczyć. Dzięki 
wspólnej pracy potrafiliśmy pobić kolejny re-
kord – zebraliśmy 133515,96 zł. Jeszcze raz 
wielkie dzięki! JESTEŚCIE WIELCY. SIEMA!

Darek Sokołowski

To co działo się w Sali Miejskiej, można było oglądać na kanale YouTube

Występ Bukowskiej Orkiestry Dętej pod batutą Karola Hołoda
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Jedna z prowadzących Finał WOŚP – Anna Krzemińska

„Not So Keen” w składzie: Doughnut (perkusja), Zuza (bas),  
Jula (gitara elektryczna), Maja (gitara elektryczna i wokal)

Kolejne licytacje zasilały konto WOŚP

Utalentowane baletnice z  „Bavialni”

Rekordowa 
licytacja obrazu 
Romana Czeskiego

Za kwotę 8.600 zł sprzedano na licytacji 
na Allegro obraz podarowany na rzecz 
WOŚP przez znanego bukowianom – 

Romana Czeskiego. Dzieło przedstawia ko-
ściół św. Krzyża w zimowej szacie. Płótno 
wylicytował pan Wojciech Bladowski z Do-
bieżyna, który w towarzystwie małżonki 
Katarzyny, córek: Agaty, Anieli, Emilii i Marii 
oraz szefa bukowskiego sztabu WOŚP Da-
riusza Sokołowskiego, odebrał obraz z rąk 
artysty w trakcie spotkania w Kawiarni Stop-
klatka. – Muszę wam się przyznać, że gdy 
patrzę na ten obraz, to mi się przypomina 
taki dzień 9 lub 10 luty 12 lat temu. Po dwóch 
tygodniach miałem zawał, dlatego pamię-
tam to. Wtedy spadło trochę śniegu i dzwoni 
rano Boleś Majewicz i mówi: „spadło trochę 
śniegu, pakuj się i jak najszybciej przyjeżdżaj, 
żebyś mógł złapać to światło” – wspominał 
Roman Czeski, przybliżając okoliczności wy-
konania zdjęcia, które stało się inspiracją dla 
tego obrazu. Artysta powiedział, że planował 
zająć się malarstwem na emeryturze, ale 
nadal nie było na nie czasu. Zmieniło się to 
po zamknięciu zakładu i wraz z nadejściem 
pandemii. Wtedy gdzieś przeczytał takie zda-

nie: „Sztuka to jest jedyna droga ucieczki 
bez wychodzenia z domu” i zaczął malować. 
Wojciech Bladowski pytał, ile czasu zajęło 
artyście wykonanie wylicytowanego obrazu? 
Roman Czeski odpowiedział, że odpowiedź 
na to pytanie jest bardzo trudna, a przy ma-
lowaniu dzieł tego formatu, najbardziej bolą 
nogi. Do pewnego momentu obraz powstaje 
szybko, ale później czas pochłaniają szczegó-
ły. Malarz co chwila podchodzi do płótna i je 
poprawia. Odwraca obraz, spogląda na niego 

pod różnym kątem. Całość wykonania zajęła 
około dwóch tygodni. – Cieszę się, że macie 
takie zacięcie. Ten obraz będzie was cieszył 
rano inaczej, wieczorem inaczej – mówił 
autor. Wojciech Bladowski odpowiedział, że 
to wielka radość, iż mógł nabyć obraz w tej 
szlachetnej akcji i że jest to dzieło znanego 
lokalnego artysty. Z pewnością znajdzie się 
dla niego odpowiednie miejsce w domu. 

Hubert Wejmann
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Biblioteka Publiczna i Kino „Wielkopolanin”

Przełomowy rok w Bibliotece i Kinie

W 2021 r. obchodziliśmy podwójny 
jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicz-
nej i kinematografii w Buku. Z uwagi 

na trwającą pandemię i dynamicznie zmienia-
jącą się w związku z tym sytuację, w zakresie 
ograniczeń w organizowaniu działalności 
kulturalnej, świętowaliśmy bardzo skromnie. 
To wcale jednak nie znaczy, że był to dla nas 
spokojny rok, wręcz przeciwnie! Śmiało moż-
na powiedzieć, że z perspektywy działalności 
bibliotecznej był to ważny czas. Myślę, że 
większość z nas chciałaby, żeby za kilka lat 
okazało się, że był to prawdziwy przełom w 
myśleniu i podejściu do biblioteki jako insty-
tucji w naszej gminie. Przez długie lata była 
ona niedoinwestowana, co doprowadziło 
do znacznego pogorszenia i tak już trudnej 
sytuacji lokalowej. Przez dziesięciolecia nasz 
księgozbiór się powiększał, a zmieniające 
się czasy stawiały przed bibliotekami nowe 
wyzwania. Jako społeczeństwo dorośliśmy 
także, by bardziej otworzyć się na potrzeby 
osób starszych i niepełnosprawnych. Do-
szliśmy do takiego punktu w naszej biblio-
tecznej historii, w którym stało się jasne, że 
bez nowego budynku nie będziemy w stanie 
sprostać oczekiwaniom naszych czytelników 
i mieszkańców. Stąd zrodziła się potrzeba 
modernizacji i rozbudowy naszej siedziby 
przy placu Stanisława Reszki w Buku. Impul-
sem do działania stały się informacje o przy-
gotowywanym, kolejnym już Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa. Program 
ten obejmujący lata 2021-2025 daje biblio-
tekom szanse na pozyskanie ministerialnej 
dotacji w wysokości do 2.250.000 zł. Nasza 
gmina nie próbowała pozyskać środków na 
rozbudowę, czy nawet remont biblioteki z 
wcześniejszych programów. Teraz jesteśmy 
już w tak fatalnej sytuacji lokalowej, że po 
prostu nie ma na co czekać i trzeba działać. 
Nasi czytelnicy na to zasługują, a na godne 
warunki czekają już zbyt długo. Cieszę się, że 
te argumenty przekonały burmistrza Pawła 
Adama i bukowskich radnych do konkretnych 
działań, dzięki którym dziś mamy w ręku 
opracowaną koncepcję architektoniczną 
rozbudowy bukowskiej książnicy. Lepszego 
prezentu na 70-lecie nie mogliśmy otrzy-
mać, więc korzystając z okazji, raz jeszcze 
dziękuję wszystkim za pomoc i zrozumie-
nie. Liczę, że nie zabraknie ich na kolejnych 
etapach starań o rozwój biblioteki. A będzie 
tego sporo, bo inwentaryzacja pięćdziesię-
cioletniego budynku pod kątem rozbudowy 
ujawniła wiele jego wad, które przy okazji 
trzeba będzie naprawić. Poza rozbudową i 
modernizacją części bibliotecznej, wspólnie 
z Urzędem będziemy się również ubiegali 

o dofinansowanie ze środków unijnych do 
termomodernizacji całego gmachu Biblioteki 
i Kina. W kontekście ostatnich, drakońskich 
podwyżek cen gazu oraz nie najlepszego sta-
nu technicznego obiektu – ma to sens. Jeśli 
uda się przeprowadzić oba projekty: rozbu-
dowy biblioteki i termomodernizacji starego 
budynku, to miasto zyska reprezentacyjny 
obiekt w sercu starówki. To nie będą projekty 
ani łatwe, ani szybkie, ale są konieczne do 
przeprowadzenia. Po ich realizacji z efektów 
będziemy korzystać przez kolejne dziesię-
ciolecia. W minionym roku udało nam się 
również przenieść filię biblioteczną w Dobie-
żynie. Z ciasnego lokalu z małym dostępem 
do światła dziennego, mieszczącego się w 
przyziemiu Szkoły Podstawowej, trafiliśmy 
do Wiejskiego Domu Kultury. To był strzał 
w przysłowiową „dziesiątkę”. Po gruntow-

nym remoncie i wyposażeniu nowego po-
mieszczenia, znacznie odświeżyliśmy także 
księgozbiór i zwiększyliśmy zatrudnienie. 
Bardzo szybko przekonaliśmy się, że było 
warto, bo zaczęli do nas trafiać zupełnie nowi 
czytelnicy. Filia otrzymała ważny impuls do 
rozwoju, a wieś może poszczycić się najpięk-
niejszą biblioteką w gminie. To właśnie w 
Dobieżynie zorganizowaliśmy kolejne „Na-
rodowe czytanie”, którym skromnie uczcili-
śmy jubileusz biblioteki. W zeszłym roku, co 
powinno nas wszystkich cieszyć, dość szybko 
wykorzystaliśmy zakontraktowany limit ko-
dów do e-booków dla naszych czytelników. 
Co ciekawe z tej nowej usługi wdrożonej na 
przełomie 2020 i 2021 r. częściej korzysta-
ją nowi bywalcy biblioteki. A jaki jest ten 
2022 rok? Z pewnością nie mniej pracowity, 
a wręcz przeciwnie. Posiłkując się przygoto-
waną koncepcją architektoniczną rozbudo-
wy głównej biblioteki, niedawno złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze 
środków Narodowego Programu Rozwoju 
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Miejsko-Gminny  
Ośrodek Kultury

Warsztaty, festyny 
i wakacyjne 
pogotowie

Za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury pracowity rok, podczas którego 
udało się zorganizować nie tylko cy-

kliczne wydarzenia wpisane w kalendarz, ale 
także szereg nowych. Szczególnie w okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich instytucja 
postawiła na szereg zajęć warsztatowych dla 
dzieci i młodzieży szkolnej w różnym wieku 
i o różnych zainteresowaniach. 

Mimo pandemii już w styczniu 2021 roku 
w Sali Miejskiej odbyły się dwutygodniowe 
zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. 
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sani-
tarnego kilkanaścioro uczestników każdego 
dnia miło okazję poznać inny rodzaj rzemio-
sła (jak np. szydełkowanie, wikliniarstwo, 
szycie). Były także zajęcia z robotyki, warsz-
taty plastyczne oraz gra miejska. Jak co roku 
MGOK czynnie włączył się w organizację 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, dbając o program artystyczny. Nowością 
wymuszoną przez okoliczności był zamknię-
ty charakter XXIX Finału WOŚP. Orkiestrowy 
Sztab zorganizowano w Sali Miejskiej, skąd 
wydarzenie były transmitowane i możliwe 
do obejrzenia na kanale YouTube. Losowanie 
fantów, licytacje, informacje o aktualnym 
wyniku zbiórki urozmaicały nagrane wcze-
śniej występy młodych wokalistów ze Studia 
Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego 
przy MGOK-u. 

Pandemia nie odpuszczała i choć nie 
można było się spotykać, w okresie wiel-
kanocnym w Parku Sokoła stanęły fantazyjne 
jaja, które jednocześnie były zaproszeniem 
do wyjścia z domu i do zabawy. Należało 
odkryć je wszystkie, schowane pośród drzew, 
a na końcu zająca, który skrywał hasło. 

Nowością, która znalazła się kalendarzu 

MGOK-u był „Spacer z kulturą” – pierwsze 
ogólnodostępne wydarzenie dla mieszkań-
ców, na które MGOK zaprosił pod koniec 
maja świętując wraz z mieszkańcami Dzień 
Działacza Kultury. W Parku Sokoła zaprezen-
towały się „Złote Kłosy”, Junki z Bukuśpiewa-
jąca młodzież ze Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego oraz Zespół Kameralny Amici 
Canti. Czerwiec to Międzynarodowy Dzień 
Dziecka z animacjami w Parku Sokoła oraz 
„Rodzinny festyn na powitanie lata” na pla-
ży w Niepruszewie. O ile pierwsza impreza 
adresowana była przede wszystkim do dzie-
ciaków, o tyle druga już dla całych rodzin. Na 
scenie na plaży nad Jeziorem Niepruszew-
skim aż do późnego wieczora trwały występy 
– najpierw animacje, koncerty i teatrzyki dla 
najmłodszych, by pod koniec dnia uraczyć 
publiczność minifestiwalem szantowym. 

Wakacje letnie to bezsprzecznie najgo-
rętszy okres w pracy instruktorów, który 
rozpoczął „Koncert na powitanie lata”. Na 
scenie w Parku Sokoła wystąpiło kilkunastu 
podopiecznych Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego, zagrała też Bukowska Orkie-
stra Dęta pod kierunkiem Karola Hołoda, 
a w finale zaśpiewała Katarzyna Starosta 
z przyjaciółmi. 

Ubiegłe lato było jednak wyjątkowe z ra-
cji licznych i różnorodnych zajęć warszta-

towych, które najmłodszym mieszkańcom 
miasta i gminy Buk zaproponował Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury. Zajęcia odbywały 
się na miejscu w pracownikach MGOK-u, jed-
nak po raz pierwszy to instruktorzy wyszli 
do najmłodszych, organizując tygodniowe 
cykle warsztatowe w Wiejskich Domach Kul-
tury. Każdego dnia uczestnicy warsztatów 
zajmowali się czymś innym. Były zajęcia kre-
atywne, z robotyki, rytmiki, z wikliniarstwa. 
Tego lata nie zapomniano także o „jeszcze 
młodszych najmłodszych”, czyli dzieciach 
w wieku żłobkowo-przedszkolnym. Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury uruchomił 
„pogotowie wakacyjne”, które w wakacyj-
ne czwartki o godzinie 16 przyjeżdżało do 
Parku Sokoła, a w jeden z sierpniowych ty-
godni „dyżurowało” w Dobrej. Czego tam 
nie było. Ponieważ założenie było takie, aby 
maluchy uczyły się poprzez zabawę, taplały 
się w błocie, poznając wodę, bawiły się w pa-
leontologów, odkrywając skamieniałości czy 
w architektów, budując domy z kartonów. 

O ile jak co roku udało się w sierpniu 
zaprosić śpiewających w Ognisku podopiecz-
mych do udziału w profesjonalnych warszta-
tach wokalnych, o tyle nowością były zajęcia 
warsztaty nauki gry na ukulele oraz trzy-
dniowe warsztaty z improwizacji scenicznej. 
W obu wydarzeniach wzięło udział po kilka-

Czytelnictwa –„Infrastruktura Bibliotek”. 
Kończymy także wspólnie z Urzędem Mia-
sta i Gminy przygotowania do aplikowania o 
środki unijne w ramach WRPO na termomo-
dernizację. Jeśli te projekty się powiodą, to 
dużym wyzwaniem będzie dla nas znalezie-
nie tymczasowego schronienia i to zarówno 
dla biblioteki, jak i muzeum. Prowadzone 
inwestycje, powinny mieć natomiast dość 
ograniczony wpływ na funkcjonowanie kina. 
Równolegle do tych czysto gospodarskich 
działań, prowadzimy naszą działalność sta-
tutową. Nie jest to łatwe w zmieniających się 
pandemicznych okolicznościach, ale w tym 

roku nieco odważniej przygotujemy naszą 
ofertę. W kwietniu wraz z francuskim duetem 
Jean-Luc Thomas&Gab Faure planujemy za-
prosić bukowian na spotkanie z literaturą i 
muzyką z ciekawych regionów świata. W 
maju, bez względu na wszystko, jesteśmy 
zdeterminowani przeprowadzić kolejną Noc 
Muzeów w Buku. Jeśli nadal z uwagi na wy-
tyczne nie będziemy mogli udostępnić Izby 
Muzealnej, to całe wydarzenie rozegra się w 
plenerze. W tym samym miesiącu będziemy 
także obchodzić Tydzień Bibliotek. Na letnią 
porę szykujemy kolejną małą niespodziankę 
dla turystów odwiedzających nasze miasto. 

Jesień to tradycyjne już: „Narodowe czyta-
nie” oraz Literackie Spotkanie Odpustowe. 
To oczywiście tylko część z naszych planów. 
Warto dodać, że w tym roku zamierzamy 
wydać więcej środków na zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych. Więcej 
niż pewne, że czeka nas także kolejny etap 
odmłodzenia kadry. To nie będzie dla nas 
łatwy rok, ale kurs został obrany i musimy 
konsekwentnie zmierzać do celu.

Hubert Wejmann 
dyrektor 

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk
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naście osób, które następnie zaprezentowały 
się na koncercie na zakończenie lata oraz na 
scenie kabaretowej w Sali Miejskiej. 

Wakacje także festyn rodzinny w Parku 
Sokoła (na przełomie lipca i sierpnia) oraz 
koncert na pożegnanie lata, a także obecność 
animatorów kultury na plaży w Nieprusze-
wie, choćby ramach imprezy „Holi – święto 
kolorów” czy niedzielnych animacji. Zespół 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wspo-
magał także sołtysów gminy Buk w organiza-
cji festynów rodzinnych w Kalwach, Żegowie 
czy podczas Otuskiej X. 

Jednak nie tylko młodzież miała okazję 
skorzystać z letniej oferty MGOK-u. Na ty-
godniowe warsztaty plastyczne zaproszono 
do Parku Sokoła seniorów, zaś w każde piąt-
kowe popołudnie odbywały się plenerowe 
zajęcia z jogi. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury za-
kończył rok, zapraszając do Parku Sokoła 
Świętego Mikołaja wraz z elfami oraz współ-
organizując przedświąteczne spotkanie 
z mieszkańcami na Placu Reszki. 

Wypiękniał również sam Park Sokoła. Poja-
wiły się elementy małej architektury parkowej 
– stacje dokujące dla rowerów oraz miejsca do 
segregacji odpadów, a wszystko to w ramach 
grantu z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Z ramie-
nia Urzędu Miasta i Gminy w parku ustawiono 
także ścieżkę edukacyjną, trwa również gene-
ralny remont schodów wejściowych, który 

z pewnością uatrakcyjni architekturę obiektu. 
MGOK włączył się także w organizację Dni 

Gminy Buk, zapewniając bogaty program ar-
tystyczny (jako gwiazdy wystąpili Katarzyna 
Popowska i Krzysztof Cugowski) oraz ko-
ordynując taneczne wyzwanie, jakim było 
„Jerusalema Dance Challenge”, które finalnie 
promowało gminę i zachęcało do szczepień 
przeciwko COVID-19.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wszedł 
w nowy rok z mnóstwem planów i pomysłów. 
Na pewno kontynuowane będą programy 
warsztatowe na miejscu (w pracowni pla-
stycznej, zabaw kreatywnych, rytmiki) i w 
Wiejskich Domach Kultury. W planach jest 
także większe wykorzystanie w sezonie plaży 

w Niepruszewie, jako miejsca animacji oraz 
stworzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury pracowni muzycznej, stałego miejsca 
rozwoju dla młodzieży śpiewającej, grającej 
i komponującej w ramach nieformalnych grup. 

W 2022 roku z pewnością czeka na 
mieszkańców miasta i gminy Buk wiele 
kulturalnych niespodzianek nie tylko dla 
najmłodszych i rodzin, ale także dla senio-
rów. Mamy nadzieję, że do swojej oferty, jako 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, przeko-
namy także starszą młodzież. 

Agnieszka Skałecka
dyrektor Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Kultury w Buku

Ośrodek Pomocy Społecznej

Podsumowanie inwestycji 
i wydarzeń w 2021 roku 
oraz założenia i planowane 
działania na 2022 rok

W 2021 roku Ośrodek realizował 
zadania własne i zlecone tj. wy-
płaty świadczeń grupy zasiłków 

rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej 
oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej, 
jak również zadań z zakresu wspierania 
rodziny. Realizowano zapisy do psychiatry 
i psychologa w ramach Gminnego Programu 
Zdrowia Psychicznego. Pracownicy OPS kon-
tynuują projekty rozpoczęte w roku 2020 tj. 
„Wspieraj Seniora” oraz „Usługi społeczne 
i opieka medyczna dla mieszkańców Wiel-
kopolski”- na dzień 27 grudnia do programu 
teleopieki zakwalifikowano 57 osób i jest 
to maksymalna liczba uczestników prze-
widziana na Miasto i Gminę Buk.

 Od marca do maja OPS wspierał Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w organizacji kon-
sultacji dla mieszkańców MiG Buk. Konsul-

tacje polegały na udzielaniu 
pomocy zainteresowanym 
osobom w założeniu profilu 
na PUE i poprawnym wy-
pełnianiu wniosku o świad-
czenie 300+ ( Dobry Start) 
– od 01.07.2021 r. program Dobry Start jest 
realizowany wyłącznie przez ZUS.

W marcu 2021 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej włączył się aktywnie w organizację 
i realizację szczepień przeciwko COVID-19. 
Realizowano zapisy i obsługę mieszkańców 
w punkcie szczepień w Szkole Branżowej. 
Uruchomiono linię telefoniczną, aby w poro-
zumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną orga-
nizować dowóz na szczepienie dla mieszkań-
ców niepełnosprawnych i mających trudności 
w poruszaniu się. W okresie od marca do lipca 
2021 zaszczepiono 5853 osób. 

OPS włączył się w liczne kampanie 
społeczne m.in. kampanię walki z depresją 
„Otwórz się na pomoc”. Jest to projekt, który 
ma na celu edukację dzieci, młodzieży i ro-
dziców. Jego celem jest nie tylko edukacja, 
ale również przeciwdziałanie problemom 
społecznym m.in. depresji, alkoholizmowi, 
uzależnieniu. Kampanię Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego „ Porozmawiajmy 
o tym szczerze” dotyczącą walki z uzależnie-
niem od alkoholu. Kampanie skierowane dla 
Seniorów i dzieci w wieku szkolnym „Bez-
pieczne życie seniorów”, „Razem bezpiecz-
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Ośrodek Sportu i Rekreacji

Działalność 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji  
w 2021 roku

Miniony rok był dla Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji rokiem wytężonej 
pracy. Mimo pewnych ograniczeń 

związanych z pandemią COVID-19 wszyst-
kie obiekty praktycznie cały rok działały 
w pełnym zakresie. Regularnie odbywały 
się treningi i zajęcia grup zorganizowanych. 
Kluby zarówno piłki nożnej, jak i piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców prowadziły rozgrywki 
ligowe seniorskie i grup młodzieżowych. Re-
gularnie odbywały się mecze I Ligi piłkarek 
ręcznych BDKPR i II Ligi piłkarzy ręcznych 
Spartakusa. Organizowanych było wiele tur-
niejów i innych imprez sportowych. Udało 
się zorganizować ferie zimowe i lato z OSiR 
dla dzieci i młodzieży. Latem czynne było 
kąpielisko nad Jeziorem Niepruszewskim. 
We współpracy z nami z obiektów OSiR ko-
rzystały również inne podmioty, organizując 
imprezy dla mieszkańców gminy.

W 2021 roku udało się również prze-
prowadzić wiele inwestycji na naszych 
obiektach. Na kąpielisku w Niepruszewie 
wykonane zostało przyłącze energetycz-
ne do wiaty biesiadnej i oświetlenie alejki 
prowadzącej od wiaty na plażę. Został za-
montowany nowy bezodpływowy zbiornik 
na ścieki z przyłączem kanalizacyjnym do 
budynku sanitariatów na plaży. Wyremon-
towano stary slip przy Marinie, co w znacz-
nej mierze ułatwi dostęp z obu stron do 
pomostu dla cumujących łodzi, jachtów 
i sprzętu pływającego. Wiele zadziało się 
również na stadionie w Niepruszewie. Tam 
przeprowadziliśmy kompleksową moder-
nizację oświetlenia płyty głównej boiska 
i renowację murawy. Zainstalowane zostały 
dwa kontenery socjalno-magazynowe. Je-

den przeznaczony dla pracowników OSiR, 
a drugi został przekazany NKS Niepruszewo 
na potrzeby klubowo -magazynowe. Infra-
struktura stadionu wzbogaciła się o nowy 
element – street workout. Było to zadanie, 
które przez kilka lat nie mogło doczekać 
się realizacji i właśnie w ubiegłym roku 
udało się doprowadzić je do końca. Nie tyl-
ko Niepruszewo, również w Buku zreali-
zowaliśmy kilka inwestycji. Na trybunach 
stadionu miejskiego zakończyliśmy kolejny 
etap wymiany siedzisk i praktycznie zostały 
już tylko dwa sektory. We współpracy z klu-
bem MKS Patria całkowicie wyremontowana 
została sala konferencyjno-klubowa wraz 
z wyposażeniem w nowe meble. No i oczy-
wiście hala sportowa. Tutaj przeprowadzony 
został trzeci etap projektu „Szatnia na me-
dal” polegający na remoncie toalet i holu 
wejściowego. Prace remontowe z różnych 
przyczyn ulegały wydłużeniu, głównie za 
sprawą dodatkowych prac, które nie były 
planowane w pierwotnym założeniu. Wy-
mieniona została cała instalacja elektryczna 
i wodno-kanalizacyjna. Prace remontowe 
zostały rozszerzone o schody wejściowe 
i elewację wejścia. Prace wewnątrz budynku 
zostały praktycznie zakończone, pozostały 
prace na zewnątrz. Już niebawem będziemy 

mogli zaprosić Państwa na halę sportową 
nowym odrestaurowanym wejściem.

Jak zawsze w takich sytuacjach wiąże się 
to z pewnymi utrudnieniami dla użytkowni-
ków obiektów, za co przepraszamy. Sądzę, 
że warto niedogodności znosić, abyśmy 
wszyscy mogli korzystać z naszych obiektów 
jeszcze długo i w komfortowych warunkach. 
Gmina Buk posiada wiele obiektów sporto-
wych, jednak większość z nich nie jest już 
pierwszej młodości. Hala sportowa to już 25 
lat. Orliki w Niepruszewie, Dobieżynie, Buku 
to już dziesięcioletnie inwestycje. Z czasem 
wymagają gruntownych remontów. Potrzeby 
są duże. Hala sportowa wymaga renowacji 
podłogi, nowej tablicy wyników, remontu 
klatek schodowych i galerii na górze, wy-
miany oświetlenia, wymiany okien i termo-
modernizacji, remontu dachu. Na stadionie 
miejskim wymiana oświetlenia płyty bocznej 
i zamontowanie automatycznego nawadnia-
nia płyty bocznej. Co się uda zrealizować 
w 2022 roku – zobaczymy. Mam nadzieję, że 
nie będzie on gorszy niż poprzedni , w któ-
rym na inwestycje na naszych obiektach 
przeznaczono ponad 500 tyś. złotych.

Jarosław Sznycer 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Buku

niej” mające na celu podniesienie wiedzy na 
temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Wznowiono działalność Domu Dzien-
nego Pobytu „Pogodna Jesień”. Seniorzy 
mogą korzystać z regularnych zajęć z in-
struktorami. Dodatkowo organizowane były 
warsztaty zdobienia pierników, ceramiczne 
oraz dyskusyjny klub książki. Seniorzy świę-
towali też Ogólnopolski Dzień Seniora, brali 
udział w Biesiado-Olimpiadzie Sportowej 
w Sielinku. W Żarnowcu odbył się piknik 
integracyjny dla seniorów gminy Buk, Opa-
lenica i Grodzisk Wlkp. Ośrodek Pomocy 
Społecznej działa przeciwko wykluczeniu 

społecznemu osób starszych i samotnych. 
W porozumieniu z ZHP w Buku zorganizo-
wano paczki i posiłek wigilijny dla 47 osób 
z terenu gminy.

We wrześniu 2021r. działalność rozpo-
czął Klub Seniora w Dobieżynie. Pierwsze 
zajęcia odbyły się 14 września. Seniorzy 
mogą skorzystać z zajęć kulinarnych i ogól-
nousprawniających, licznych warsztatów, 
organizowane są wyjazdy do kina, na 
grzybobranie oraz imprezy okolicznościo-
we. Planuje się utworzenie Klubu Seniora 
w Niepruszewie, który będzie propozycją 
aktywizacji dla osób starszych z sołectw Nie-

pruszewo, Kalwy i Cieśle. W związku z tym, 
został złożony wniosek na utworzenie Klubu 
w ramach programu Senior+.

W 2022 roku OPS zamierza kontynu-
ować realizację rozpoczętych projektów, jak 
również w związku z przejęciem zadań wy-
nikających z programów przeciwdziałania 
uzależnieniom, podjąć działania profilak-
tyczne tj. kampanie społeczne, warsztaty 
edukacyjne oraz rozszerzenie działalności 
świetlicy środowiskowej. 

Agnieszka Słaby
kierownik Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Buku
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G M I N N E  J E D N O S T K I  N A  P R Z E Ł O M I E  R O K U

Zakład Gospodarki Komunalnej

Akcja Zima

W sezonie 2021/22 zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych na terenie miasta 
i gminy Buk realizuje Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. ZGK Buk, który w dn. 
18.09.2020 r. przystąpił do przetargu na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie gminy Buk w sezonach 2020/21 
i 2021/22. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania z dn. 22.10.2020 r. Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu wyłonił 
najkorzystniejszą ofertę, którą złożył ZGK 
Buk. Całkowita wartość zadania na dwa se-
zony wynosi: 883.685,85 zł brutto. W dn. 
5.11.2020 r. ZGK podpisał umowę na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
gminy Buk. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
na podstawie umowy IP.7021.02.1.2021 
z dn. 04.01.2021 r. z UMiG Buk, obsługuje 
również drogi gminne w zakresie zimowego 
utrzymania dróg: 

 » zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie Miasta i Gminy Buk; 3,461 
km dróg,

 » zimowe utrzymanie dróg na terenie 
Miasta i Gminy Buk; 88,123 km dróg.
Do zwalczania skutków zimy ZGK Sp. 

z o.o. stosuje sól drogową zmieszaną z pia-
skiem w proporcji 1:1, a na drogach poza-
miejskich mieszankę soli i piasku w propor-
cji 1:3. Na drogach gruntowych natomiast 
posypywanie prowadzone jest wyłącznie 
piaskiem. 

Tradycyjnie, przy budynkach użyteczno-
ści publicznej na terenie miasta Buk usta-
wione zostały skrzynki na mieszankę piasko-
wo-solną do posypywania ciągów pieszych 
w liczbie 28 szt. Jeżeli sołectwa zgłoszą taką 
konieczność, to spółka wypełnia piaskiem 
także skrzynki w innych miejscowościach.

Spółka do zwalczania skutków zimy 
dysponuje następującym zapleczem sprzę-
towym:

 » piaskarko solarki wraz z pługiem na 
pojazdach ciężarowych pow. 3,5 tony 
(wykorzystywane na drogach powia-
towych i gminnych) – 3 sztuki;

 » piaskarko solarki wraz z pługiem na po-
jazdach dostawczych do 3,5 tony (wyko-
rzystywane na drogach gminnych) – 2 
sztuki;

 » ciągnik z pługiem i piaskarko solarką 
(wykorzystywany na drogach gminnych) 
– 1 sztuka;

 » pługi wirnikowe (wykorzystywane 
w ciężkich warunkach na drogach 
gminnych i powiatowych w zestawie 
z ciągnikiem) – 2 sztuki;

 » koparko ładowarka – 1 sztuka.

Wszystkie pojazdy do zimowego utrzy-
mania dróg wyposażone są w monitoring 
GPS, poprzez który dyspozytor na bieżąco 
kontroluje postęp prac. Na potrzeby Akcji 
Zima spółka zgromadziła około 100 ton 
soli drogowej oraz 80 ton piasku, który na 
bieżąco jest dowożony. Całodobowy numer 
telefonu do dyspozytora z ramienia ZGK, 
pod który można zgłaszać występowanie 
zjawisk zimowych: 504 045 604. 

Utrzymanie dróg
Zgodnie z umową nr ZP.272.06.2021 z dn. 

14.05.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Buku realizował sukcesywne, 
wynikające z bieżących potrzeb zamawia-
jącego utrzymanie dróg gminnych.

Zakres prowadzonych prac polegał na 
równaniu dróg, uzupełnianiu ubytków, na-
prawie masą asfaltową, jak również utwar-
dzaniu kruszywem. W związku z bieżącym 
utrzymaniem dróg gminnych w 2021 roku 
zostało wykorzystane 1475 ton kruszywa 
oraz 1967 ton gruzu. 

Zakupy ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

zainwestował w zakup przyczepy do wody 
pitnej Meprozet Kościan S.A. z atestem PZH 
PW50 o pojemności 5000l oraz doposażenie 
zaplecza sprzętowego. 

Została zamówiona kosiarka bijako-
wa Giraffa XL SE 160 produkcji Maschio 
Gaspardo za kwotę 24.100 zł netto, która 
będzie służyć do koszenia terenów zielonych 
placów, rowów, terenów przydrożnych na 
terenie Miasta i Gminy Buk. Główną zaletą 
kosiarki jest to, że urządzenie jest w stanie 
ścinać nie tylko trawę, ale też krzewy, gałązki 
i inne twardsze elementy.

Należy podkreślić, iż znaczące inwesty-
cje zostały poczynione w 2020 r., kiedy to 
zostały zakupione:

– wóz asenizacyjny marki Volvo o pojem-
ności około 20 m3. W dn. 14.02.2020 r. spółka 
w wyniku przeprowadzonego wcześniej po-
stępowania przetargowego wyłoniła dostaw-
cę nowego wozu asenizacyjnego, którym jest 
Konsorcjum Europejski Fundusz Leasingowy 
S.A z Dobrowolski Sp. z o.o. Wartość całego 
zamówienia opiewa na kwotę: 913.869,66 
zł brutto. Pojazd został dostarczony przez 
wykonawcę do siedziby ZGK i w znacznym 
stopniu odciążył wysłużoną już flotę ZGK 
oraz podniósł jakość świadczonych usług; 

– zamiatarka elewatorowa marki Aebi 
Schmidt Wasa 300+. Zamiatarka przezna-
czona jest do niezawodnego czyszczenia 
utwardzonych dróg również przy dużych 
ilościach nieczystości. Duży zbiornik na ma-
teriał zmieciony o pojemności 3,0 m3 umożli-
wia obsługę dużych powierzchni i odcinków. 
Znaczna pojemność zbiorników pozwala na 
uzyskanie wydajności powierzchniowej do 
48000 m2. Smukły dyszel maszyny z funkcją 
wychylenia pozwala na wyjątkową zwrot-
ność. Maszyna posiada najwyższy poziom 
certyfikacji PM10/PM2,5. Zamiatarkę do-
starczyło Pekao Leasing, wartość zamówie-
nia: 307.098,90 zł brutto; 

– ciągnik rolniczy marki Deutz Fahr 
dostarczyło konsorcjum BNP Paribas Le-
ase Group Sp. z o.o. z Agromarket Sp. z o.o. 
Sp.k. wartość zamówienia: 276.208,79 zł 
brutto. Ciągnik w zestawie z zamiatarką 
przeznaczony został do utrzymania czysto-
ści na terenie gminy Buk oraz komercyjnie 
w gminach ościennych. Sprzęt w znacznej 
części zastąpił wysłużoną już zamiatarkę, co 
przełożyło się na podniesienie jakości usług 
zamiatania. Sam ciągnik wykorzystywany 
jest również w zestawie z różnego rodzaju 
urządzeniami, takimi jak kosiarka rotacyjna, 
bijakowa, wysięgnikowa, pług wirnikowy, 
przyczepy i piaskarka. 

Spółka cały czas finansuje te inwestycje 
na podstawie umów leasingowych.

W 2022 r. Zakład Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. zamierza zakupić pojazd DMC 
3,5t do celów porządkowych. Spółka w chwili 
obecnej jest na etapie gromadzenia ofert. 

Tomasz Sawicki 
prezes Zakładu Gospodarki  

Komunalnej w Buku
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Od pizzy do LEGO
To już kolejne ferie zimowe, podczas których, organizując 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży, należało zwracać uwagę 
na ograniczenia związane z pandemią. Na szczęście udało się 
zaplanować garść tygodniowych atrakcji dla najmłodszych. 
Warsztaty odbywały się na miejscu w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury, ale w programie znalazły się także dwa wyjazdy do 
Poznania i dwa wyjścia do Kina „Wielkopolanin”. 

O frekwencję nie trzeba było się martwić, bo i wiele się działo. 
Zainteresowani mogli spędzić z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury cały pierwszy tydzień ferii lub wybrane dni. 

Jeszcze przed Dniem Babci i Dziadka odbyły się kilkugodzinne za-
jęcia warsztatowe, w ramach których dzieci miały okazję wykonać 
kalendarze, które z pewnością okazały się doskonałymi upominkami 
dla seniorów. Odpowiadając na oczekiwania podopiecznych, udało 
się także zorganizować dzień z pizzą. Jeśli w ostatnich dniach wasze 
dzieci „biorą się” za ten włoski przysmak, praca instruktorów nie 
poszła na marne. 

Uczestnicy ferii z MGOK-em dwukrotnie odwiedzili kino „Wiel-
kopolanin”. Skorzystali z zaproszenia na seans „Śnieżna paczka” (o 
morsie, który planuje przyśpieszyć globalne ocieplenie i stopić koło 
podbiegunowe, w czym próbuje mu przeszkodzić grupa niedoświad-
czonych bohaterów, na czele której stoi lis), za to kolejnym razem 
wybrali się do kina jako… nie tylko do kina. Odbył się tam bowiem 
niecodzienny seans – owszem, na ekranie wyświetlono film, tym 

razem jednak niemy, bo 
z 1928 r. pod tytułem 
„Dziewczynka z zapał-
kami”, któremu z kolei 
towarzyszyła muzyką 
na żywo, grana przez 
grupę Waldemar Ry-
chły Trio. Po projekcji 
filmowej dzieci, inspi-
rując się historią bo-
haterki – małej dziew-
czynki o imieniu Karen, 
która w ostatni wieczór 
starego roku głodna 
i zmarznięta wędru-
je po ulicach miasta, 
bezowocnie próbując 
sprzedać choćby jed-

no pudełko zapałek, przygotowały intrygujące prace plastyczne. 
Sporą atrakcją, w której udział wzięło ok. 30 uczestników, okazały 

się dwa wyjazdy do Poznania: wtorkowy do Teatru Animacji w Po-
znaniu i czwartkowy na interaktywną wystawę budowli z klocków 
LEGO, nawiązującą do historii Polski. Spektakl „Gapiszon i Zuzia”, 
o przygodach chłopaka, który z czapką naciągniętą niemal na same 
oczy ma mnóstwo zabawnych pomysłów, a te nierzadko wpędzają 
go w niezłe tarapaty, wzbudził niemałe zainteresowanie u młodych 
odbiorców. Z kolei dzieje Polski, w tym najważniejsze budowle 
i bitwy pokazane w aranżacjach z klocków LEGO budziły szczery 
podziw dla klockowych architektów oraz możliwości zabawy, jaką 
dają same klocki.

 Izabela Dachtera-Walędziak

Spółdzielnia Pracy Spółdzielnia Pracy 
ARWIMONT w Buku ARWIMONT w Buku 

zatrudni pracowników  
na następujące 

stanowiska:
• Tokarz – obrabiarki 

numeryczne i konwencjonalne

• Frezer

• Polernik (także  
do przyuczenia)

• Ślusarz narzędziowy

• Elektryk z uprawnieniami  
do 1 KV

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt 
z kierownikiem wydziału produkcji w naszej firmie w Buku 

ul. Zakładowa 27 lub telefonicznie pod nr 600 082 178
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Ferie z OSiR
W czasie ferii zimowych dzieci 
i młodzież z gminy Buk nie mogły się 
nudzić. Wiele atrakcji przygotowały dla 
nich jednostki Urzędu Miasta i Gminy 
Buk, w tym Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Buku. 

Dzieci i młodzież mogły wziąć udział 
w codziennych zajęciach ruchowych, 
które odbywały się w hali sportowej 

oraz miały okazje skorzystać z aktywnych 
wyjazdów. W pierwszym tygodniu ferii odby-
wały się stacjonarne zajęcia w hali OSiR, na 
których można było pograć w piłkę nożną, 
ręczną, siatkówkę oraz tenisa stołowego. Po 
frekwencji można wyciągnąć wniosek, że 
dzieci są spragnione ruchu i bardzo chętnie 
korzystają z bezpłatnych zajęć.

W drugim tygodniu ferii Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Buku zaplanował trzy wyciecz-
ki. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami we 
wtorkowe przedpołudnie pojechali do Jump 

Areny Rataje, aby spróbować swoich sił na 
trampolinach i różnorakich skoczniach. 
Kolejnego dnia OSiR-owska grupa wybrała 
się do miejscowego Kina Wielkopolanin, na 
bezpłatny seans filmu „Corgi, psiak Królo-
wej”. Natomiast na czwartek zaplanowano 
wyjazd ponownie do Poznania, tym razem 
do kręgielni Gravitacja. W sumie ponad 70 
osób skorzystało z oferty OSiR w drugim 
tygodniu zimowych zajęć. 

Paweł Prugar

...I po feriach

W Kawiarni Stopklatka, już tradycyjnie 
w czasie ferii, odbyły się kreatywne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, zor-

ganizowane przez Bibliotekę i Kino Miasta 
i Gminy Buk. Zimowe warsztaty „Przygoda 
w Śródziemiu”, które prowadziła plastyczka 
i pedagog Michalina Targosz zostały przygo-
towane w oparciu o powieść fantasy J.R.R. 
Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Mo-
tywem przewodnim warsztatów była podróż, 
jaką przeżywają bohaterowie: hobbit Bilbo 
Baggins, drużyna krasnoludów oraz czaro-
dziej Gandalf. Uczestnicy poznali krainę zwa-
ną Śródziemie, jej uroki i niebezpieczeństwa 
oraz wygląd i cechy fantastycznych ras: elfów, 
krasnoludów, hobbitów czy smoków. Wyzwa-
nia postawione przed dziećmi i młodzieżą 
wymagały nie tylko umiejętności manualnych, 

ale też logicznego i kreatywnego myślenia. 
W inspiracji światem Tolkiena, korzystając 
z materiałów z recyklingu, zostały przygoto-
wane m.in. domki hobbitów, mapy krainy oraz 
wymyślone nowe postacie. Na zakończenie 
warsztatów w nagrodę za wysiłek, fantazję 
i dobre chęci na uczestników czekał bajeczny 
tort… wiadomo, że z tolkienowskim moty-
wem. Też jak co roku dzieci z terenu miasta 
i gminy Buk mogły uczestniczyć w specjalnych 
bezpłatnych lub po promocyjnych cenach 
seansach. Na ekranie kina „Wielkopolanin” 
zagościły takie filmy jak „Śnieżna paczka”, 
„Świąteczna wyprawa Pana Patryka”, „Jak 
ocalić smoka”, „Dziki Zachód Calamity Jane”, 
„Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”, „Corgi: 
Psiak Królowej”. 

Wywiad z Michaliną Targosz na str. 23.
EWA
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Wszystko co dobre, szybko się kończy
Na terenie gminy Buk zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 
odbywały się nie tylko w placówkach kulturalnych, sportowych, ale też w szkołach 
podstawowych. Ciekawe formy aktywności i metody pracy pozwoliły na 
zapewnienie pozytywnej atmosfery zachęcającej do rekreacji, zabawy i aktywnego 
wypoczynku. Uczestnicy półkolonii opłacali koszty związane z realizacją programu 
i wyżywieniem, zaś wydatki związane z kadrą pedagogiczną były sfinansowane 
z dodatkowych środków budżetowych przekazanych przez urząd Miasta i Gminy Buk.

SP w Buku
W pierwszym tygodniu ferii, uczniowie 

brali udział w półkolonii, która odbywała się 
na terenie placówki, w godz. od 8 do 13. Dzieci 
uczestniczyły w przygotowanym programie, 
który składał się z wielu atrakcyjnych pro-
pozycji wypoczynku oraz zajęć o charakterze 
sportowym, artystycznym, profilaktycznym 
i rozwijających logiczne myślenie. Dzieci, po-
przez różnego rodzaju gry i zabawy sportowe, 
miały możliwość poprawy swojej kondycji 
fizycznej, uczyły się współpracy w grupie oraz 
stosowania w sportowej rywalizacji zasad gry 
fair play. Z zaangażowaniem uczestniczyły 
w sprawnościowych wyścigach rzędów, po-
tyczkach tenisa stołowego oraz grze w bad-
mintona. Podczas zajęć taneczno-ruchowych 
zapoznały się zarówno z różnorodną muzyką, 
uczyły prostych ruchów z rekwizytami, ale 
też zaspokajały potrzebę ekspresji, tworzenia 
i odprężenia. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia z programowania, kodowania i robo-
tyki, które przyniosły im wiele radości i no-
wych doznań. W czasie zajęć wykorzystano 
najbardziej zaawansowany technologicznie 
robot edukacyjny Photon Robot, klocki Lego 
Mindstorms oraz tablety. Uczniowie bardzo 
chętnie grali w gry planszowe, karciane np. 
„Świat pod lupą”, „Ortograficzny omnibus”, 
„Matematyczna podróż”, „Krótkie opowia-
dania”. Wykorzystane pomoce dydaktyczne 
były pozyskane przez urząd Miasta i Gminy 
w ramach programów „Laboratorium Przy-
szłości”, „Aktywna Tablica”. 

Nabytą wiedzę w przeprowadzonych 
warsztatach naukowo-plastycznych o te-
matyce arktycznej ,,Zorza polarna” dzieci 
uwieczniły w swoich pracach. Wśród atrak-
cji półkolonii były wyjazdy na lodowisko 
Misiałek do Tarnowa Podgórnego i Parku 
Trampolin Jump Arena Poznań. Ponadto 

dzieci miały możliwość wyjścia do kina 
i obejrzenia filmu „Jak wytresować smoka”. 

Każdego dnia uczestnicy otrzymali dy-
plom i słodki poczęstunek, a na zakończenie 
półkolonii drobny upominek. 

SP w Niepruszewie
Uczniowie klas 1-6 wypoczywali w cza-

sie ferii na półkoloniach sportowych orga-
nizowanych przez szkołę. W półkoloniach 
uczestniczyło 30 uczniów. Oprócz rozgrywek 
sportowych organizowanych na miejscu, 
wypoczynek uatrakcyjniły trzy wycieczki. 
Były zajęcia na lodowisku, ściance wspinacz-
kowej oraz kręgle. Wyjazd do Poznania był 
okazją do odwiedzin grobu patronki ZSP – dr 
Wandy Błeńskiej. 

Szkoła Podstawowa 
w Dobieżynie

W pierwszym tygodniu ferii szkoła 
zorganizowała dla młodszych dzieci pół-
kolonie, w których uczestniczyły 22 osoby. 
Pierwszego dnia przeprowadzone zostały 
zajęcia o dobranockach. Głównym bohate-
rem był Reksio, dzieci odwiedziła też pani 
Renata Morkowska z Biblioteki Publicznej, 
prezentując wiele książek z bohaterami 
dobranocek. Drugiego dnia był wyjazd do 
Deli Parku w Trzebawiu na kręgle, gdzie 
dzieci miały możliwość rywalizowania ze 
sobą w dwóch drużynach. Trzeciego dnia 
w kinie w Buku można było zobaczyć film 
„Śnieżna paczka”. W czwartek dzieci wyko-
rzystały swoją energię w „Krainie Rekina” 
w Tarnowie Podgórnym. 

Ostatniego dnia odbyły się warsztaty 
kulinarne, najpierw dzieci samodzielnie 
wykonały galaretkę z owocami, następnie 
upiekły gofry i udekorowały je bitą śmieta-
ną i owocami. Wszyscy zadowoleni wrócili 
do domu, dopytując się, czy w przyszłym 

roku również będzie okazja uczestniczyć 
w feriach zimowych.

SP w Szewcach
Twórczy poniedziałek z robotami, wto-

rek w „Gravitacji”, filmowa środa, a czwartek 
w podskokach i kulinarno-artystyczny piątek 
– tak wyglądały ferie dla uczniów kl. 1-8. Gru-
pa dzieci, która pozytywnie odpowiedziała 
na zaproszenie organizatorów, z niebywałym 
zapałem angażowała się w proponowane 
zajęcia. Uczestnicy półkolonii mieli okazję 
sprawdzić się w różnorodnych zadaniach, 
rozwijali kreatywne myślenie podczas zajęć 
z robotyki. Nie zabrakło zabawy, wspólnych 
śniadań i sportowych zmagań w centrach 
rozrywki. Pod okiem specjalisty lepili pierogi, 
nie zapomnieli też o Dniu Babci i Dziadka, 
wykonując dla bliskich drobne upominki.

EWA
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Walentynki 
w Bibliotece

14 lutego uczniowie klasy 2 Szkoły 
Podstawowej w  Dobieżynie wraz 
z wychowawcą Katarzyną Nagór-

ską-Kubiak wzięli udział w walentynkowej 
zabawie zorganizowanej przez Filię Bi-
blioteczną w Dobieżynie. Ku zaskoczeniu 
uczniów, zwykłe, cotygodniowe wypoży-
czenia zamieniły się w Randkę w ciemno 
z książką ! Polegała ona na tym, że uczniowie 
wybrali po jednej zapakowanej w papier 
książce i zabrali ją ze sobą, nie wiedząc, jaką 
historię w sobie kryje. Dzięki temu mieli 
okazję poznać nowych autorów i przeczy-
tać książki, których być może w tradycyjny 
sposób nigdy by nie wypożyczyli.

Czy randka z książką będzie udana?

19 MARCA 2022 ROKU,
godzina 10:00

Kiedy? 

Kino
"Wielkopolanin" 
w Buku 

GDZIE?

Zapraszamy wszystkie 
gromady zuchowe 

oraz drużyny harcerskie i
wędrownicze na:

Klimatyzatory w Bibliotece

Dzięki firmie Thermokomfort z Dobieżyna siedziba gminnej 
książnicy wzbogaciła się o dwa klimatyzatory. Urządzenia 
zostały zamontowane na pierwszym piętrze, w wypożyczalni 

dla dorosłych oraz w dziale gromadzenia i udostępniania zbiorów. 
Klimatyzatory pomogą przetrwać czytelnikom i pracownikom coraz 
częstsze upały. Dotychczas jedynym sposobem na chwilowe cho-
ciaż obniżenie temperatury w letniej porze, było otwieranie okien 
o godzinie 6:00 rano. Jeśli powiedzie się zamiar termomodernizacji 
i rozbudowa obiektu bukowskiej Biblioteki, urządzenia trafią do fili 
w Niepruszewie. Dyrekcja i pracownicy Biblioteki serdecznie dzię-
kują firmie Thermokomfort za ten cudowny dar i jego profesjonalny 
montaż.    Red.
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Nieprzypadkowo  
jestem nauczycielem plastyki 

Z Michaliną Targosz, plastyczką i grafikiem, nauczycielką plastyki w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, rozmawia Edyta 
Wasielewska.

Rozmawiamy kilka dni po zakończe-
niu warsztatów plastycznych „Przygo-
da w Śródziemiu”, które prowadziła 
Pani w okresie ferii zimowych w kinie 
„Wielkopolanin” w Buku. Skąd w ogó-
le pomysł takich zajęć?
– Bardzo mnie ucieszyła propozycja dy-

rektora kina i biblioteki Huberta Wejmanna, 
abym poprowadziła takie warsztaty. Miały 
to być zajęcia z fantastyki, która jest moją 
ogromną pasją, a przerobienie takiej lektury 
jak „Hobbit” J.R.R. Tolkiena było wyzwaniem. 
Też przygodą, podczas której, podobnie 
jak dzieci, dobrze się bawiłam. Prowadząc 
tego typu zajęcia, korzystam z mojego do-
świadczenia zawodowego; z tego, co robię 
z uczniami podczas lekcji plastyki, podczas 
których sięgam do ich zainteresowań. Tak 
było i tym razem: dzieci, które uczestniczyły 
w warsztatach czytały „Hobbita” lub ogląda-
ły film – zainspirowane światem Tolkiena 
gotowe były wyruszyć ze mną w „Przygodę 
w Śródziemiu”.

„Hobbit” to ważna dla Pani lektura?
– Nie można jej nie znać, ale skłamię, jeśli 

powiem, że jest to lektura bardzo ważna. 
Klasyczna fantasy, mająca swoje odwołania 
w popkulturze, tak samo jak „Harry Potter” 
czy „Gwiezdne wojny”. Zresztą była to moja 
lektura w gimnazjum. 

Nie jest Pani chyba typową nauczyciel-
ką od plastyki. Czy fantasy, komiksy, 
gry komputerowe bardziej trafiają do 
uczniów niż podstawy programowe?
– Szkoła, w której pracuję, jest mi 

szczególnie bliska też dlatego, że byłam jej 
uczennicą: zarówno w szkole podstawowej, 
jak też w gimnazjum. Od czterech lat uczę 
w niej plastyki, starając się zarazić pasją 
do sztuki i rozbudzić kreatywność w mo-
ich uczniach, a przy tym robię wszystko, 
żeby dzieci jak najlepiej się przy tym bawiły. 
Dużo radości i satysfakcji czerpię pracując 
w szkole. Prowadząc zajęcia ważny jest dla 
mnie sam proces twórczy, którego celem 
jest, aby dziecko jak najwięcej się nauczyło, 
doświadczyło. Staram się też zostawiać dzie-
ciom jak najwięcej swobody w ich twórczych 
poszukiwaniach.

W dobie social mediów w inny sposób 
trzeba uaktywniać uczniów, niż było to kie-
dyś. Gdy na przykład słyszę od ucznia, że 
interesuje się jakąś grą komputerową, to 

kiedy ma przygotować pracę pla-
styczną podpowiadam mu, aby 
zainspirował się tą grą. Zdarza 
się bowiem, że dziecko ma nie-
samowite zdolności plastyczne, 
nieprzeciętną wyobraźnię, ale 
niekoniecznie chce pracować 
na lekcji.

Wykorzystuję ten fakt, że 
nie dzieli nas aż tak duża różni-
ca wieku i ich zainteresowania 
są mi bliskie. Pozwalam sobie 
dzielić się z nimi swoimi pasjami, 
też poza edukacyjnymi, takimi 
jak komiksy, gry komputerowe 
i tym co robię w tym zakresie, 
że np. uczestniczę w Festiwalu 
Fantastyki Pyrkonie, gdzie też się 
przebieram. Udaje mi się złapać 
z nimi wspólny język, co bardzo 
cieszy. 

O mojej pracy powiem tak: 
trochę z przypadku jestem na-
uczycielem, bo udało mi się dostać pracę 
w szkole, ale już nieprzypadkowo jestem 
nauczycielem plastyki. 

To znaczy?
– Od dzieciństwa interesuję się plastyką, 

światem fantasy, zresztą wychowywałam się 
w bibliotece: między książkami, komiksami. 
Nie poszłam do liceum plastycznego, może 
trochę na przekór, bo wszyscy mi to doradza-
li; wybrałam Liceum Ogólnokształcące nr 5 
w Poznaniu, klasę teatralno-filmową. Później 
znowu na przekór nie było studiów w ASP, 
ale edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych na Politechnice Poznańskiej, 
ale naukę już dalej kontynuowałam na ASP.

Nie tylko uczy Pani plastyki dzieci 
w szkole, ale też prowadzi zajęcia 
plastyczne w Świetlicy Środowisko-
wej „Strefa Wyobraźni” w Buku. To 
nie wszystko. Zajmuje się Pani reali-
zacją plastyczną różnych pomysłów. 
Od portretów, abstrakcji, pejzaży, 
komiksów, śmiesznych rysunków, po 
książki artystyczne, kostiumy, insta-
lacje i szpachlowanie ścian. Też grami 
komputerowymi, przygotowywaniem 
scenografii w escape room’ach, pro-
wadzeniem warsztatów kreacyjnych 
i zajęciami artystycznymi. O czymś 
zapomniałam?

– Plastyka, szkoła, fantasy, tak można 
by podsumować moją aktywność. Swobo-
da twórcza jest tu bardzo ważna. Tworzę 
postacie, historie i światy, które od paru 
lat udaje mi się przelać na ekran i papier 
w postaci komiksów. Zresztą w tematyce 
komiksu i jego granic przeprowadzałam 
w 2018 r. warsztaty kreacyjne. Cyklicznie 
uczestniczę też w wydarzeniach Czytelni 
Komiksów i Gazet Nova w Poznaniu, dzięki 
którym zostały wydrukowane moje komiksy. 

Co dalej? W jakim kierunku planuje 
Pani iść? 
– W kierunku swojej plastycznej twórczo-

ści, komiksów, scenografii w escape roomach. 
Na razie praca w edukacji daje mi satysfakcję; 
możliwość dzielenia się zainteresowaniami 
i poznawania nowych, niesamowicie kre-
atywnych i oryginalnych ludzi, bo takie są 
dzieci i młodzież. Zamierzam więc konty-
nuować swoją działalność w tym obszarze. 
W przyszłości marzy mi się realizacja ciągle 
odkładanych projektów, obrazów i kolejnych 
komiksów w klimatach słowiańskich, może 
również młodzieżowych, na które na ten mo-
ment ciągle brakuje mi czasu. Być może też 
uda mi się zebrać i wydać coś z materiałów 
edukacyjnych, które sobie ciągle tworzę na 
potrzeby pracy w szkole. Chodzi też za mną 
parę pomysłów na ilustracje związane z na-
szym miastem. Pomysłów mam dużo.
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Śpiewanie jest przygodą
Piotr Wojtyniak na tegorocznym finale WOŚP w Buku zaśpiewał utwór 
z repertuaru Krzysztofa Krawczyka „Życia mała garść”. Wraz z innymi 
młodymi artystami ze Studia Piosenki działającego przy MGOK 
pokazał, że w piosence siła i życia garść… wcale nie jest taka mała.

Piotr ma lat 15 lat, śpiewa od dziesięciu. 
Czy w jego rodzinie są jakieś muzyczne 
tradycje? Nie, jest pierwszy. Jak się za-

częło? Od małego przy mikrofonie, najpierw 
coś nieśmiało nucił, a potem już śpiewał 
piosenki. 

W każdy weekend, od pięciu lat, chodzi 
na zajęcia do Studia Piosenki. Jego nauczy-
cielka śpiewu – Katarzyna Starosta – udzie-
la wskazówek, podpowiada co do wyboru 
utworu i jego interpretacji. Pierwsza pio-
senka, którą zaśpiewał przed publicznością 
to „Skrzydlate ręce” zespołu Enej, było to 
w kinie „Wielkopolanin” w Buku. Kolejna: 
„Tyle było dni” z repertuaru Marka Grechuty. 
Piosenki refleksyjne, mówiące o życiu, jego 
blaskach i cieniach. 

W domu ćwiczy codziennie, co wymaga 
dyscypliny i zwyczajnej pracy. Najczęściej 
wybiera piosenki popowe. Teraz, na tym 
etapie pracy już sam dobiera sobie reper-
tuar, ale zawsze i tak pod czujnym okiem 
pani Katarzyny.

Pandemia uniemożliwia sprawdzenie 
się przed szerszą publicznością. Do tej pory 
Piotr brał udział w konkursach, koncertach, 
głównie w Buku, gdzie nie brakuje cyklicz-
nych wydarzeń artystycznych, takich jak 
np. koncerty gwiazdkowe. Występował też 
w Poznaniu, Luboniu, Śremie. Były wyróż-
nienia, nagrody jak np. w poznańskim klu-

bie „Raszyn” w konkursie 
wokalnym „Wygraj sukces”, 
gdzie dwukrotnie zakwa-
lifikował się do drugiego 
etapu. I ostatnio w ogólno-
polskim konkursie on-line 
„Piosenka dla każdego”, 
organizowanym co roku 
przez Ośrodek Kultury 
w Luboniu, w ramach któ-
rego zdobył wyróżnienie.

Ceni sobie letnie warsz-
taty wokalne, które odbywają się w Buku 
pod kierunkiem Eweliny Rajchel i Piotra 
Kałużnego. Wtedy sporo się uczy: jak ma 
wyglądać praca z mikrofonem, aparaturą 
głosową, przeponą. Na zakończenie ubiegło-
rocznych warsztatów, podczas finałowego 
koncertu, Piotr zaśpiewał piosenkę Andrzeja 
Wodeckiego „Zacznij od Bacha”.

Na finale WOŚP w Buku wystąpił już po 
raz czwarty i na pewno nie ostatni. Ważny 
jest cel, ale też wyjątkowa atmosfera finału, 
podczas którego młodzi artyści śpiewają dla 
lokalnej społeczności. Emocji nie brakuje. 

Piotr jest uczniem pierwszej klasy Ze-
społu Szkół Handlowych w Poznaniu. Czy 
nie myślał o nauce w szkole muzycznej? Za-
stanawiał się nad tym, doradzano mu, aby 
kształcił się w artystycznej szkole średniej. 
Jednak stwierdził, przynajmniej na razie, że 

śpiewanie to jego pasja, a uczyć się będzie 
w innym kierunku. Czyli pasja? – I przygoda – 
jak podkreśla Piotr. – Lubię śpiewać, sprawia 
mi to ogromną radość, że muzyką mogę się 
dzielić z ludźmi. To są emocje, które staram 
się przekazywać innym.

Co dalej? Na razie dziękuje za możliwość 
nagrania piosenki „Życia mała garść” i pa-
storałki „Mario, czy już wiesz?” w Studio 
Nagrań Piątka w Mosinie prowadzonym 
przez Janusza Piątkowskiego. Marzy mu 
się występ na festiwalu piosenki polskiej 
w Opolu, może kiedyś. A repertuar? Popowy, 
ale coraz bliżej mu do bluesa i jazzu. 

Za Piotra trzymamy kciuki, podobnie 
jak za innych młodych zdolnych ze Studia 
Piosenki i Ogniska Muzycznego w Buku.

Edyta Wasielewska

Wieczór z kolędą

14 stycznia, w Szkole Podstawowej im. 
dr. Lecha Siudy w Szewcach, w at-
mosferze nawiązującej do minio-

nych świąt odbył się nastrojowy „Wieczór 
z kolędą” , w którym oprócz dzieci z klas 1-3 
wzięli udział rodzice i nauczyciele. Spotkanie 
przybliżyło wszystkim prastarą polską trady-
cję śpiewania kolęd i pastorałek. W dekoracji 
symbolicznej stajenki widniały barwy biało-
-czerwone, ponieważ to szkolne wydarzenie 
wpisuje się w tegoroczne przedsięwzięcia 
szkolne realizowane pod hasłem „Kocham 
Cię, Polsko!”. Nauczyciele chcą przybliżyć 
dzieciom szeroko rozumianą polskość, umi-
łowanie naszych tradycji, patriotyzmu. Pięk-
ny wspólny śpiew w świątecznej scenerii, 
w blasku świec, pozwolił poczuć wszystkim 
radość i wspólnotę. W klimacie przyjaźni 
i serdeczności rozpoczęliśmy ferie zimowe.

Paulina Tojek
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Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych 
w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2022/2023

Do szkół w pierwszej kolejności przyj-
mowane są dzieci zamieszkałe w ob-
wodzie szkoły.

Terminy przeprowadzania postępo-
wania rekrutacyjnego i postepowania 
uzupełniającego do klas pierwszych szkół 
podstawowych, których organem prowa-
dzącym jest Miasto i Gmina Buk w roku 
szkolnym 2022/2023.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

21 do 25 lutego 2022 r.

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej.

7 do 11 marca 2022 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pod-
stawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

14 marca do 17 marca 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ustawy.

18 marca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 marca do 24 marca 2022 r.
Uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci 
nie zakwalifikowanych.

28 marca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

29 marca do 1 kwietnia 2022 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pod-
stawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

4 do dnia 8 kwietnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ustawy.

11 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwietnia do 15 kwietnia 2022 r.
Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci 
niezakwalifikowanych.

20 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w ak-
tualnościach na stronie www.buk.gmina.pl 
z dnia 4 lutego 2022.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Mieście 
i Gminie Buk w roku szkolnym 2022/2023
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci 

w wieku od 3 lat, do końca roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe).

2. Dziecko, posiadające orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, któremu 
odroczono rozpoczęcie spełnienia obo-
wiązku szkolnego, może uczęszczać do 
przedszkola do końca roku szkolnego 
w tym roku kalendarzowym, w którym 
kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe).

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przed-
szkola składają na kolejny rok szkolny 
deklarację o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego w tym przedszkolu 
w terminie 21 do 25 lutego 2022 r. Brak 

deklaracji w/w terminie traktuje się jako 
rezygnację z miejsca w przedszkolu.

4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci za-
mieszkałe na obszarze Miasta i Gminy 
Buk.
Na pierwszym etapie postępowania re-

krutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria mające jednakową wartość, wy-
mienione poniżej w kryteriach naboru (art. 
131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe)

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kan-

dydata;

6) samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Na drugim etapie postępowania rekruta-

cyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę 
kryteria oraz liczba punktów za kryteria, 
określone w Uchwale Rady Miasta i Gmi-
ny  Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których Mia-
sto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.



26    LUTY 2022

Terminy postępowania rekruta-
cyjnego na rok szkolny 2022/2023 do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Buk.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

21 do 25 lutego 2022 r.
Składanie deklaracji kontynuowania wychowania 
przedszkolnego.

7 do 16 marca 2022 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumenta-
mi potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym.

17 marca do 24 marca 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 
150 ustawy.

25 marca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca do 1 kwietnia 2022 r.
Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci 
nie zakwalifikowanych.

8 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
11 do 15  kwietnia 2022 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 do dnia 21 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewod-
niczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymie-
nionych w art. 150 ustawy.

22 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 do dnia 28 kwietnia 2022 r.
Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci 
nie zakwalifikowanych.

29 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są 
na stronie www.buk.gmina.pl w aktualno-
ściach z dnia 4 lutego br.

Aktywna tablica

Dwie szkoły w gminie Buk otrzymały 
dofinansowanie na zakup pomocy 
dydaktycznych w ramach rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pod 
kątem nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych „Aktywna tablica”. Łączna kwota 
otrzymanego wsparcia finansowego pozy-
skanego przez urząd Miasta i Gminy Buk 
wynosi 65.594 zł, przy wkładzie własnym: 
16.398 zł.

Pieniądze zgodnie z założeniami pro-
gram zostały przeznaczone na doposażenie 
placówek oświatowych w sprzęt umożliwia-
jący poprawę procesu nauczania w szkołach, 
szczególnie dla uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi: z dysleksją, zabu-
rzeniami koncentracji uwagi czy autyzmem. 
Lekcje z wykorzystaniem multimedialnych 
sprzętów (tablic interaktywnych, dotyko-
wych monitorów, projektorów, głośników, 
gier interaktywnych) są o wiele ciekawsze 
dla dzieci, które na co dzień obcują z tech-
nologią i również w szkole potrzebują no-
woczesnych bodźców, które pobudzą ich 
zainteresowanie. Dodatkowo dzięki zaku-
pionym pomocom dydaktycznym można 
sprawnie stymulować i usprawniać zabu-
rzone procesy psychomotoryczne, wyrów-
nywać dysproporcje edukacyjne, eliminować 
napięcia emocjonalne, rozwijać zdolności 
poznawcze oraz ułatwiać uczniowi zrozu-
mienie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia 
opanowania danych wiadomości. 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku pozyskała środki w wysokości 
35.000 zł, a wkład własny wyniósł 8.750 
zł. W ramach dofinansowania zakupiono 
dydaktyczno-terapeutyczne programy mul-
timedialne wspierające rozwój koncentracji 
uwagi, terapię logopedyczną, wspomagającą 
rozwój procesów komunikacji i kompetencji 
emocjonalno-społecznych, wspomagające 
procesy uczenia się. W celu zróżnicowania 
metod i narzędzi w oddziaływaniu terapeu-
tycznym doposażono także szkołę w trady-
cyjne pomoce dydaktyczne. 

Szkoła Podstawowa im. dr Wandy 
Błeńskiej w Niepruszewie otrzymała do-
finasowanie w wysokości 30.594 zł, przy 

wkładzie własnym wynoszącym 7.648 zł. 
Fundusze zostały przeznaczone na zakup na 
przykład wirtualnego „magicznego dywanu”, 
który dzięki zainstalowanemu systemowi 
czujników sprawia, że obraz reaguje na 
ruch, tym samym stymuluje zmysły i po-
budza wyobraźnię czy zestaw składający 
się z robota, dwóch mat edukacyjnych oraz 
50 ćwiczeń do zajęć terapii pedagogicznej 
i zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu 
lub zaburzeniami emocjonalnymi i spo-
łecznymi. Zakupiono też multimedialne 
zabawy i ćwiczenia dla dzieci z ADHD i spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, karty do 
ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych 
i wiele innych pomocy. 

EWA
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Laboratoria drogą do przyszłości
W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” cztery szkoły podstawowe 
w gminie Buk otrzymały wsparcie na łączną kwotę 395.700 zł. Dofinasowanie 
pozyskał urząd Miasta i Gminy Buk, który realizuje zadania w zakresie oświaty. 
Szkoły w pierwszym etapie wydawania zapewnionych środków zakupiły nowoczesne 
wyposażenie, rozwijające kompetencje przyszłości uczniów. 

„Laboratoria Przyszłości” powstają, aby 
rozwijać wśród dzieci i młodzieży 
kompetencje przyszłości w szeroko 

rozumianej tematyce STEAM – matematyka, 
technika, sztuka, inżynieria i nauka. Program 
ma wspierać uczniów w rozwoju ich talen-
tów związanych z nowymi technologiami, 
cyfryzacją czy robotyką. Jego pomysłodawcy 
zauważają również potrzebę wzmacniania 
umiejętności tzw. miękkich, takich jak kry-
tyczne i samodzielne myślenie czy inno-
wacyjność, oryginalność i pomysłowość. 
Zgodnie z regulaminem programu do końca 
grudnia ub.r. szkoły musiały wydać 60% 
przyznanych środków, a następne 40% do 
31 sierpnia 2022 r. 

W ramach programu „Laboratoria Przy-
szłości” Szkoła Podstawowa im. Bohate-
rów Bukowskich w Buku otrzymała wspar-
cie finansowe w wysokości 215.700 zł, a do 
końca grudnia 2021 r. wykorzystała część 

środków w wysokości 155.863 zł. Zakupiony 
sprzęt będzie wykorzystywany zarówno na 
zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych 
oraz do realizacji indywidualnych projek-
tów. W ramach wyposażenia podstawowego 
fundusze przeznaczono na m.in. drukarkę 
3D, mikrokontrolery z sensorami, wzmac-
niaczami, płytkami prototypowymi i innymi 
akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki pre-
zentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze 
oraz w ramach wyposażenia dodatkowego 
m.in. długopisy Banach 3D, wirtualną pra-
cownię ClassVR, mikroskopy, aparat foto-
graficzny wraz ze statywem i stabilizatorem, 
mikrofony bezprzewodowe, kolumnę mobil-
ną i zestaw do bezprzewodowej transmisji 
dźwięku oraz sprzęt do pracowni robotyki 
i kodowania dla klas 1-3. Z całą pewnością 
wykorzystanie zakupionych pomocy wpłynie 
na kształtowanie u uczniów umiejętności 
współpracy, zdolność rozwiązywania proble-

mów i kreatywność. Planowany jest zakup 
narzędzi i pomocy dydaktycznych m.in. na 
zajęcia plastyczne, techniczne, informatycz-
ne (zestawy: do pracowni robótek ręcznych, 
narzędzi do prac technicznych, do prac pla-
stycznych, programy edukacyjne i pomoce 
do robotyki oraz kodowania).

Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego 
Cieślaka w Dobieżynie uzyskała dofinaso-
wanie w wysokości 60.000 zł, w ramach któ-
rego zostały zakupione takie pomoce jak 
drukarka 3D, laptop do drukarki, zestaw 
stacji lutowniczej, aparat fotograficzny 
Canon, gimbal, mikrofon, zestaw do bez-
przewodowej transmisji dźwięku, statyw 
i zestaw lamp, pistolety klejowe bezprze-
wodowe, wagę elektroniczną, długopisy 
Banach, skrzynkę narzędziową, maszynę 
do szycia, krosna tkackie, druty, laminar-
kę, zestaw klocków konstrukcyjnych, klocki 
Plus-Plus, kolumnę mobilną, Genibot – robot 
z akcesoriami, kurs wykorzystania robotów, 
mata do kodowania.

Szkole Podstawowej im. dr Lecha 
Siudy w Szewcach zostało przyznane do-
finansowanie w wysokości 60.000 zł, dzięki 
któremu uczniowie korzystając z nowocze-
snego sprzętu cyfrowego rozwiną swoje za-
interesowania, umiejętności na zajęciach 
informatyki, techniki, robotyki, sztuki oraz 
matematyki. Wykorzystają innowacyjną 
technologię podczas lekcji, kół zaintereso-
wań, co zapewni im jeszcze lepsze warunki 
do rozwoju kompetencji, pobudzi ciekawość 
i kreatywność.

Szkoła Podstawowa im. dr Wandy 
Błeńskiej w Niepruszewie otrzymała 
wsparcie w wysokości 60.000 zł, dzięki 
któremu zakupiła m.in. drukarkę Banach 
3D School z ekosystemem (z 5-letnim 
wsparciem dydaktycznym, która umożli-
wia wdrożenia druku 3D w 12 obszarach 
użytku szkolnego); długopisy Banach 3D 
zmieniające rysunki w przestrzenne obiek-
ty, a efekty są od razu widoczne. Ponadto 
laptopa, stolik z szafką i pojemnikami na 
drukarkę 3D, zestaw do bezprzewodowej 
transmisji dźwięku, system mikrofonów 
bezprzewodowych, kompaktowy zestaw 
oświetleniowy. EWA
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Sport zwyczajny
Z Henrykiem Synorackim, 
motorowodniakiem, wielokrotnym 
medalistą mistrzostwa świata i Europy, 
rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak

Dwa lata temu otrzymał Pan nagro-
dę Burmistrza Miasta i Gminy Buk 
za wybitne osiągnięcia sportowe, 
które jednocześnie promują gminę 
Buk w Polsce i na świecie. Czy pamięta 
Pan, na co przeznaczył tę nagrodę?
– Oczywiście, że pamiętam i przy tej oka-

zji składam ponowne podziękowania Panu 
Burmistrzowi oraz Radzie Miasta i Gminy 
Buk za wyróżnienie. Od kilkudziesięciu lat 
każdy pieniądz inwestuję w sprzęt. W spo-
rcie technicznym ciągle pojawiają się nowe 
potrzeby, ponieważ nieprzerwanie pracu-
jemy nad ulepszaniem sprzętu, na którym 
się ścigamy. Może pani śmiało napisać, że 
gdybym mógł, to i cały budżet gminy prze-
puściłbym na sport.

Pochodzi Pan z Buku…
– Tak. Jak to się u nas mówi: „ulęgłem 

się w Buku i czuję Bukowiokiem”. Zresztą 
nie tylko ja. Także mój szwagier, Grzegorz 
Dorożała, mój mechanik, współpracownik, 
towarzysz podczas wyjazdów na zawody, 
jest stąd. Znamy się od dziecka, a od naj-
młodszych lat znały się także nasze rodziny. 

I również w Buku, w warsztacie, pra-
cujecie nad łódkami, na których Pan 
się ściga.
– To prawda. I jesteśmy chyba jedynym 

zespołem na świecie, który robi sprzęt od 
podstaw, każdy jego element. To nie tak, 
że we Włoszech kupujemy silnik, łódkę 
w Estonii, a śruby napędowe w Norwegii 
i składamy to potem do kupy. My robimy 
wszystko sami, kompleksowo i daje nam 
to sporą niezależność i satysfakcję.

Jest pan wielokrotnym motorowod-
nym mistrzem Europy i świata, ale 
zaczynał Pan od ścigania się na mo-
tocyklach. Ściganie pozostało, konie 
mechaniczne też, ale skąd ta zmiana, 
z asfaltu na wodę?
– Zaczynałem od motocykli jako repre-

zentant Unii Poznań. Byłem mistrzem Polski 
i osiągnąłem tyle, ile byłem w stanie. Nie 
było szans na dalszy rozwój. Tak jest trochę 
do dzisiaj. Sport motocyklowy na pewnym 
poziomie wymaga ogromnych nakładów 
finansowych. Czy któryś z Polaków wal-
czy dziś w mistrzostwach świata? Nie, bo 
koszty są zbyt duże. Wyjątkiem był Ryszard 
Mankiewicz, skądinąd związany z Bukiem, 

który póki co osiągnął najwięcej w sporcie 
motocyklowym. Sprzęt to jedno, ale trzeba 
brać udział w kolejnych eliminacjach, po-
dróżować po całym świece, od zawodów do 
zawodów. Kogo na to stać? Bez sponsorów 
się nie obędzie. Tymczasem okazało się, że 
sprzęt motorowodny nie wymaga aż takich 
nakładów, do tego wiele potrafimy zrobić 
sami. To nieżyjący już dziś Bogdan Gapski, 
motorowodniak i działacz sportowy, namó-
wił mnie do ścigania się na wodzie. To on 
zrobił ze mnie zawodnika, a przeflancować 
motocyklistę na łódkę nie było wcale tak pro-
sto. Ale się wciągnąłem. Powstał pierwszy 
silnik, który nazwaliśmy SyGaDo – od na-
szych nazwisk Synoracki, Gapski, Dorożała. 
W kolejnych latach powstawały i powstają 
kolejne silniki o różnej konstrukcji i pojem-

ności, ale zwyczajowo nazwa SyGaDo do 
nich przylgnęła.

Na jakich akwenach w okolicy aktu-
alnie możemy Pana spotkać?
– Kiedyś bywałem częściej na Jeziorze 

Niepruszewskim, Strykowskim, w Tomicach. 
Część jezior to aktualnie strefa ciszy. Trochę 
boję się pływać na Jeziorze Niepruszewskim 
z racji obecności innych uczestników ruchu 
na wodzie. Proszę mieć na uwadze, że płynąc 
łódką o pojemności silnika 125 cm3, osiąga 
się maksymalną prędkość dochodzącą do 
130 km/h. Fale pozostawiane przez duże 
łodzie i skutery wodne przy takich prędko-
ścią stanowią zwyczajnie niebezpieczeństwo 
dla łodzi sportowych takich jak moja. Ale 
wracając do pytania – aktualnie najczęściej 
bywam na jeziorze Sarcze w Trzciance, po-
pularnym wśród motorowodniaków miej-
scu treningów i startów. Warto nadmienić, 
jak korzystny jest wpływ łodzi na jeziora, 
na których motorówki i skutery mieszają 
i natleniają wodę. Wędkarze zawsze przy-
chodzili na próby, bo ryby chętniej łapały 
się na haczyk.

Trenuje Pan regularnie?
– Jeśli ktoś od 40 lat stale jest na wodzie, 

trudno tu mówić o treningach. Bardziej to 
kwestia sprawdzenia sprzętu, wypróbo-
wania nowych rozwiązań, które zostały 
wprowadzone przed kolejnym startem. 
Przy okazji dodam, że zdecydowanie wolę 
mniejsze łódki i prostsze silniki,  które są 
tańsze w eksploatacji, ale za to wymagają 
większej kultury technicznej.  

Jakie trzeba mieć szczególne predys-
pozycje do uprawiania sportu moto-
rowodnego?
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– Trzeba przede wszystkim bardzo 
chcieć! Dla zawodnika ważna jest orientacja 
na wodzie i myślę, że z tym człowiek albo się 
rodzi, albo nie. Kształt trasy zależy od kształ-
tu linii brzegowej, charakterystyki jeziora, 
przy czym wbrew pozorom organizatorom 
zależy, abyśmy jeździli wolno, a to wcale nie 
takie proste. Ale mówimy tu o sporcie dla 
ludzi odpowiedzialnych za siebie i za innych 
– nie dla narwańców. Poza samym ściganiem 
trzeba znać się na sprzęcie – tak teoretycznie, 
jak i praktycznie, będąc mechanikiem. 

Co robi zimą motorowodniak?
–  Nie ścigamy się, nie pływamy, ale 

pracujemy w warsztatach i pracujemy nad 
rodzinami, aby dały nam żyć, a konkretnie 
startować, aby z nami wytrzymywały, kiedy 
zacznie się sezon i będziemy znikać na całe 
dni. Kolejne eliminacje do mistrzostw świata 
to czasami tygodniowy wyjazd i cieszę się, 
że towarzyszy mi na nich w charakterze me-
chanika Marek Koza. Syn Wiktor, wchodzący 
w skład ekipy, musi ponadto liczyć na wy-
rozumiałość pacjentów, więc nie ma lekko.

Stąd już o krok od pytania: to jakie 
plany na sezon 2022?
– Oczywiście wszystko zależy od sytu-

acji pandemicznej. Planuję wystartować 
w cyklu eliminacji do mistrzostw świata 
i Europy. W planach zatem mam starty koło 
Brna w Czechach, w Boretto we Włoszech, 
w Morze w Szwecji, w Tarnopolu na Ukrainie. 
I kolejny raz we włoskiej Cremonie, gdzie 
odbywać się mają mistrzostwa Europy.

A gdyby ktoś chciał pójść w Pana ślady, 
od czego powinien zacząć?
– Jest kilka możliwości. Choćby program 

„Formuła dla Przyszłości”, w ramach której 
w kwietniu na jeziorze Sarcze w Trzciance 
będą mogli ścigać się najmłodsi. Jeszcze 

z rodzicami, na pontonach z silnikami. Można 
poczuć, czy to jest to. Jeśli tak, młody adept 
powinien zaopatrzyć się w łódkę z silni-
kiem, odpowiednim do wieku i tak przez 
kolejnych parę lat się rozwijać, co wymaga 
zaangażowania rodziców czy opiekunów. 
Z czasem i wiekiem mamy kolejne klasy, aż 
do wyścigowej włącznie. Możemy oczywiście 
poprzestać na klasach sportowych i cieszyć 
się rywalizacją i atmosferą wyścigów nie 
angażując większych środków finansowych. 
Każdy może znaleźć taką klasę zależną od 
rodzaju i mocy silnika oraz typu łodzi, w ja-
kiej czuje się najlepiej. Listę zrzeszonych 
klubów motorowodnych można znaleźć na 
stronie Polskiego Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego, ale zapraszam do 
Poznańskiego Klubu Morskiego LOK.

W tym roku kończy Pan 75 lat. Jest 
Pan w świetnej kondycji, której po-
zazdrościć może Panu wielu młod-
szych kolegów, i nawet nie myśli Pan 

o zakończeniu kariery.
– Nie myślę, bo czuję się świetnie. Nigdy 

nie paliłem, nie chlałem, staram się zdrowo 
odżywiać, utrzymywać organizm w formie. 
A kiedy powiem stop? Kiedy poczuję, że się 
boję, że refleks już nie ten. Wtedy powiem 
sobie: koniec. Ale jeszcze nie teraz… Szyku-
jemy nowy sprzęt!

Henryk Synoracki – urodził się 10 czerw-
ca 1948 r. w Buku. Jest wielokrotnym motoro-
wodnym medalistą mistrzostw świata i Europy, 
reprezentującym barwy Poznańskiego Klubu 
Morskiego LOK. Sporty motorowodne uprawia 
od 30. roku życia. W swojej karierze zdobył 10 
medali mistrzostw świata (w tym 3 złote) i 18 
medali mistrzostw Europy (w tym 11 złotych). 
Razem z Bogdanem Gapskim i Grzegorzem 
Dorożałą zaprojektował i zbudował pierwszy 
silnik (SyGaDo), dzięki któremu osiąga suk-
cesy sportowe.

Fot. Wiktor Synoracki 

Nagrody sportowe do wzięcia
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień burmistrza 
Miasta i Gminy Buk dla zawodników, trenerów reprezentujących kluby sportowe lub 
stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Buk oraz 
dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta 
i Gminy Buk. 

Nagrody i wyróżnienia mogą być przy-
znane:

 » osobom fizycznym – zawodnikom za 
osiągnięte wyniki sportowe (indywi-
dualnie lub drużynowo),

 » trenerom prowadzącym szkolenie za-
wodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub kra-
jowym współzawodnictwie sportowym,

 » innym osobom fizycznym wyróżniają-

cym się osiągnięciami w działalności 
sportowej.
Wnioski można składać w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r. 
do godziny 15. (decyduje data wpływu do 
urzędu):

 » drogą pocztową (za pośrednictwem 
operatora pocztowego) na adres: Urząd 
Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 
1, 64-320 Buk,

 » bezpośrednio do urny wystawionej 
przed wejściem do budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Buku od strony ul. 
Ratuszowej 1.
Szczegółowe informacje dotyczące na-

boru oraz wnioski dostępne są na stronie 
www.buk.gmina.pl w aktualnościach z dnia 
2 lutego.
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Halowy Turniej Piłki Nożnej PATRIA CUP 2022
W tym roku MKS Patria Buk obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia. Główne 
obchody planowane są na miesiące letnie, ale już od początku roku zarząd klubu 
podejmuje liczne kroki w kierunku upamiętnienia tej wspaniałej historii. 

Po raz piąty Miejski Klub Sportowy 
Patria był organizatorem piłkarskich 
turniejów halowych. Rozgrywki odby-

wały się w hali OSiR w Buku. W zawodach 
podzielonych na 7 kategorii wiekowych, na 
przełomie stycznia i lutego wzięło udział 68 
zespołów z roczników od 2015 do 2006. 
W wspominanym okresie swoje umiejęt-
ności prezentowało około 750 zawodniczek 
i zawodników. W 149 spotkaniach zdobyto 
341 bramek. W Halowych Turniejów Piłki 
Nożnej PATRIA CUP 2022 udział wzięły takie 
drużyny jak: GAP Czacz/Śmigiel, Promień 
Opalenica, APR Trzcianka, APT 
Poznań, Błękitni Owińska, Sokół 
Duszniki, Orlik Kaźmierz, Pozna-
niak Poznań, Grom Plewiska, NKS 
Niepruszewo, APR Dębiec, Avia 
Kamionki, Orzeł Granowo, OTPS 
Winogrady Poznań, APR Grodzisk 
Wielkopolski, AP OSiR Lwówek, 
Canarinhos Skórzewo, APR Ko-
ścian, UKS Dyskobolia Grodzisk 
Wielkopolski, AF SIX Nowy To-
myśl, Korona Zakrzewo, Meblorz 
Swarzędz, Orlik Poznań, ZAP Zbą-
szynek, Wielkopolska Komorniki, 
GSP Sątopy, Sokół Pniewy, Lider 
Swarzędz, NAP Polonia Nowy 

Tomyśl, Huragan Pobiedziska, UKS Śrem, 
Pelikan Niechanowo.  

W dniach 15-16 lutego jako pierwsi 
swoje umiejętności prezentowali zawodnicy 
z roczników 2008/09, 2012 oraz 2006/07. 
W tych trzech turniejach wygrały odpowied-
nio drużyny: Patrii Buk, Orlika Kaźmierz oraz 
AP OSiR Lwówek. W roczniku 2008 i mł. 
udział wzięło 8 drużyn, natomiast w po-
zostałych sześciu turniejach do rozgrywek 
przystąpiło zawsze po 10 ekip. W rozgryw-
kach z ośmioma drużynami zagrano tzw. 
systemem „Liga Mistrzów/Liga Europy”, 

a każda z drużyn rozegrała 6 meczów po 
10 min. każdy. W stawce 10 drużyn system 
przeprowadzania turnieju był nieco inny. 
W dwóch grupach (po 5 drużyn) rywalizo-
wano o miejsca 1-5, które następnie dawały 
prawo gry o poszczególne miejsca w całym 
turnieju tj. najlepszy zespół z grupy A grał 
o pierwsze miejsce z najlepszym zespołem 
z grupy B. 

Kolejny weekend piłkarskich emocji 
przypadł na 22-23 stycznia. Rywalizowali 
w nim najmłodsi adepci futbolu. W roczniku 
2014/2015 nie była prowadzona klasyfika-
cja końcowa. Najważniejsza była zabawa 
i możliwość sprawdzenia się z innymi dru-
żynami. W tym turnieju grano w formie 4x4 
na dwa boiska (bramki 3x1,55 m). Kolejnego 
dnia przypadła rywalizacja w roczniku 2013. 
Tutaj w stawce 10 drużyn najlepsza okazał 
się drużyna Wielkopolska Komorniki. 

Ostatni akcent Halowych Turniejów 
Piłki Nożnej PATRIA CUP 2022 przypadał 
na pierwszy weekend lutego. W sobotę 5 
lutego rywalizowali zawodnicy z rocznika 
2011. I tu najlepsza była Avia Kamionki. 
Natomiast w niedzielę można było oglądać 
rywalizację chłopców z rocznika 2010, gdzie 
bezkonkurencyjna była Korona Zakrzewo. 

Podczas każdego z turniejów organizo-
wanych przez MKS Patrię drużyny walczyły 
o puchary, medale i dyplomy. Tradycją stały 
się także wyróżnienia indywidualne w każdej 
drużynie. Podczas każdego z turniejów (za 
wyjątkiem 2014 i mł.) wybierany był król 
strzelców, najlepszy bramkarz i zawodnik 
danego turnieju. Organizatorzy podziękowali 
także trenerom, wręczając torbę z gadżetami. 
Nad bezpieczeństwem, podczas wszystkich 
zawodów czuwała wykwalifikowana opieka 
medyczna, a zawody prowadził zawsze sę-
dzia z ramienia WZPN. Na wszystkie drużyny 
czekał ciepły posiłek (pizza) oraz woda. Do 
dyspozycji trenerów, opiekunów, rodziców 
i kibiców była udostępniona bezpłatnie 
kawa, herbata i słodki poczęstunek. Wyniki 
turnieju rocznika 2008/2009 można było 
śledzić na platformie tournify.nl, natomiast 

informacje z pozostałych turniejów 
były dostępne na stronie FB – MKS 
Patria Buk – relację były prowadzo-
ne na bieżąco, a wyniki wypisywane 
bezpośrednio po każdym meczu.

Patronat nad zawodami objął 
Burmistrz MiG Buk. Impreza była 
współfinansowana przez Wiel-
kopolski Związek Piłki Nożnej 
w ramach programu grantowego. 
Pomagali nam liczni sponsorzy: 
Restauracja Nova Trattoria, Spec-
-Instal, Linea, Fotowoltaika Sunrise 
Energy, Kera Awak. 

Paweł Prugar
OSiR Buk
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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

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
wolna od wszelkich ziemskich trwóg,

tutaj na zawsze został Twój ślad,
a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból.” 

Serdeczne podziękowania:
księdzu Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi, 

księdzu Jarosławowi, panu organiście dr Leszkowi 
Górce, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 

delegacjom, firmie pogrzebowej „Osiński” 
i wszystkim obecnym – za okazane wsparcie, 

odprawiony różaniec i udział w ostatnim 
pożegnaniu naszej kochanej żony, mamy,  

teściowej i babci

V Śp. Zofii Pakuły

Dziękujemy za przyjęte komunie  
i zamówione Msze św. 

Mąż z rodziną

Panu Czesławowi Pakule 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

po śmierci małżonki śp. Zofii  

składa  

Burmistrz Miasta i Gminy Buk  

wraz ze współpracownikami

Koledze Czesławowi Pakule 

 wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po stracie Żony

składają Sołtysi Miasta i Gminy Buk

Prywatna praktyka lekarska
lek. Artem Symchuk

Buk, ul.Mury 8

– badanie dzieci bez 
ograniczeń wiekowych

Gabinet otwarty w soboty od 9.30 do 16.00

Rejestracja tel.:  785 719 166



W WYKONANIU:

GODZINA 19.00

JIG REAL MANIACS
ORAZ

TUATHA & ELLORIEN

koncert celtic fusion
Dance and literatute

10 MARCA 2022 - CZWARTEK

Dzień Kobiet na 
               irlandzką nutę

MAGICZNA PODRÓŻDO 

ŚWIATA CELTÓW

Buk, kino "Wielkopolanin",
pl. St. Reszki 29

bilety w cenie 30 zł do nabycia:
MGOK, ul. Dobieżyńska 27, 

kasa kina Wielkopolanin
szczegóły: mgok@mgokbuk.pl


