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Cenna pomoc mieszkańcom  
w trudnych czasach

Dodatek węglowy, wzrost cen energii to jedne z tematów XLV sesji Rady MiG Buk, która 
odbyła się 27 września br. Burmistrz mówił między innymi o prowadzonej modernizacji 
oświetlenia ulicznego, propozycji sprawdzenia zasobu geotermalnego gminy – działaniach, 
dzięki którym zaoszczędzić będzie mogła zarówno gmina jak i mieszkańcy.

Na początku sesji burmistrz MiG Buk 
Paweł Adam przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie pomiędzy 
sesjami. 

Dodatek węglowy
Burmistrz rozpoczął od realizacji zadnia 

zleconego gminie przez administrację rządową 
czyli przyznania i wypłaty dodatku węglowego. 
Temat ten wracał wielokrotnie podczas sesji, 
zarówno w wystąpieniu burmistrza, jak i zapy-
taniach radnych. Zostały omówione działania, 
które do tej pory były podjęte przez urząd. Od 
18 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej 

przyjmuje wnioski mieszkańców. Na dzień 26 
września br. zostało złożonych 1242 wniosków 
o dodatek węglowy, który jest wypłacany 
jednorazowo i wynosi 3000 zł. Wnioski będą 
przyjmowane do 30 listopada br. Świadczenie 
przysługuje osobie w gospodarstwie domo-
wym w przypadku, gdy  głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków do dnia 11 sierpnia br. Ustawodaw-
ca nie zastosował w tym działaniu żadnego 
kryterium dochodowego. 

Z obrad sesji
W dniu 27 września 2022 r. odbyła się XLV sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk.

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

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

2022 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.

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

Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1.  Zmiana uchwały nr VII/49/2019 Rady Miasta i Gminy 

Buk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegó-

łowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.

2.  Zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze.

3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej.

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie 
autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie 
– etap A.

5.  Nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej w Cie-
ślach.

6.  Uchwalenie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025”.

7.  Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację 
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepru-
szewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz 
z przykanalikami”

8.  Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację 
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”.

9.  Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację 
zadania „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Wielka Wieś – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka – etap 
II”.

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

11. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gmi-
ny Buk z dnia 28 grudnia 2021r. 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 przeded-
niu sezonu 
grzewczego samorządy borykają 

się z problemem drastycznego wzrostu cen 
energii elektrycznej i opału. Poprzez Ośrodek 
Pomocy Społecznej zajmujemy się przyzna-
waniem dodatku węglowego, co niestety 
na skutek źle napisanego prawa, sprawia 
zarówno nam jak i mieszkańcom szereg trud-
ności i nieprzyjemności. Nie odpowiadamy 
za błędy rządzących, ale to na nas spada 
ich odium. Z tej racji apeluję do Państwa 
o rozwagę i życzliwość wobec urzędników 
zajmujących się naszymi wspólnymi spra-
wami. W przestrzeni publicznej trwa także 
dyskusja o samorządowych składach węgla. 
Ich prowadzenie nie jest zadaniem własnym 
gminy, ale wobec ewidentnej potrzeby je-
steśmy gotowi stanąć na wysokości zada-
nia, o ile takie decyzje zostaną ostatecznie 

podjęte na szczeblu krajowym. 
W październiku zakończył się cykl zebrań 

wiejskich, które od zawsze były najlepszą 
formą wymiany informacji i spostrzeżeń oraz 
zgłaszania postulatów przez mieszkańców 
wsi. Niestety frekwencja na tegorocznych spo-
tkaniach w sołectwach była nienajlepsza, na 
co z pewnością miały wpływ trwające prace 
polowe. W przyszłym roku zebrania odbędą 
się już w tradycyjnym terminie i nie ukrywam, 
że liczymy na Państwa liczniejszą obecność. Za 
nami także debata o stanie oświaty w gminie. 
Przy szerokim udziale rodziców, uczniów, na-
uczycieli i zaproszonych gości pracowaliśmy 
wspólnie w grupach i rozmawialiśmy o stanie 
„szkoły” jako takiej. Dziękuję moderatorom 
oraz uczestnikom za poświęcony czas i cenne 
refleksje. Liczę na to, że ta potrzebna wymiana 
informacji i spostrzeżeń, stanie się zaczątkiem 
pozytywnych i zdecydowanie oczekiwanych 
zmian na lepsze. Na koniec gratulacje dla jubi-
latów: MKS Patria z Buku, która od wieku jest 
częścią naszego miasta oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich w Niepruszewie z okazji półwiecza 

działalności. Serdecznie dziękujemy za Waszą 
codzienną pracę i trud i prosimy o więcej. 

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Święto 
Niepodległości

11 listopada, godz. 11.00
Msza Święta za Ojczyznę 

w Sanktuarium  
Matki Bożej Bukowskiej 

Literackiej
Następnie przemarsz na Plac 
Stanisława Reszki i złożenie 

wieńców pod Pomnikiem 
Bohaterów Ziemi Bukowskiej.
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W międzyczasie, 15 września br. została 
przyjęta nowelizacja ustawy.  Po zmianach, 
w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodat-
ku węglowego złożono dla więcej niż jednego 
gospodarstwa domowego mających ten sam 
adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten 
jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył 
wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski 
pozostawia się bez rozpoznania. –  Ta sytu-
acja rodzi wiele płaszczyzn konfliktowych 
wśród mieszkańców, a tego przejawem są 
wizyty czy telefony do urzędu.  Nie kryję 
swego zbulwersowania w tej sprawie, bo 
obywatele zostali wprowadzenie w błąd. Wy-
baczcie Państwo, że pozwalam sobie oceniać 
tą sytuację, ale ta ustawa została napisana na 
kolanie i jest bublem prawnym. Mieszkańców 
bardzo proszę o wyrozumiałość. Jeżeli któryś 
z wnioskodawców nie otrzyma dodatku, winę 
za to nie ponosi ani urząd, ani OPS. Jest to 
ewidentnie rezultat wprowadzenia w błąd 
i zmiany zasad przyznawania tego dodatku 
przez ustawodawcę już w czasie możliwości 
składania wniosków – mówił burmistrz. 

Pracownicy OPS zostali do tego zadania 
odpowiednio przygotowani i podobnie jak 
w przypadku innych sytuacji nadzwyczaj-
nych, którymi się zajmowali w ostatnim 
czasie, realizują je z ogromnym zaangażo-
waniem. Zaczęli świadczyć pracę nawet 
w nadgodzinach, aby jak najlepiej i najszyb-
ciej zrealizować to zadanie. – Jeszcze w tym 
tygodniu planujemy wypłacić 391 świadczeń 
na kwotę prawie 1.200.000 zł, jest to 42 pro-
cent ogólnego zapotrzebowania przy oszaco-
waniu kosztów realizacji tej ustawy w gminie. 
Bardzo proszę o zainteresowanie radnych, 
bo może dojść do sytuacji, że mieszkańcy 
będą do Państwa przychodzić z pytaniami 
czy z prośbą o interwencję. 

W tym temacie radni dopytywali burmi-
strza między innymi o to jak weryfikowane są 
wnioski o dodatek węglowy, co jak się okazuje 
zobowiązuje urzędnika do zweryfikowania 
czy dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Przy okazji mówiąc o zaangażowaniu 
pracowników OPS burmistrz pogratulował 
kierownik tej jednostki Agnieszce Słaby 
zespołu pracowników i zaapelował do rad-
nych, aby w najbliższym czasie powrócić do 
kwestii nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Podwyżki cen energii elektrycznej
Kolejnym punktem sprawozdania bur-

mistrza był drastyczny wzrost kosztów 
energii elektrycznej. – Jako gmina jesteśmy 
w Poznańskiej Grupie Zakupowej Energii 
Elektrycznej. Na początku września nastąpiło 
otwarcie ofert na grupowy zakup energii 
elektrycznej i zostaliśmy poinformowani, że 
odpłatność za 1 kWh z dotychczasowej staw-

ki 58 gr netto została podniesiona do 2,71 
zł; co spowoduje zwiększenie cen za energię 
elektryczną o 450 procent. To stawia naszą 
gminę, tak jak i inne samorządy w sytuacji, 
że znacznie więcej trzeba będzie zapłacić za 
utrzymanie szkół, budynków użyteczności 
publicznej, itd. 

I kontynuował: – Już wiadomo, że prze-
targ zostanie unieważniony z racji tego, że 
żaden samorząd nie jest przygotowany na 
tak drastyczny wzrost cen; planowane jest 
przeprowadzenie drugiego przetargu. Są też 
zapowiedzi rządowe, że będą podejmowane 
działania w celu udzielenia pomocy samorzą-
dom. Na posiedzeniach komisji Rady MiG Buk 
będą na bieżąco informować o ustaleniach 
w tym zakresie.

Modernizacja oświetlenia
W związku ze wzrostem cen energii 

elektrycznej czekają nasz samorząd znacz-
nie wyższe wydatki w ramach bieżącego 
utrzymania obiektów takich jak szkoły czy 
wiejskie domy kultury. Dlatego w obliczu 
szalejącej drożyzny modernizacja oświetlenia 
ulicznego znacząco wpłynie na koszt zuży-
cia energii umożliwiając wygospodarowanie 
niezbędnych w tak trudnym czasie oszczęd-
ności. – Trudno jeszcze mówić ile uda nam 
się zaoszczędzić, to będzie można powie-
dzieć dopiero po zużyciu energii elektrycznej 
w skali całego roku. Mamy już wyliczenia 
w ramach pierwszego etapu w zakresie 
oświetlenia ulicznego na mieniu gminnym, 
z których wynika, że oszczędności zużycia 
energii na oświetlenia wyniosą około47 
procent. Jeżeli te zapowiedzi się sprawdzą, 
to podobne wyniki oszczędności prognozy 
powinno udać się uzyskać na oświetleniu 
na mieniu spółki ENEA – mówił burmistrz 
Paweł Adam podczas sesji Rady MiG Buk 
w dn. 27.09.br.

I kontynuował: – Widać, że odpowiednio 
wcześnie podjęte decyzje w tym zakresie 
były właściwe – te inwestycje przeprowadzi-
liśmy, a oświetlenie jest teraz na wyższym 
poziomie i powinno dobrze służyć miesz-
kańcom. Planujemy też audyt oświetlenia 
we wszystkich obiektach użyteczności pu-
blicznej. Przeprowadzone zostały rozmowy 
z zarządcami i kierownikami poszczególnych 
obiektów celem optymalizowania kosztów 
bieżącej działalności użytkowania i korzysta-
nia z energii elektrycznej. Być może gmina 
zainwestuje w wymianę źródeł oświetlenia 
w tych placówkach, aby przeprowadzić sto-
sowne oszczędności. 

Obecnie trwają prace administracyjne 
związane z rozbudową istniejącego oświetle-
nia na terenie gminy. Procedowane są między 
innymi postępowania związane z lokalizacją 
celu publicznego oraz uzyskania zezwoleń 

na umieszczenie oświetlenia w pasach dro-
gowych dróg publicznych na terenie gminy.

Analiza  
zasobów geotermalnych gminy

Na wniosek burmistrza gmina podejmie 
działania w zakresie przystąpienia do ana-
lizy zasobów geotermalnych gminy, z czym 
związane jest przygotowanie niezbędnej do-
kumentacji. Burmistrz podziękował radnym 
za zaufanie jakim go obdarzyli i jednomyślnie 
przychylili się do jego propozycji w tym za-
kresie. – Będziemy mogli dowiedzieć się, czy 
gmina ma potencjał geotermalny i tym samym 
będzie można pozyskać znaczne oszczędności. 
Jeśli wynik tej analizy będzie pozytywny, to 
w ślad za tym będziemy się ubiegać o dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako jedne-
go ze źródeł finansowania odwiertu geoter-
malnego. Uważam, że gmina ma duże zasoby 
w tym względzie, ale dopiero szczegółowa 
ekspertyza potwierdzi to przypuszczenie. Je-
śli wynik będzie pozytywny, to podejmiemy 
też działania w celu refundowania kosztów 
przygotowania tej dokumentacji. 

Bieżące postępowania przetargowe
W dalszej części swojego sprawozdania 

burmistrz omówił postępowania przetargo-
we planowanych inwestycji. Zaznaczył, że 
gmina pomimo trudnej sytuacji na rynku 
wykonawczym podejmuje próby, aby kolejne 
postępowania przetargowe na te same zada-
nia przyniosły stosowane efekty. Te działania 
wyzwalają stosowną konkurencję i niższe 
ceny ofert, co w wyniku niektórych postę-
powań przetargowych jest już widoczne, 
a powinno zaprocentować w przyszłym roku.
Bieżące postępowania przetargowe:

– przebudowa i remont drogi gminnej 
Otusz – Huby – weryfikowanie ofert w ra-
mach drugiego postępowania przetargowego 
(pierwszy przetarg został unieważniony); 
na ten cel zostały zwiększone środki w bu-
dżecie gminy;

– budowa pumptracka w Niepruszewie – 
pierwsze postępowanie przetargowe zostało 
unieważnione z racji zbyt dużych oczekiwań 
finansowych wykonawców; gmina jest na 
etapie weryfikowania tego zadania; 

– budowa hali sportowej w Dobieżynie 
– z powodu zbyt dużych oczekiwań finan-
sowych wykonawców należało unieważnić 
drugie postępowanie przetargowe, zostanie 
przeprowadzone kolejne;

– budowa sieci kanalizacyjnej w Wiel-
kiej Wsi w ul. Zakładowej, ul. Słonecznej, ul. 
Smugi –gmina dysponuje dofinansowaniem 
w wysokości 8.150.000 zł z Rządowego Fun-
duszu „Polski Ład”, po przetargu wykonanie 
tego zadania będzie kosztować ok. 10 mln; 
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– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach 
Suchych; na tą inwestycję zostało zapewnio-
ne dofinansowanie w wysokości 193.000 
zł w ramach programu budowy dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. Jednak po 
przetargu okazało się, że ta inwestycja będzie 
więcej kosztować gminę i należy zwiększyć 
środki na jej realizację;

– budowa placu zabaw przy MGOK – we-
ryfikowanie ofert w ramach postępowaniu 
przetargowego, jedna oferta jest poniżej 
zaplanowanej kwoty na to zadanie.

Bieżące sprawy gminy
Burmistrz mówił też o sprawnie funkcjo-

nującej komunikacji gminnej, z której miesz-
kańcy chętnie korzystają. Przypomniał, że 
do końca miesiąca poprzez formularz zgło-
szeniowy znajdujący się na stronie urzędu 
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi co 
do przebiegu tras i rozkładów jazdy autobu-
sów. Następnie uwagi zostaną zweryfikowane 
i wówczas rozpoczną się działania mające 
poprawić funkcjonowanie komunikacji.

W sprawozdaniu została też ujęta debata 
oświatowa w gminie, która odbyła się 21 
września br. Wyrażone zostały słowa po-
dziękowania dla wszystkich uczestników 
pierwszych tego typu konsultacji, w ramach 
których były prowadzone rozmowy na temat 
stanu bukowskiej oświaty celem wypracowa-
nia dobrych kierunków zmian. W ten sposób 
gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
nie tylko środowiska oświatowego, ale też 
rodziców, uczniów, którzy po raz pierwszy 
mieli okazję wziąć udział w takiej debacie. 

Burmistrz wspomniał też o dwóch waż-
nych wydarzeniach, które w ostatnim czasie 
zostały zorganizowane w gminie. Pierwsze 
z nich to 100-lecie MKS Patria i uroczysta 
gala, która odbyła się z tej okazji z udziałem 
zawodników, działaczy, gości,  mieszkańców. 
Uroczystość zostało przygotowane na wy-
sokim poziomie, a w jego organizację zaan-
gażowało się oprócz MKS Patria też wiele 
osób i placówek z gminy, również jednostki 
organizacyjne urzędu. Drugim wydarzeniem 
były gminne zawody sportowo-pożarnicze, 
dzięki którym strażacy systematycznie pod-
noszą swoją gotowość bojową. Nasi druho-
wie działają nie tylko dla zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, ale też uczestniczą 
w licznych interwencjach nadzwyczajnych, 
takich jak ostatnio związanych z Jeziorem 
Niepruszewskim, za co należą się szczególne 
podziękowania.

Do podziękowań za organizację tych wy-
darzeń dołączyli też radni, którzy wyrazili 
słowa uznania dla ich organizatorów.  

 Burmistrz wspomniał też o cyklu zebrań 
wiejskich, które odbywają się w sołectwach 
na terenie gminy. Ubolewał, że frekwencja 

mieszkańców jest niska, ale ma nadzieję, że 
cykl zebrań sprawozdawczych, które zapla-
nowano na wiosną przyszłego roku wzbudzi 
większe zainteresowanie mieszkańców.

Wspomniano też o organizowanym przez 
gminę Tygodniu Seniora w dniach od 3 do 
7 października i bogatej ofercie wydarzeń 
z tym związanych, w ramach których każdy 
senior może znaleźć coś dla siebie.

Zdaniem radnych
W dyskusji po sprawozdaniu burmistrza 

głos zabrał między innymi Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, 
który przyłączył się do opinii, że debata 
oświatowa była gminie bardzo potrzebna. 
– Chciałbym podziękować inicjatorom tego 
spotkania. Mam nadzieję, że będą organizo-
wane kolejne, niemniej ciekawe tego typu 
konsultacje. Nawiązując do tematu podwy-
żek cen energii elektrycznej zwracam uwagę 
na bardzo trudną sytuację przedsiębiorców 
w gminie, na przykład właścicieli piekarń, 
cukierni, itp., którzy już otrzymują umowy 
na nowy rok, a podwyżki cen energii wzrosły 
nawet o 500 procent. Jeżeli nie zostaną pod-
jęte odpowiednie działania w tym zakresie 
przez rządzących, to grozi nam upadek firm, 
wzrost poziomu bezrobocie, itp. Zapropono-
wana przez burmistrza inicjatywa dotyczące 
ustalenia zasobu wód geotermalnych jest jak 
najbardziej uzasadniona, przydatna i należy 
ją podjąć. Słowa uznania należą się też działa-
niom związanym z modernizacją oświetlenia, 
dzięki którym jest duża szansa na niemałe 
oszczędności. Podobnie jak burmistrz nie 
podpisałbym się pod apelem, aby ograni-
czać czas oświetlania ulic, bo bezpieczeństwo 
mieszkańców byłoby w znacznym stopniu 
zagrożone. Ponadto przypomniał radnym, 
że w związku z tym, że Minister 

Finansów ogłosił maksymalny wskaźnik 
dla wyliczenia wzrostu podatków lokalnych w 
wysokości 11,8 procenta, który jest równy 
poziomowi inflacji, to w październiku będzie 
nas czekała niełatwa debata i podjęcie trud-
nych decyzji dotyczących ustalenia wysokości 
podatków w naszej gminie na kolejny rok.

Interpelacje i zapytania
W punkcie sesji „interpelacje i zapyta-

nia” głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady 
MiG Buk Andrzej Jankowski, który wrócił do 
wydarzenia z początku września br., kiedy 
to na ulicach gminy Buk odbyły się zawody 
triathlonu Enea Ironman Poznań. Radny 
mówił, że na czas przejazdu zawodników 
zostały zamknięte ulice Wielkiej Wsi: ul. 
Smugi, ul. Słonecznej, co znacznie utrudniło 
przemieszczanie się mieszkańców w godz. od 
9 do 14, a wystarczyłoby zapewnić choć jed-
ną otwartą śluzę komunikacyjną. Burmistrz 

odpowiedział, że ma świadomość jak duży 
był to problem dla mieszkańców, bo też z nim 
kontaktowali się w tej sprawie. Z propozycją, 
aby zapewnić śluzy na tym odcinku, urząd 
zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, na długo przed zaplanowa-
nymi zawodami, ale otrzymał odpowiedź 
odmowną. – Mogę jedynie obiecać, że jeśli 
za rok pojawi się tego typu inicjatywa, któ-
ra w tak znacznym stopniu może utrudnić 
przemieszczanie się mieszkańców, to trzeba 
będzie poważnie się zastanowić czy gmina 
wyrazi zgodę na jej realizację na naszym 
terenie – mówił burmistrz.

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

– zmiany uchwały nr VII/49/2019 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 kwietnia 2019 
r. w sprawie regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wy-
płacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość i warunki wypłacania nagród i in-
nych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk;

– zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze:

– miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Nie-
pruszewie przy ulicy Starowiejskiej;

– miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w miej-
scowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady 
A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie 
– etap A;

nieodpłatnego przekazania nieruchomo-
ści położonej w Cieślach:

– uchwalenia „Gminnego Programu Opie-
ki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na 
lata 2022-2025”;

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nie-
pruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. 
Bukowa wraz z przykanalikami”;

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II 
etap – ul. Jarzębinowa”;

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania 
„Budowa wraz z rozbudową sieci kanaliza-
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Oświata w gminie na pierwszym planie
Sprawy oświatowe zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty 
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które 
odbyło się 20 września br. Zajęto się też oceną wykonania budżetu za I półrocze 2022 
roku oraz omówieniem bieżących projektów uchwał, w tym między innymi z zakresu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Posiedzenie rozpoczęło się od wizytacji 
żłobka miejskiego „Bukowianka” w Buku. 
Dyrektorka przedszkola Sławomira Polcyn 
oprowadziła radnych po nowej placówce 
opiekuńczej. Opowiadała o naborach dzie-
ci; kadrze pedagogicznej, którą udało jej się 
zbudować; pierwszych miesiącach opieki 
nad dziećmi. O poszczególnych etapach 
inwestycji, też trudnościach, które spowo-
dowały opóźnienie oddanie placówki do 
użytku, mówiła kierownik referatu inwe-
stycji i gospodarki komunalnej Ilona Dęb-
ska. Podkreślano, że budowa żłobka i jego 
wyposażenie było możliwe dzięki środkom 
unijnym, rządowym i gminnym. Radni mieli 
okazję zobaczyć jak wygląda placówka, która 
powstała w ramach rewitalizacji budynku, 
zresztą już kolejnego na terenie gminy. Dopy-
tywali między innymi o zasady wyżywienia 
dzieci w postaci cateringu przywożonego do 
żłobka. Byli pod wrażeniem nowoczesnej 
placówki: sal z pięknymi malowidłami na 
ścianach, jej wyposażenia czy placu zabaw 
przed budynkiem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświa-
ty Tomasz Plewa wyraził słowa uznanie dla 
osób zaangażowanych w inwestycję, zarówno 
dla burmistrza, jak i jego współpracowników 
– za determinację w realizację tak niełatwego 
zadania jakim była przebudowa dotychczaso-
wej „Bukowianki”. Pani dyrektor Sławomirze 
Polcyn podziękował, że pomimo kierowania 
Przedszkolem im. Krasnala Hałabały w Buku 
podjęła się niełatwej misji równoczesnego 
kierowania nową placówką.

Ocena bukowskiej oświaty
W dalszej części posiedzenia, już w Sali 

Miejskiej, kontynuowano tematykę oświato-
wą; z racji tego na komisję zostały zaproszone 
dyrektorki placówek oświatowych w gminie. 
Jeszcze przed posiedzeniem radni otrzymali 
opracowanie dotyczące oceny funkcjonowa-
nia obiektów oświaty na terenie gminy, bazy 
lokalowej szkół i przedszkoli oraz filii – stan 
przygotowania do roku szkolnego oraz in-
formację dotyczącą projektu klas dwujęzycz-
nych i sportowych. W opracowaniu można 
przeczytać między innymi, że w ramach przy-

gotowań do roku szkolnego przeprowadzono 
remonty i doposażenia szkół oraz przedszko-
li. Odświeżono i poprawiono funkcjonalność 
placówek, by szkoły i przedszkola wyglądały 
lepiej, a przede wszystkim, by były coraz 
bardziej przyjazne i bezpieczne. W Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku powstała nowoczesna pracownia 
chemiczna, której zadaniem jest motywo-
wanie uczniów do nauki tego niełatwego 
przedmiotu. Przeprowadzona przez burmi-
strza i pracowników urzędu wizytacja szkół 
potwierdziła, że placówki oświatowe zostały 
odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

Z przedstawionej informacji dotyczącej 
możliwości zorganizowania klas sportowych 
wynika, że uczniowie nie są zainteresowani 
tego typu sprofilowaniem klas – wpłynęły 
jedynie 2 wnioski od chłopców (piłka nożna) 
oraz 7 wnioski od dziewcząt (piłka ręczna), 
co nie pozwala na utworzenie oddziału spor-
towego, który powinien liczyć minimum 20 
osób. Utworzenie klas dwujęzycznych napo-
tyka innego typu problemy, a mianowicie 
trudności są związane przede wszystkim 
z koniecznością zatrudnienia nowych na-
uczycieli i związanymi z tym niemałymi 
dodatkowymi kosztami. 

Rozpoczynając dyskusję na temat bukow-
skiej oświaty Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Oświaty Tomasz Plewa zacytował 
przedstawione opracowanie: „Z rankingu 
szkół podstawowych w powiecie poznań-
skim na terenie wiejskim z wynikami z języka 
polskiego uplasowaliśmy się na 13 miejscu, 
na terenie miejsko-wiejskim – 17. Z matema-
tyki w klasyfikacji gmin wiejskich byliśmy 
na miejscu 15, miejsko-wiejskim – 14, zaś 
z języka angielskiego zajęliśmy miejsce 16 
i 17”, wyrażając tym samym zaniepokojenie 
stanem bukowskiej oświaty. Odniosła się 
do tego Sylwia Wzgarda, samodzielny in-
spektor ds. oświaty, która wymieniła liczne 
działania zainicjowane i prowadzone przez 
urząd w ostatnim czasie. Zdaniem burmistrza 
oświata w gminie jest coraz lepiej przygoto-
wana na nadzwyczajne sytuacje jakie musi 
doświadczać, takie jak sytuacja epidemiolo-

giczna związana z COVID-19 czy przyjazd do 
gminy dzieci z Ukrainy. – Urząd jako organ 
prowadzący inicjuje działania na różnych 
płaszczyznach: remonty i doposażenie szkół, 
dodatkowe lekcje z matematyki czy języka 
angielskiego dla ósmoklasistów oraz wpro-
wadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych kadry nauczycielskiej, a teraz 
proponujemy podwyżki dla nauczycieli – na 
tyle na ile jest to możliwe w kompetencjach 
gminy.

Dyrektorki szkół zostały poproszone 
o podzielenie się swoimi opiniami na te-
mat funkcjonowania placówek w nowym 
roku szkolnym. W odpowiedzi usłyszano, 
że potrzeby i oczekiwania na bieżąco są 
zgłaszane i realizowane przez organ pro-
wadzący – urząd. Problemy, z którymi muszą 
się borykać związane są przede wszystkim 
z obecną sytuacją w szkolnictwie. I tak na 
przykład w Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Bukowskich w Buku aktualnie uczy 
się około 80 uczniów z Ukrainy, co wymaga 
od kadry nauczycielskiej podjęcia dodatko-
wych działań edukacyjnych. Ponadto w tej 
szkole przebywa znaczna grupa uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z 
tym związane jest zapewnienia odpowiedniej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Inny 
problem, z którymi borykają się placówki 
oświatowe dotyczy trudności kadrowych, 
na przykład w Branżowej Szkole I stopnia 
w Buku pomimo licznie podejmowanych 
działań nie udaje się zatrudnić psychologa 
w wymiarze 7,5 godzin tygodniowo. Do-
chodzą też problemy lokalowe, takie jak na 
przykład brak sali do wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cie-
ślaka w Dobieżynie. Odnosząc się do tych 
ostatnich problemów burmistrz tłumaczył, 
że budowa hali sportowej w Dobieżynie jest 
na etapie postępowania przetargowego. Po-
mimo trudności wynikających z wyłonie-
niem wykonawcy, co jest związane ze zbyt 
wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi 
z ich strony, podejmowane są starania, aby ta 
inwestycja na pewno jak najszybciej została 
zrealizowana. Dodał też, że planowana jest 
rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie; na 
ten cel zostaną też podjęte działania związane 
z pozyskaniem dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. Wspomniał też o innych 
placówkach oświatowych działających na 
terenie gminy, takich jak istniejące od roku 
Przedszkole Złoty Kogucik w Niepruszewie, 
którego rozbudowa jest planowana – obecnie 

cji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul. Ks. Inf. T. 
Ratajczaka – etap II”;

– zmiany Uchwały Nr XXXVI/320/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 

2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy 
Buk na 2022 rok;

– zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 

2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk 
na lata 2022-2036.

Edyta Wasielewska
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jest tu około 120 dzieci, ale od przyszłego 
roku po rozbudowie ma zostać przyjętych do 
175 dzieci. – Jak widać słuszna była decyzja, 
żeby nie realizować tego zadania z budże-
tu gminy; tylko zaprosić do tego podmiot 
prywatny.

Następnie zajęto się zaopiniowaniem pro-
jektów uchwał, które dotyczą pracowników 
oświaty: dyrektorów i nauczycieli. Radni byli 
zgodni co do tego, że nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze należy 
obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych z racji pełnionych nowych, 
licznych obowiązków związanych między 
innymi z kształceniem uczniów z Ukrainy, 
zwiększeniem liczby uczniów w szkołach, 
zmian związanych z awansem zawodowym 
i oceną pracy nauczycieli oraz wprowadze-
niem w wymiarze jednej godziny tygodniowo 
konsultacji dla uczniów lub ich rodziców.

Pewne wątpliwości ze strony radnych 
pojawiły się przy opiniowaniu projektu 
uchwały dotyczącego regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków (np. 
motywacyjnego, za wychowawstwo), oblicza-
nia wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez MiG Buk. 
Radni dopytywali między innymi o zasady 
przyznawania poszczególnych dodatków dla 
nauczycieli. 

Na zakończenie dyskusji oświatowej rad-
ni zostali zaproszeni na pierwszą w gminie 
debatę oświatową, która odbyła się 21 wrze-
śnia w Sali Miejskiej.

Wykonanie budżetu  
za I półrocze 2022 roku

Kolejnym punkiem posiedzenia była 
ocena wykonania budżetu za I półrocze 
2022 roku. Szczegółowe opracowane 
w tym zakresie obejmujące między inny-
mi sprawozdania z wykonania: dochodów 
i wydatków budżetowych, planów przy-
chodów i rozchodów budżetu, wykonania 
zadań majątkowych, zostało przygoto-
wane pod kierunkiem Skarbnik MiG Buk 
Aleksandry Szajek. Jak wynika z przed-
stawionych zestawień dochody w gminie 
zaplanowano na poziomie 80,3 mln zł, 
a ich wykonanie jest szacowane na 46,7 
procent), wykonanie wydatków odpo-
wiednio – 37,5 mln zł (prawie 42 procent), 
wydatki majątkowe – 4,2 mln (14,2 procent).

Radnych zaniepokoiły niski poziom wy-
konanych wydatków majątkowych, na co 
odpowiedziała Skarbnik MiG Buk Aleksandra 

Szajek tłumacząc, że co roku odnotowuje-
my taką sytuację, że w pierwszym półroczu 
są pewne zaległości w tym zakresie, które 
w późniejszym czasie są nadrabiane. 

Przedstawione informacje dotyczące 
wykonania budżetu za I półrocze 2022 
roku uzupełnił burmistrz, który mówił na 
jakim etapie realizowane są aktualnie in-
westycje. I tak ogłoszono postępowanie 
przetargowe na budowę placu zabaw przy 
MGOK. Na ukończeniu jest inwestycja zwią-
zana z wymianą sieci wodociągowej w ul. 
Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, ul. 
Pszenicznej i ul. Szkolnej w Niepruszewie, 
ul. Mylnej w Szewcach. Wspomniał też, że 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ca-
łości odrzuciło odwołanie stowarzyszenia 
„My Wolna Gminy Buk” dotyczące warun-
ków zabudowy Biblioteki Publicznej w Buku 
i utrzymało w mocy decyzję burmistrza; tym 
samym otwierając możliwości realizacji tej 
długo oczekiwanej inwestycji. – Zadania za-
planowane w budżecie będą podejmowane, 
pomimo trudności związanych między inny-
mi z wysokimi kosztami ich wykonania. Do 
wielu z nich pozyskaliśmy dofinansowania 
i na pewno nie będziemy z nich rezygnować.

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek po-
informowała radnych, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku.

Planistyczne projekty uchwał
Następne omówiono trzy projekty plani-

styczne, które przedstawił planista urbanista 
Łukasz Ślisiński, a w posiedzeniu brał udział 
też zespół referatu gospodarki przestrzennej 
pod kierownictwem Macieja Lechniaka, który 
też omawiał planistyczne projekty uchwał.

Pierwszy z nich dotyczył miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Niepruszewie przy ul. 
Starowiejskiej. Zgodnie z procedurą plani-
styczną ten projekt przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowani 
przestrzennego przeszedł wszystkie etapy, 
od między innymi ogłoszenia przez burmi-
strza przystąpienia do opracowania planu 
w prasie miejscowej poprzez możliwość 
składania uwag do dokumentu czy przed-
stawienie projektu planu do publicznego 
wglądu. Plan został opracowany w oparciu 
i zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględ-
niając walory ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne.

Podobną procedurę planistyczną prze-
szedł drugi projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w miej-
scowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady 
A2 i parku przemysłowego w Nieprusze-
wie (etap A). W tym przypadku szczególnie 

wzięto pod uwagę, aby aktywizacja przemy-
słowa tego terenu nie wpłynęła na ochronę 
środowiska i przyrody, w tym gospodaro-
wanie wodami i ochronę gruntów rolnych 
i leśnych; tym samym zostały wykluczone 
przedsięwzięcia, które negatywnie mogłyby 
oddziaływać na środowisko. 

Ostatni projekt uchwały w zakresie pla-
nistycznym dotyczył przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego 
w Wielkie Wsi przy ul. Łąkowej – wniosek 
o jego sporządzenie został złożony do bur-
mistrza i dotyczył możliwości rozbudowy 
lub przebudowy istniejących już budynków, 
a także realizację nowej zabudowy. Do tego 
projektu swoje uwagi przedstawił Przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa, który stoi na stanowisku, że według 
kierunku zagospodarowania określonego 
w studium jedna część ul. Łąkowej nie łączy 
się z drugą częścią równolegle procedowaną 
w innym postępowaniu planistycznym. Po-
nadto pominięto w zasięgu planu część już 
zabudowaną przy ul. Grodziskiej. Zadekla-
rował, że stosowny wniosek o skorygowanie 
obszaru w tej sprawie złoży do Biura Rady 
MiG Buk. 

Następy projekt uchwały dotyczył nie-
odpłatnego przekazania nieruchomości 
położonej w Cieślach, którą gmina stara się 
pozyskać już od ponad 10 lat. 

Czy gmina ma geotermalny potencjał?
W dalszej części komisji burmistrz wy-

szedł z propozycją sprawdzenia potencjału 
geotermalnego gminy w zakresie jego wyko-
rzystania do ogrzewania mieszkań i obiektów 
komunalnych w gminie. – Zanim jakiekolwiek 
działania w tym zakresie zostaną podjęte 
należy przeprowadzić ocenę tych zasobów, 
a z tym związane jest przygotowanie doku-
mentacji projektowej, która ma kosztować 
100.000 zł. Jeżeli ocena zasobów geotermal-
nych gminy okaże się pozytywna, to gmina 
będzie mogła się ubiegać o refundowanie 
tych kosztów. W dalszej kolejności, w oparciu 
o ten dokument trzeba będzie zlecić przygo-
towanie kolejnego dokumentu, który będzie 
dotyczył już konkretnego projektu robót geo-
logicznych dla wytypowanej działki w celu 
wykonania pierwszego odwiertu geotermal-
nego Buk dla potrzeb energetycznych miasta. 
Prowadzę rozmowy z różnymi specjalistami 
w tym zakresie, między innymi ze znanym 
specjalistą prof. Jackiem Zimnym i Polską 
Geotermalną Asocjacją im. Juliana Sokołow-
skiego. Jeśli nie podejmiemy się tych działań, 
to nie dowiemy się, czy możemy pójść w tym 
kierunku i tym samym odciążyć mieszkańców 
od wysokich kosztów ogrzewania mieszkań 
i budynków użyteczności publicznej – mó-
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wił burmistrz, a radni bardzo pozytywnie 
odnieśli się do tej inicjatywy.  

Burmistrz zapowiedział też, że wkrótce 
zostanie przedstawiony raport dotyczący 
rewitalizacji bukowskiego rynku; w tym celu 
na posiedzenie komisji zostanie zaproszo-
ny przedstawiciel firmy, która prowadzi-
ła konsultacje społeczne w tym zakresie. 
– W budżecie gminy na 2023 rok trzeba 
będzie zabezpieczyć środki finansowe na 
przygotowanie dokumentacji projektowej 
na to zadanie, aby starać się o solidne do-
finansowania. 

Sprawy bieżące
W tym punkcie komisji Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa 

przedstawił wniosek jednej z mieszkanek 
gminy, która wyszła z inicjatywą wybudowa-
nia wybiegu dla psów. Niestety, ale zdaniem 
burmistrza gmina obecnie nie dysponuje 
działką, którą można by przeznaczyć na 
ten cel, a tym samym radni nie podjęli tego 
tematu. 

Ponadto przypomniano, że cały czas 
za pomocą formularza zgłoszeniowego na 
stronie urzędu można zgłaszać swoje uwa-
gi do komunikacji gminnej, której przebieg 
tras i rozkład jazdy będzie weryfikowany na 
początku października br. 

Ponadto na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Socjalnych w dn. 20.09.br. pozytywnie 
zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

– uchwalenia „Gminnego Programu Opie-
ki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na 
lata 2022-2025”;

– zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nie-
pruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. 
Bukowa wraz z przykanalikami”, „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Ja-
rzębinowa”, „Budowa wraz z rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul ks. 
Inf. T. Ratajczaka – etap II”. 

Zasady odbioru preparatów 
jodowych w punktach wydawania 
na terenie Miasta i Gminy Buk oraz 
lista punktów dystrybucji tabletek 
jodku potasu

W dn. 05.09.br. w urzędzie MiG Buk odbyło się spotkanie 
w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu, w trakcie 
którego przedstawiono opracowany plan dystrybucji 

preparatów jodowych dla mieszkańców MiG Buk. W spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele urzędu, sołtysi, dyrektorzy 
podległych jednostek urzędu, które będą prowadziły obsługę 
punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie MiG 
Buk. Podjęto stosowne ustalenia w celu zapewnienia działań 
w przypadku konieczności dystrybucji tabletek jodku potasu 
w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji gmina Buk realizuje niezbędne działania prewencyj-
ne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających 
jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 
Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia 
przez nasz kraj chmury radioaktywnej. Z informacji, które 
otrzymujemy z administracji rządowej wynika, że ryzyko 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jed-
nak należy się do niego wcześniej przygotować. Dystrybucja 
tabletek z jodkiem potasu wraz z ulotką informacyjną roz-
pocznie się w momencie zagrożenia na polecenie wojewody 
wielkopolskiego.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach 
wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk.
1. Wydawanie preparatów jodowych wraz z ulotkami infor-

macyjnymi następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 
roku życia. Może się zdarzyć odbiór przez 70-latka tabletek 
dla członków rodziny. 

2. Preparaty wydaje się osobom zameldowanym/zamieszkującym 
gminę Buk.

3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
4. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie 

z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
5.  Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obsza-

rze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy 
podjąć poza obiektem wydawania.

6. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie 
po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze – w mo-
mencie wystąpienia takiego zagrożenia zostanie wysłany sms 
do mieszkańców o konieczności podjęcia niezbędnych działań. 

7. Czas na przeprowadzenie akcji jodowej określony został na 
6-8 godzin liczonych od przekazania informacji o konieczności 
przeprowadzenia działań interwencyjnych polegających na 
dystrybucji wśród mieszkań preparatów jodowych.
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Wsłuchując się w uwagi mieszkańców
Ze Zbigniewem Rusakiem, dyrektorem Biura Związku Powiatowo-Gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny”, rozmawia Edyta Wasielewska

Od września w gminie Buk funkcjo-
nuje bezpłatna komunikacja gminna. 
Czy Pana zdaniem udało się zapewnić 
mieszkańcom dostęp do transportu 
zbiorowego, który by łączył sołectwa 
i dał możliwość dotarcia do centralne-
go punktu komunikacyjnego, czyli zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego? 
– Dobry system transportu zbiorowego 

jest przyszłością każdej gminy, w przeciw-
nym razie gminy będą się wyludniać. Idea 
wprowadzenia komunikacji gminnej polega 
na tym, że mieszkańcy, którzy dotychczas 
w ogóle nie mieli dostępu do transportu 
zbiorowego, wreszcie mają taką możliwość. 

W Buku udało się wprowadzić komu-
nikację gminną, którą mieszkańcy przyjęli 
z dużą akceptacją. Teraz musimy uważnie się 
przysłuchiwać uwagom pasażerów, a potem 
podejmować odpowiednie decyzje, które 
będą dla nich z korzyścią, też biorąc pod 
uwagę możliwości finansowe gminy. 

Komunikacja gminna działa, ale 
trzeba było wyznaczyć trasy, skore-
lować godziny, zapewnić przystanki 
autobusowe. Z czym było najwięcej 
problemów? 
– Przypomnijmy, że pan burmistrz opra-

cowanie jak powinna wyglądać komunika-
cja gminna zlecił ponad dwa lata temu i po 
jego przygotowaniu rozpoczęto prace, dzięki 
którym we wrześniu br. ruszył transport 
zbiorowy. 

A problemy? Może nie w Buku, ale w nie-
których sołectwach nie było przystanków 
czy odpowiedniego dojścia do nich, też stan 
dróg nie zawsze jest zadawalający.

Mieszkańcy gminy, za pomocą for-
mularza zgłoszeniowego opubliko-
wanego na stronie urzędu, do końca 
września mieli możliwość zgłaszania 
października komentarzy do komuni-

kacji gminnej. Uwagi dotyczą między 
innymi braku zsynchronizowania roz-
kładu jazdy autobusów z rozkładem 
jazdy PKP. 
– Przygotowując rozkład jazdy autobu-

sów wychodziliśmy z założenia, że pasażer 
przyjeżdża do Buku pociągiem i autobus 
pod dworcem powinien na niego czekać. Ta 
synchronizacja jest bardzo ważna i będziemy 
robić wszystko, aby była jak najlepsza. 

Jednak problemem są spóźniające się 
pociągi. Do pracy w Buku dojeżdżam 
z Poznania i nie mogę sobie przypo-
mnieć, aby ostatnio pociąg przyjechał 
zgodnie z rozkładem jazdy. Czasami te 
spóźnienie są jedno, dwuminutowe, 
ale najczęściej jest to dziesięć minut, 
a nawet więcej.
– Problemem są z jednej strony spóźnienia 

pociągów, ale też dość częste zmiany rozkładu 
jazdy. Trzeba postawić sobie pytanie, jak dłu-
go autobus może czekać na przyjazd pociągu, 
bo każde opóźnienie powoduje późniejszy do-
jazd autobusu do przystanków w pozostałej 
części gminy, a potem powrót. Ważne jest też 
opracowanie takich narzędzi, aby informacja 
o opóźnieniu pociągu odpowiednio wcześniej 
dotarła do kierowcy autobusu. 

Będziemy obserwować, na ile zakłó-
cenia, które występują w ruchu pociągów 
mają wpływ na zabezpieczenie połączeń 
przesiadkowych – aby pasażerowie, którzy 
koleją przyjeżdżają do Buku od razu mogli 
przesiąść się na autobus. 

Czy jest szansa na autobus w week-
endy, bo teraz komunikacja gminna 
funkcjonuje od poniedziałku do piąt-
ku? To też jeden z postulatów miesz-
kańców.
– Za każdym działaniem związanym ze 

zwiększeniem oferty komunikacyjnej kryją 
się dodatkowe pieniądze. Wydawać by się 

mogło, że dodanie kilku kursów w soboty 
i niedziele nie powinno być większym pro-
blemem. Jednak brakuje kierowców; każdy 
z nich jest zatrudniony na 8 godzin, a ma-
jąc do przejechania niewiele kursów i dużo 
czasu spędzając na przystanku w oczeki-
waniu na swój kurs, tym samym generując 
dodatkowe koszty. Jakimś rozwiązaniem, na 
pewno tańszym byłby „autobus na telefon” 
– wcześniej pasażer musiałby zadzwonić do 
dyspozytora, by zamówić kurs na określoną 
godzinę; taryfa biletowa byłaby identyczna 
jak w „normalnych” autobusach.

Utrzymanie komunikacji gminnej 
kosztuje i gmina nie jest w stanie sa-
modzielnie podołać temu zadaniu. 
Skąd wziąć pieniądze na jej funkcjo-
nowanie?
– Uruchomienie komunikacji gminnej 

w Buku było możliwe dzięki dofinansowa-
niu w wysokości 145.000 zł, które zostało 
pozyskane z Funduszu Rozwoju Połączeń 
Autobusowych. To dopłata zabezpieczy-
ła funkcjonowanie komunikacji gminnej 
w Buka na okres wrzesień-grudzień tego 
roku. W 2023 roku dofinansowanie może 
być nawet większe, ale i tak nie wystarczy 
w pełni na jej funkcjonowanie. Starając się 
o środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Au-
tobusowych trzeba będzie wziąć pod uwagę 
opinie mieszkańców, tak by komunikacja 
gminna spełniała ich oczekiwania. Teraz 
jest czas na przeanalizowanie propozycji 
zmian, które zostaną wprowadzone od 1 
stycznia 2023 roku.

Wspomniany okres wrzesień-gru-
dzień br. obejmuje okres pilotażo-
wego programu komunikacji gmin-
nej? Na ile ta usługa nadal może być 
bezpłatna dla mieszkańców?
– To nie jest pytanie do mnie, tylko do 

pana burmistrza.
Usługa transportu zbiorowego powinna 

być dostępna i cena korzystania z niej nie 
powinna tego uniemożliwić. Wychodzę z za-
łożenia, że ta usługa, choć w minimalnym 
zakresie powinna być odpłatna, bo wtedy 
pasażerowie bardziej ją docenią. Gmina może 
wprowadzić system ulg lub nawet przejazdów 
bezpłatnych, na przykład dla seniorów, ale 
na takiej zasadzie, że gmina wykupi bilety 
i wtedy można policzyć, ile kosztuje ta ulga 
udzielona danej grupie społecznej. 

Jednak rozumiem decyzję pana burmi-
strza, że na początku chciał wprowadzić 
komunikację bezpłatną, aby mieszkańców 
zachęcić do korzystania z transportu zbio-
rowego.

Płatna komunikacja wiąże się z za-
kupem biletów; gdzie i jak miałoby 
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to się odbywać: u kierowcy czy w bi-
letomacie?
– Z wprowadzeniem odpłatności wiąże 

się zakup drukarek fiskalnych, wyposażenia 
pojazdów w dodatkowe elementy, a jest to 
też kwestia rozliczenia z fiskusem, z czym 
związane są dodatkowe koszty.

A biletomaty? 
– Zabierają sporo miejsca w minibusie. 

Zresztą inwestowanie w kolejne elementy 
transportu regionalnego ma sens tylko wte-
dy, kiedy system się rozwija i wpisuje już na 
stałe w krajobraz gminy.

W innych samorządach obowiązuje 
system zakupu biletów u kierowcy, dzięki 
czemu pozyskujemy też dokładną informa-
cję o liczbie pasażerów, którzy korzystają 
z transportu zbiorowego.

Związek Powiatowo-Gminny „Wielko-
polski Transport Regionalny” powstał 
28 czerwca 2021 roku. Jak można 
podsumować ponad rok działania 
Związku?
– Zaczynaliśmy od budowy struktury 

i mechanizmów działania, co nie było łatwe. 
Dalej należało zabezpieczyć funkcjonowanie 

tych linii autobusowych, które dotychczas 
działały. 

Związek obejmuje swoim zasięgiem 
4.700 kilometrów, gdzie mieszka ponad mi-
lion ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 225 
mieszkańców na kilometr kwadratowy (bez 
miasta Poznania), ale jest też bardzo duże 
zróżnicowanie. Aby przyjechać po jednego 
pasażera trzeba nierzadko pokonać dużą 
liczbę kilometrów, bo zabudowania są dość 
rozrzucone. W 2021 roku przewieźliśmy 
315.000 pasażerów; od stycznia do sierpnia 
tego roku już 480.000 pasażerów. Jaki będzie 
rozwój „Wielkopolskiego Transportu Regio-
nalnego” zależy od środków finansowych, 
którymi będziemy dysponować. 

Ile linii autobusowych ma „Wielko-
polski Transport Regionalny”?
– W sumie 115, a 60 z nich są dofinanso-

wane z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobu-
sowych, do tego doszło ostatnio 6 nowych. 
W przypadku połączeń regionalnych trudno 
mówić o liczbie linii, tak jak w przypadku 
miast. Czasami są to linie, które mają po 
jeden, dwa kursy dziennie, czasami tych 
kursów jest osiem. Dysponujemy liniami 
bardzo zróżnicowanymi – najkrótsza liczy 5 

kilometrów, najdłuższa – 95 kilometrów. Na 
przykład w gminie Buk trasy autobusów są 
dość krótkie – 15-20 km; to są krótkie linie, 
których zadaniem jest dowiezienie uczniów 
do sąsiedniej miejscowości do szkoły czy 
seniorów do lekarza lub na dworzec.

Jak się układa współpraca z Bukiem? 
Pytanie być może kurtuazyjne, ale nie 
bez znaczenia w kontekście dalszych 
kontaktów i zmian w komunikacji 
gminnej. 
– Układa się bardzo dobrze, mogę to po-

wiedzieć ze swojej strony. Pan burmistrz 
jest przede wszystkim Członkiem Zarządu 
Związku i mam z nim znacznie częstsze 
kontakty niż z innymi uczestnikami WTR. 
Z dotychczasowej współpracy mogę powie-
dzieć, że burmistrz Buku należy do tej grupy 
uczestników Związku, która poważnie my-
śli o rozwoju WTR – wszystkie inicjatywy 
w zakresie nowych inwestycji mogą liczyć na 
pełne poparcie z jego strony. Taka jest wła-
śnie idea Związku, że każdemu z włodarzy 
leży na sercu dobro mieszkańców i prowadzi 
lokalne działania transportowe, ale wie, że 
w grupie można osiągnąć więcej.

13 września 2022 r. miało miejsce uro-
czyste przekazanie mundurów dla 
naszych gminnych strażaków. Do tej 

pory zakupiono 38 mundurów finansowa-
nych przez gminę + 18 dla jednostki w Buku 
(finansowane z dwóch źródeł – z gminy oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej). Kolejne zakupy 
są w planach.

Przy okazji tego spotkania burmistrz 
podziękował druhom nie tylko za akcję ra-
towania ryb na Jeziorze Niepruszewskim, 

za poświęcenie w trakcie ostatniego duże-
go pożaru supermarketu, który miał miej-
sce w naszej miejscowości, ale również za 
codzienną służbę i gotowość do niesienia 
pomocy.

Monika Błaszczak-Mańkowska

Mundury dla strażakówMundury dla strażaków
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Zebrania sołeckie w gminie

We wrześniu już tradycyjnie odbył się cykl zebrań sołec-
kich w gminie. Była okazja, aby porozmawiać o codzien-
nych problemach, planach; o tym, co zostało wykonane 

i co jest jeszcze do zrobienia. 
Na spotkaniach mówiono o sprawach, którymi żyją mieszkańcy: 

wypłacie świadczeń w ramach dodatku węglowego, obecnej sytuacji 
związanej z drastycznymi podwyżkami cen gazu oraz energii elek-
trycznej, a także funkcjonowaniu bezpłatnej komunikacji gminnej. 
W zakresie nowych inwestycji na 2023 rok burmistrz podkreślił, że 
w wyniku zaistniałej sytuacji wzrostu cen między innymi materiałów 
i usług budowlanych, trzeba realne podchodzić do kolejnych zadań 
inwestycyjnych w gminie. 

Mieszkańcy na zebraniach podjęli decyzje, jakie przedsięwzięcia 
i zadania mają być realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 
2023 rok. Jednym z ważnych obszarów w tym zakresie zaplano-
wanych we wszystkich sołectwach jest zorganizowanie wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, folklorystycznych, a także dofinansowa-
nie wyjazdów szkoleniowo-studyjnych polegających na wymianie 
doświadczeń w kultywowaniu tradycji oraz promocja gminy.

Cykl zebrań sołeckich zaczął się od Dobieżyna, gdzie w ramach 
funduszu sołeckiego na nowy roku zaplanowano doposażenie OSP 
Dobieżyn i WDK oraz zagospodarowanie terenów wiejskich, dofinan-
sowanie konkursów w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. 
Rozmawiano też o sprawach bieżących, takich jak między innymi 
jakości wykonania chodnika i rowów przy ul. Stęszewskiej, przy-
cinaniu drzew, wygospodarowanie przystanka na ul. Jarzębinowej. 

W sołectwie Wiktorowo – Pawłówko mieszkańcy omawiali 
sprawy bieżące, mówiono na przykład o oświetleniu – potrzebie 
zainstalowania dwóch lamp w Pawłówku od ul. Niegolewskich. 
Zaplanowano też, że fundusz sołecki na przyszły rok przeznaczony 
zostanie na zagospodarowanie terenów wokół wiaty.

Na zebraniu sołectwa Żegowo – Wysoczka – Wygoda zdecy-
dowano, że środki z funduszu sołeckiego w 2023 roku mają być 

przekazane na zagospodarowanie terenów w sołectwie. Omówiono 
również sprawy bieżące, takie jak oświetlenie przystanku na Wygo-
dzie, zakup i montaż kolejnego progu spowalniającego na Wygodzie, 
wnioskowano również o oświetlenie przystanku w tej miejscowości. 

W Dakowach Suchych mieszkańcy zdecydowali, że fundusz 
sołecki w 2023 roku wydatkują na zagospodarowanie terenu przy 
budynku WDK. Burmistrz podziękował mieszkańcom za współpracę 
i zaangażowanie w odtworzenie stawu. Omawiając sprawy bieżące 
dopytywano między innymi o inwestycje drogowe związane z ul. 
Kwiatową i ul. Jaśminową oraz ul. Rzemieślniczą. 

Na zebraniu w Dobrej – Sznyfin podjęto temat modernizacji 
stawu, dodatkowych punktów oświetlenia w sołectwie, drogi po-
wiatowej Sznyfin – Dakowy Suche. Środki z funduszu sołeckiego 
w przyszłym roku mają być przeznaczone na remont pomieszczeń 
WDK i zagospodarowanie terenów wokół oraz zakup gablot ogło-
szeniowych dla sołectwa.

Podczas zebrania w Szewcach mieszkańcy stwierdzili, że fun-
dusz sołecki na 2023 rok zostanie w głównej mierze przekazany 
na OSP – doposażenie sali i budynku. Omawiane były również takie 
tematy jak poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, zasypanie 
dziur na drodze do Kozłowo, też przedstawiono uwagi do bieżącej 
przebudowy ronda.

W Otuszu omówiono sprawy bieżące, takie jak kanalizacja i chod-
nika przy drodze powiatowej czy montaż oświetlenia na boisku. 
Podjęto też decyzję o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w roku 
2023 na doposażenie WDK, OSP i placu zabaw, zakup materiałów 
na utwardzenie dróg. 

Na zebraniu w Cieślach poruszone zostały kwestie między in-
nymi możliwości przejęcia działek należących do KOWR czy zakupu 
stojaka na rowery i postawienie go przy szkole ZSP w Niepruszewie. 
Fundusz sołecki na rok 2023 ma zostać przeznaczony na rozbudowę 
wiaty biesiadnej i zagospodarowanie terenów zielonych.

W trakcie zebrania w Kalwach zdecydowano, że fundusz sołecki 
zostanie rozdysponowany na: doposażenie WDK i zagospodarowa-
nie terenu wokół, doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie. Zwrócono też uwagę 
na bezpieczeństwo – wnioskowano o ograniczenie prędkości do 30 

Cieśle Dakowy Suche

Dobieżyn Dobra-Sznyfin
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km/godz. w całej miejscowości, oświetlenie przystanku autobuso-
wego w kierunku na Poznań, zamontowanie progów zwalniających 
na ul. Wierzbowej. 

Na zebraniu w sołectwie Niepruszewo mieszkańcy wnioskowali 
o zakup tablicy pamiątkowej na 20-lecie nadania imienia dr. Wan-
dy Błeńskiej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu przypadającego 
w 2023 roku, dopytywali o budowę ul. Kwiatowej w ramach pozy-
skanego dofinansowania. Przedstawiciele Młodzieżowej Szkółki 
Wędkarskiej poinformowali o zamiarze założenia Stowarzyszenia 
Przyjaciół Jeziora Niepruszewskiego. Podjęto decyzję o przezna-
czeniu funduszu sołeckiego w roku 2023 na zakup: mundurów dla 
OSP, gabloty dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz doposażenie 
WDK – zakup namiotu i klubu sportowego NKS Niepruszewo. 

Podczas zebrania sołectwa Wielkiej Wsi zdecydowano, że fun-
dusz sołecki na następny rok zostanie przekazany na dofinansowanie 
budowy placu zabaw przy ul. Folwarcznej, zagospodarowanie terenu 
przy stawie Smugi. Poruszono też temat stanu dróg, utwardzenia 
tłuczniem ul. Polnej, dodatkowego oświetlenia na ul. Lubrańskiego 
i ograniczenia prędkości na tej ulicy.

Wielka Wieś

Pawłówko-Wiktorowo

Otusz

Kalwy

Niepruszewo

Szewce

Żegowo-Wysoczka-Wygoda
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Uroczyste otwarcie  
miejskiego żłobka „Bukowianka”

– Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, tak bardzo wyczekiwany, zarówno przez 
rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze społeczeństwo miasta Buk. Żłobek 
powstał na miarę XXI wieku, jest i będzie wizytówką naszej gminy, a stworzone 
warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, 
a nam sprawować należytą opiekę nad ich bezpieczeństwem i rozwojem – mówiła 
pani dyrektor miejskiego żłobka „Bukowianka” Sławomira Polcyn. 

5 września br. odbyło się uroczyste otwar-
cia pierwszego w gminie miejskiego 
żłobka –  „Bukowianka”. Placówka 

działa już od ponad miesiąca, bo rozpoczęła 
swoją działalność 25 lipca br. 

Na symbolicznym otwarciu obecni byli: 
pani Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek, 
która reprezentowała nieobecnego z powodu 
choroby Burmistrza MiG Buk Pawła Adama; 
Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroń-
ski, ks. prałat Andrzej Szczepaniak, Maria Nie-
znalska-Kaseja z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wojewódzkiego, radni Rady 
MiG Buk, pracownicy urzędu, dyrektorzy 

jednostek podległych urzędowi, placówek 
oświatowych gminy, kadra żłobka oraz naj-
bardziej zainteresowani: rodzice z dziećmi.  

Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do budowy nowego 
żłobka. Najwięcej słów uznania padło pod 
adresem burmistrza: za podjęcie inicjatywy, 
determinację, upór i konsekwencję w realiza-
cji tej niełatwej inwestycji. Dyrektor miejskie-
go żłobka „Bukowianka” Sławomira Polcyn 
na ręce pani Skarbnik MiG Buk Aleksandry 
Szajek złożyła podziękowania dla burmistrza, 
na pozór żartobliwa rymowanka wyrażała 
słowa płynące z głębi serca: „Teraz do Pana 

chciałabym słów kilka skierować, by w imie-
niu małych, bukowskich dzieci z serca po-
dziękować! My wszyscy doskonale wiemy, 
że żłobka Bukowianka powstanie to nie było 
łatwe zadnie. Wiele miesięcy trwały analizy, 
projekty i dyskusje, co w końcu doprowadziło, 
że marzenie Pana Burmistrza się spełniło!”. 

Przypomnijmy, że gmina na realizację 
tej inwestycji pozyskała dofinansowanie 
z rządowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 
+” oraz ze środków unijnych WRPO na lata 
2014-2020. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 2,2 mln zł, a z budżetu gminy 
przeznaczono na zadanie jedną czwartą 
tej kwoty. – Żłobka by nie było, gdyby nie 
nabycie tego obiektu w 2020 roku, potem 
jego rewitalizacja, a następnie całkowita 
przebudowa. Trzeba jeszcze raz podkreślić, 
że budowa placówki była możliwa dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym – mówił 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty 
Rady MiG Buk Tomasz Plewa i dodał, że obok 
żłobka ma powstać Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej – tym samym gmina stara 
się zaspakajać potrzeby zarówno tych naj-
młodszych, jak też i starszych mieszkańców. 

Uroczystego otwarcia placówki po-
przez przecięcie symbolicznej wstęgi do-
konali przedstawiciele samorządu, żłobka 
i kościoła, zaś szarfę trzymało dwóch przed-
szkolaków z zaprzyjaźnionego Przedszkola 
im. Krasnala Hałabały w Buku. Następnie ks. 
prałat Andrzej Szczepaniak poświęcił żłobek, 
a pani dyrektor Sławomira Polcyn nie kryjąc 
wzruszenia oznajmiła: – Tym samym żłobek 
uważam za otwarty.  

Spotkanie uświetnił występ dzieci z gru-
py  „Motylki” z Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały, który wzbudził niemały zachwyt 
publiczności i oklaskom nie było końca. Na-
stępnie na gości czekała kolejna niespodzian-
ka: wspaniały tort, obowiązkowo z motywem 
misiów ze szpulkami nici i guzikami, nawią-
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zującym do wcześniejszego przeznaczenie 
tej placówki, gdzie była szwalnia, a potem 
produkcja odzieży.

Na ręce pani dyrektor goście składa-
li życzenia i upominki, w zdecydowanej 

większości były to prezenty „na życzenie”: 
przede wszystkim zabawki, ale też pomoce 
dydaktyczne.

Po oficjalnym otwarciu i słodkim poczę-
stunku, goście zwiedzili żłobek. Wszyscy byli 

pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej 
placówki: pięknych i nowoczesnych sal, ich 
wyposażenia, ogrzewania podłogowego czy 
placu zabaw przed budynkiem. Dało się sły-
szeć opinie, że to miejsce zachwyca.

Szczepienia w gminie
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

realizuje program bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. W gminie Buk, w ra-
mach tego programu, można się zaszczepić 
w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku, ul. 
Dworcowa 44, w każdy czwartek w godz. 
od 15.00 do. 17.00. Najlepiej zarejestrować 
się na: szczepieniepoznan.pl, ale można też 
przyjść bez wcześniejszej rejestracji.
Trzeba jednak spełnić warunki:

 » szczepienia skierowane są wyłącznie do 
mieszkańców Poznania lub gmin, które 
należą do jego aglomeracji, czyli na tere-
nie Miasta Poznania lub następujących 

gmin z terenu aglomeracji poznańskiej: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń. 
Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, 
Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne;

 » trzeba być osobą aktywną zawodowo. 
Długofalowym efektem programu ma 
być wspieranie aktywności zawodowej 
osób z grupy docelowej i zmniejszenie 
liczby absencji w pracy, dzięki wynikają-
cemu ze szczepień zmniejszeniu ryzyka 
zachorowania na grypę lub wystąpienia 
powikłań pogrypowych;

 » wiek. Szczepienie przeznaczone jest 

dla osób mających 25-64 lat, ale na-
leżących do grup ryzyka zachorowań 
na grypę wskazanych przez WHO, tj. 
osoby kontaktujące się w pracy z dużą 
liczbą ludzi. Są to między innymi pra-
cownicy: ochrony zdrowia, urzędnicy 
(urzędy miast i gmin, skarbowe, celne, 
ZUS, itp.), handlu, transportu (m.in. PKP, 
KW i MPK),  oświaty i uczelni wyższych.

Punkt szczepień przeciwko COVID-19 
działa w każdy czwartek w godzinach 
od 15.00 do 17.00 w Branżowej Szkole 
I Stopnia w Buku, ul. Dworcowa 44. Szcze-
pienia odbywają się bez konieczności 
rejestracji.
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Debata na temat bukowskiej oświaty
Co nasze szkoły powinny przestać, a co zacząć robić? Co szkoły powinny robić mniej, więcej 
i inaczej? To pytania, które postawiono podczas pierwszej w gminie debaty oświatowej 
pod hasłem „Potrzeby rozwojowe bukowskiej oświaty”, która jest wstępną diagnozą 
funkcjonowania jednostek oświatowych w gminie i wskazaniem kierunków zmian.

Spotkanie odbyło się 21 września br. 
w Sali Miejskiej w Buku; jego inicja-
torem był organ prowadzący oświatę 

w gminie – urząd MiG Buk, a poprowadzone 
zostało przez moderatorów z Ośrodka Roz-
woju Kompetencji Edukacyjnych w War-
szawie.

Debatę poprzedziło spotkanie infor-
macyjne z dyrektorkami bukowskich szkół 
związane z zainaugurowaniem realizacji 
programu „EDUKompas”, który ma służyć 
podniesieniu kompetencji nauczycieli, a tego 
rezultatem ma być rozwój uczniów i lepsze 
wyniki w nauce. Roczny proces szkoleniowy 
kadry nauczycielskiej finansowany z budżetu 
gminy, rozpocznie się od szczegółowej anali-
zy wyników Egzaminu Ósmoklasisty z roku 
szkolonego 2021/2022, w szkołach 
podstawowych na terenie gminy.

Wskazanie  
kierunków zmian

W debacie oświatowej uczestni-
czyło ponad 50 osób: reprezentanci 
zaproszonych grup bezpośrednio 
związanych z oświatą: nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice 
oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych i jednostek gminnych. 
Anna Kupczyk z ORKE wygłosiła 
mini wykład na temat wyzwań sto-
jących przed współczesną edukacją. 
Przedstawiono wiele przykładów na 
to, jak bardzo na przestrzeni lat zmie-
niają się uwarunkowania w których 
żyjemy. Ten proces ma bezpośred-
ni wpływ na zmiany w sposobach 

i metodach nauczania. Przybliżono też isto-
tę kompetencji kluczowych z uwzględnie-
niem tych, które wymagają priorytetowego 
wsparcia.

Moderatorka z ORKE podkreśliła, że na-
leży docenić inicjatywę lokalnego samorzą-
du w Buku, który chce wsłuchać się w głos 
wszystkich zainteresowanych, w tak napraw-
dę niełatwym temacie jakim jest oświata.

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam mówił 
jak ważne dla całej społeczności gminnej jest 
podniesienie poziomu kształcenia w placów-
kach oświatowych. – Głos uczniów, rodziców 
i nauczycieli oraz całego środowiska pozwoli 
nam wspólnie podjąć dalsze działania dla 
rozwoju oświaty w naszej gminie.

Każdy miał prawo oddać głos

Następnie rozpoczęła się praca w ze-
społach. Przy pięciu stolikach, zgromadzeni 
w grupach, uczestnicy przystąpili do udzie-
lania odpowiedzi na przygotowane pytania 
dotyczące funkcjonowania szkół na terenie 
gminy Buk.

Można było wyrazić swoją opinię na 
pytania:

 » Co nasze szkoły powinny przestać robić?
 » Co nasze szkoły powinny zacząć robić?
 » Co nasze szkoły powinny robić mniej?
 » Co nasze szkoły powinny robić więcej?
 » Co nasze szkoły powinny robić inaczej?

Podczas debaty każdy miał prawo od-
dać swój głos. Poprzez wykorzystanie tzw. 
wędrujących plakatów, grupy w formie pi-
semnej mówiły o tym, co chciałyby zmienić, 
co trzeba poprawić lub co im się podoba. Po 
ponad godzinnej, ożywionej dyskusji na 
ściankach Sali Miejskiej pojawiły się pla-
katy z odpowiedziami na wyszczególnione 
pytania. Po zakończeniu części polegającej 
na przygotowaniu odpowiedzi na pytania, 
moderatorki spotkania zaprezentowały 
wyniki pracy w grupach.

Organizatorzy debaty podziękowali za 
tak aktywne włączenie się w dyskusję. – Każ-
demu z osobna należą się słowa podziękowa-
nia; za to, że chcieli i mieli odwagę wyrazić 
swoje myśli i oczekiwania. Dla samorządu 
jest to klucz, który pozwoli się otworzyć na 
przyszłość, a z nią związane są niemałe wy-
zwania – debatę podsumował burmistrz Pa-
weł Adam. Dało się słyszeć opinie rodziców, 
że w końcu ktoś o zdanie zapytał uczniów 
i jest to chyba najlepsze podsumowanie 
tej debaty. Małgorzata Świtalska z OSKE 
spotkanie zakończyła refleksją: – Oświata 
w samorządzie jest po to, aby zwiększyć 
prawdopodobieństwo szczęśliwego życia 

mieszkańców. Jeśli oświata dobrze 
wywiąże się z tego zadania, to będzie-
my mieli szczęśliwe społeczeństwo.

* * *

Kilka dni po pierwszej debacie 
oświatowej w Buku, Ośrodek 
Rozwoju Kompetencji Edu-

kacyjnych przedstawił urzędowi 
kompleksowe zestawienie wniosków 
z dyskusji oraz zaproponował główne 
kierunki zmian.

Wnioski ogólne
Z wniosków ogólnych wynika, że 

należy zmienić podejście do uczniów 
zarówno ze strony nauczycieli, rodzi-
ców jak i kadry zarządzającej, które 
ma polegać na wsłuchiwaniu się 
w potrzeby uczniów, wspieraniu od-
krywania ich mocnych stron, stoso-
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waniu indywidualnego podejścia, 
wypracowaniu poczucia własnej 
odpowiedzialności za efekty nauki. 
Ponadto wnioskowano o organi-
zowanie dla uczniów wycieczek, 
zajęć praktycznych w terenie, 
niestosowanie rankingów szkół 
według osiąganych wyników, 
zwiększenie udziału szkół w życiu 
społeczności lokalnej, stworzenie 
warunków do współpracy i wymia-
ny pomiędzy szkołami na różnych 
płaszczyznach.

Wnioski dla kadry 
pedagogicznej 

W stosunku do kadry pedago-
gicznej wnioski obejmują wypra-
cowanie i wdrażanie nowych, atrakcyjnych 
i aktywizujących metod pracy z uczniami 
w oparciu o kształtowanie umiejętności 
praktycznych (życiowych), realizowanych 
także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 
Zwrócono też uwagę na ograniczenie zajęć 
teoretycznych na rzecz zajęć praktycznych, 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
uczących uczniów przedsiębiorczości, umie-
jętności uczenia się, rozwiązywania pro-
blemów. Należy też stosować nowoczesne 
rozwiązania technologiczne w nauczaniu, 
i też inaczej organizować przestrzeń klasową 
na zajęciach.

Zmiana postawy wobec uczniów ma być 
prowadzona w zakresie zmniejszenia ilości 
zadawanych prac domowych, kartkówek 
i egzekwowania ustnych odpowiedzi oraz 
zróżnicowania poziomu trudności zagadnień 
na sprawdzianach, odejścia od oceniania 
uczniów ze względu na ubiór czy pozycję 
społeczną jaką posiada rodzina (zrezy-
gnowanie z kategoryzacji) czy stosowania 
rankingów lub porównań, ograniczenia 
noszenie książek do szkoły.

większego poszanowania indywidu-
alnych cech i zainteresowań uczniów, bez 
faworyzowania lub wykluczania uczniów 
z różnych powodów. Warto też poszukać 
nowych sposobów motywowania do nauki 
i aktywności, szukania odpowiedzi o dalsze 
plany życiowe, większego poszanowania 
praw uczniów, stawiania pytań o „zdanie” 
uczniów w sprawach ich dotyczących i też 
budowanie pozytywnych relacji pomiędzy 
uczniami a nauczycielami.

We wnioskach dla kadry pedagogicznej 
wzięto też pod uwagę współpracę z rodzica-
mi w organizacji różnych form pracy szkoły.

Wnioski dla kadry zarządzającej
Wnioski skierowane do kadry zarządza-

jącej obejmują między innymi dostosowanie 
oferty zajęć dodatkowych dla uczniów po 
rozpoznaniu ich faktycznych potrzeb i zain-

teresowań, w tym warto uwzględnić różne 
rodzaje zajęć sportowych, artystycznych, 
muzycznych, informatycznych, rozwijających 
zainteresowania (dokonanie analizy prze-
znaczenia godzin do dyspozycji dyrektora). 
Należy też wprowadzać różnorodne formy 
współpracy z rodzicami z uwzględnieniem 
zasad współdziałania w inicjatywach na 
rzecz uczniów, wypracować w szkołach 
różne metody organizacji lekcji opartych 
nie tylko na systemie klasowo-lekcyjnym, 
zadbać o realizację projektów poprawiają-
cych bezpieczeństwo uczniów w szkołach, 
rozważyć zmiany w systemie oceniania 
uczniów w szkołach (opcjonalnie – rezy-
gnacja z not). Ponadto w celu ograniczenia 
biurokracji warto przeanalizować zasad-
ność tworzenia niektórych dokumentów 
w szkołach.

W tej grupie wniosków uwzględniono 
też uregulowanie w dokumentach szkol-
nych (np. statutach szkół) zasad dotyczących 
sprawdzianów czy kartkówek, sposobów 
informowania uczniów i rodziców o uzyska-
nych ocenach, korzystania ze smartfonów, 
wychodzenia w trakcie lekcji oraz picia wody 
na lekcjach (prawa ucznia), długości przerw 
międzylekcyjnych.

Również doskonalenie umiejętności 
nauczycieli w zakresie stosowania metod 
nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii oraz metod aktywizujących 
uczniów, przygotowanie nauczycieli do 
uczenia uczniów jak mają się uczyć, orga-
nizowania zajęć dla uczniów wymagających 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wię-
cej specjalistów: psychologów, logopedów). 

We wnioskach dla kadry zarządzającej 
wzięto też pod uwagę nadzorowanie sposo-
bu układania tygodniowego planu lekcji pod 
kątem równomiernego obciążenia uczniów 
w ciągu tygodnia; ujęcia w planie zajęć z wy-
chowania fizycznego, aby spełniały także 
oczekiwania uczniów; nagradzania nauczy-
cieli za sukcesy uczniów oraz wspieranie 

nauczycieli z pasją.
We wnioskach o dofinansowanie 

form doskonalenia nauczycieli warto 
też uwzględniać takie formy doskona-
lenia, które wynikają między innymi 
z zakresu „radzenia sobie ze zmianą” 
czy wypalenia zawodowego. Ponadto 
warto zweryfikować zakresy zadań 
„pozapedagogicznych” nauczycieli 
i obciążenie zajęciami dodatkowymi 
i stwarzać warunki do budowy pozy-
tywnych relacji pomiędzy wszystkimi 
interesariuszami szkoły.

Wnioski dla organu 
prowadzącego

Do organu prowadzącego zostały 
przygotowane wnioski w zakresie: 

doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt do 
nauczania (TIK) – wymienić zużyty sprzęt 
i urządzenia, zapewnić szkołom serwisowa-
nie sprzętu (rozważyć zatrudnienie w szko-
łach administratora sieci lub zlecenie takiej 
usługi); wyposażyć szkoły w sprzęt i urzą-
dzenia, aby nie było potrzeby korzystania 
z prywatnych zasobów nauczycieli i rodzi-
ców; zadbać o poprawę jednakowego do-
stępu do internetu we wszystkich szkołach.

Ponadto zwrócono też uwagę na zwięk-
szenie finansowania zadań dodatkowych dla 
uczniów, też więcej wycieczek; wyrażenie 
zgody na mniej liczne klasy – podział na 
mniejsze grupy. Trzeba też ustalić zasady 
współpracy z kadrą zarządzającą szkołami 
w zakresie składania sprawozdań, termino-
wości; też zastosować do szkół zasadę „Mniej 
kontrolowania, więcej zaufania”. I nagradzać 
nauczycieli za sukcesy i wyniki uczniów.

Podsumowanie

Anna Kupczyk z ORKE podsumowuje: – 
Wdrożenie znacznej części proponowanych 
wniosków jest możliwe w trakcie bieżącej 
pracy szkół, współpracy z rodzicami, orga-
nem prowadzącym czy też z uczniami. Za-
proponowane wnioski i rozwiązania mogą 
stanowić także podstawę do wypracowania 
standardów, które mogą być uwzględnione 
w planach rozwoju oświaty na kolejne lata. 
Efekty wprowadzanych zmian będą jednak 
uzależnione od determinacji wszystkich in-
teresariuszy oświaty w Buku.

Edyta Wasielewska
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Kościół  
na placu budowy 
Z ks. Romanem Janeckim, proboszczem 
Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie 
rozmawia Edyta Wasielewska

W Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nie-
pruszewie, której ksiądz jest pro-
boszczem jeden remont się kończy, 
a drugi zaczyna. Na jakim etapie są 
aktualne prace? 
– W tej chwili jesteśmy na etapie prac 

związanych zarówno z zewnętrznym remon-
tem murów, jak i z remontem organów (z 
1884 roku). Prace w zakresie scalenia mu-
rów odbywają się na całej rozpiętości (aż po 
fundamenty): są wklejane wciągi na pozio-
mie najwyższym – następne będą nad okna-
mi oraz w miejscu spękań kościoła, których 
jest dość dużo; wzmocnienia między cegłami 
też wymagają sklejenia. Jednocześnie są pro-
wadzone wiercenia do zespolenia murów 
kościoła ze ścianami na głębokości do 50 
procent szerokości murów. Specjalistyczne 
szpilki zapewniają scalenie przypór z mu-
rami, co ma zapobiegać dalszemu pękaniu 
murów, ale też ich mocnemu posadowieniu. 
Trzeba będzie jeszcze dokończyć prace zwią-
zane z posadowieniami wszystkich przypór, 
bo na razie zapewniliśmy trzy przypory 
najbardziej potrzebne, czyli prezbiterialne, 
a pozostałe zostaną zrobione dopiero wtedy, 
kiedy pozyskamy kolejne dofinansowania. 

Prace w zakresie organów obejmują 
część zewnętrzną, czyli prospekt organowy 
(tzw. szafa organowa), co jest już zrobione 
i tu gmina udzieliła dofinansowania w wy-
sokości 50.000 zł. Prace polegały między 
innymi na zeskrobaniu kilku warstw farby 
olejnej, wykonaniu nowego malowania szafy 
organowej według pierwotnego wzoru, a w 
tych miejscach, gdzie były złocenia również 
te złocenia zostały zrobione.

Renowacja organów jest w tej chwili na 
etapie odnawiania miecha, wszystkich wia-
trownic, cięgna oraz wykonania 28 piszczałek 
cynowo-ołowianych na froncie. Zamontowa-
no też nową dmuchawę do bezszumowego 
pobierania powietrza z kościoła oraz całko-
wicie wymieniono piszczałki drewniane.

Przez 24 lata organy nie były używa-
ne, ale niektórzy parafianie dobrze 
pamiętają ich niezapomniany dźwięk. 
– Po pierwszych remontach tego instru-

mentu, w dzień odpustu św. Wawrzyńca, 10 
sierpnia tego roku odbyła się próba – został 
ręcznie napompowany miech. Niektórym 
parafianom łezka w oku się zakręciła, jak 
po latach, usłyszeli dźwięk organów pisz-
czałkowych.

W planach mamy organizowanie mikro-
koncertów. Instrument naturalny piszczałko-
wy w takim kościele jak nasz, gdzie zdaniem 
fachowców jest bardzo dobra akustyka, ma 
swój wyjątkowy dźwięk. Tym bardziej, że 
nad organami jest dość duża pustka po-
wietrzna, która instrumentowi zapewnia 
jeszcze lepsze wygenerowanie dźwięków.

Widzę, że ksiądz ma ogromny senty-
ment do organów. 
– W parafii rodzinnej w Ostrorogu mie-

liśmy, zresztą nadal tam jest instrument 
piszczałkowy, odnowiony. Też na studiach, 
w kaplicy seminaryjnej były piękne organy 
piszczałkowe. Podobnie w mojej pierwszej 
placówce – w Granowie, tak samo w kilku 
następnych: w Pogorzeli, Włoszakowicach, 
Bazylice św. Mikołaja w Lesznie.

W 2005 roku objąłem Parafię pw. Św. 
Wawrzyńca w Niepruszewie – organy były, 
ale niestety nie działały. Był wprawdzie in-
strument elektroniczny, który jednak nie 
oddaje tego co instrument piszczałkowy; 
liturgii nadaje zupełnie innego wymiaru, od-
miennego brzmienia, inaczej się też śpiewa 
do tego dźwięku.

Remonty, renowacje udaje się zreali-
zować dzięki pozyskanym dofinanso-
waniom, bez których te zadania nie 
byłyby możliwe do zrealizowania.
– Bez wątpienia, tylko dodatkowe środki 

umożliwiają nam przeprowadzenie remon-
tów w takim zakresie. Mam świadomość, 
że jeżeli nie zrobimy ich teraz, to za 10, 15 
lat będzie to o wiele trudniejsze. Teraz dys-
ponujemy dotacjami, a co będzie później, 
trudno przewidzieć. Do tego ciągły wzrost 
cen materiałów budowlanych, usług; a teraz 
jeszcze galopujące ceny opłat za energię elek-
tryczną, gaz tylko będę utrudniać realizację 
kolejnych inwestycji,

W tym roku udało się pozyskać środ-
ki z różnych źródeł dofinansowania, ale 

trzeba pamiętać, że dokumentacje zostały 
wykonane wcześniej – rok, dwa lata temu. 
Z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, w ramach rządowego progra-
mu Ochrona Zabytków 2022, dostaliśmy 
156.000 zł (całkowity koszt zadania 250.848 
zł) na wzmocnienie konstrukcji murowanej 
kościoła – remont ścian. Dodatkowo Woje-
wódzki Konserwator Zabytków przyznał 
nam 50.000 zł na prace w zakresie remontu 
kościoła (przypór murów).

Z powiatu poznańskiego w ramach do-
finansowania prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, też robót budowlanych przy 
zabytkach, przyznano nam dofinansowanie 
w wysokości 100.000 zł (z wnioskowanych 
132.624 zł) na prace konserwatorskie i re-
stauratorskie przy prospekcie organowym 
i instrumencie z kościoła. Też wspomniane 
już dofinansowanie otrzymane z gminy na 
prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich przy prospekcie organowym 
i instrumencie oraz roboty budowlane przy 
kościele w wysokości 50.000 zł (całkowity 
koszt zadania 79.057 zł). 

Przy okazji chciałbym też wspomnieć 
o dużym zaangażowaniu parafian i gości 
odwiedzających kościół, którzy hojnie wspie-
rają remonty i modernizacje parafii.

Ksiądz od wielu lat skuteczne pozy-
skuje środki zewnętrzne dla Parafii 
pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie. 
Warto przypomnieć otrzymane do-
finansowanie z lat wcześniejszych: 
na przykład w wysokości 122.949 zł 
z Programu Opieki nad Zabytkami 
Powiatu Poznańskiego na lata 2016-
2019, dzięki któremu udało się mię-
dzy innymi wzmocnić konstrukcję 
dachu, przeprowadzić remont dzwon-
nicy kościoła, roboty ziemne – mury 
fundamentowe. 
– Dzięki temu ten zabytek został w znacz-

nym stopniu odnowiony; wszystko co było 
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zaplanowane, jak do tej pory udało się zreali-
zować. Tych remontów zarówno w obrębie 
kościoła jak też budynku, zawsze było bardzo 
dużo – też zmiana dachu na budynku gospo-
darczym, kostka na cmentarzu, zabytkowy 
krzyż na cmentarzu. Też wiele prac związa-
nych z dzwonnicą – ze względu na niewła-
ściwie zabezpieczone odpływy wody, bo od 
góry wlewała się woda i należało wprowa-
dzić odpowiednie odprowadzenie wody, co 
ma też ogromne znaczenie dla środowiska.

Podziękowania należą się wielu insty-
tucjom, począwszy od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego poprzez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, jeszcze 
wcześniej marszałka, kiedy z tego źródła 
były możliwości pozyskania środków na re-
nowację zabytków, a wcześniej i teraz przez 
powiat poznański oraz gminę. 

Obejmując parafię dziewiętnaście lat 
temu spodziewał się ksiądz, że oprócz 

obowiązków parafialnych będzie się 
zajmował pisaniem wniosków o dofi-
nansowanie, później ich rozliczaniem, 
doglądaniem prac remontowych, itp.?
– Nie. Przez ten czas ciągle się musiałem 

uczyć i dokształcać z wielu dziedzinach: pra-
wa budowlanego, skarbowego, renowacji 
zabytków, inżynierii, zmieniających się tech-
nologii, ścian, dachów; tak aby w odpowiedni 
sposób zredagować wniosek do minister-
stwa, województwa, powiatu czy gminy. Też, 
aby wiedzieć jak rozmawiać z kierownikami 
robót, inżynierami, wykonawcami, którzy 
nie mają ze mną łatwo, bo w jakimś sensie 
nadzoruję ich prace. Teraz tą wiedzą dzielę 
się z innymi księżami, którzy też starają się 
o dofinansowania na remonty i modernizacje 
kościołów.

Przy okazji chciałbym bardzo podzię-
kować ludziom, którzy pomagają mi przy 
przygotowywaniu tych wniosków – służą 
radą, dzielą się swoją wiedzą. Zdarzało się, 

że prowadziłem kolędę i nie miałem już siły 
ani czasu, aby pisać wniosek, a termin jego 
oddania się zbliżał. Wtedy zawsze mogę 
liczyć na wsparcie parafian.

Też od lat proszę parafian i gości odwie-
dzających nasz kościół o modlitwę – żebyśmy 
te prace mogli wykonać bezpiecznie, aby 
nikomu nic złego się nie stało i by prace 
szczęśliwie się zakończyły. 

Co dalej? Czy to już koniec remontów?
– Moim marzeniem jest doprowadzić 

kościół do takiej używalności, że jak będzie 
obchodzone 500 lecie Parafii pw. Św. Waw-
rzyńca w Niepruszewie – za osiem lat to te 
prace, które aktualnie realizujemy zostaną 
ukończone w 100 procentach. Mam nadzieję, 
że uda nam się jeszcze jedno zadanie – wy-
konanie nowej podłogi w kościele, co wiąże 
się z ogromnymi kosztami ze względu na 
jej klasyfikację jako zabytku. Jestem dobrej 
myśli, że wszystko się uda. 

XI Otuska

11.09.2022 r. odbyła XI 
Otuska, czyli zawody 
konne w powożeniu, 

pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk. Organi-
zatorami byli jak co roku Rada 
Sołecka Otusz, OSP Otusz oraz 
hodowcy koni z Otusza. Im-
prezę rozpoczęła zgodnie ze 
zwyczajem parada bryczek drogami Otusza 
i okolicy. Tradycją stało się już wręczenie 
uczestnikom parady symbolicznego kan-
tarka (zwyczaj spotykany tylko na otuskich 
zawodach, dlatego tym chętniej zawodnicy 
biorą w nich udział). Podczas wydarzenia 
wręczone zostały Honorowe statuetki, które  
otrzymali:

 » Wiesław Czyż za zaprezentowanie za-
przęgu składającego się z pięciu koni 
dużych, 

 » Przemysław Hartlieb za pokazanie za-
przęgu czterokonnego, 

 » Stanisław Micek za przedstawienie za-
przęgu z trzech koni dużych oraz zabyt-
kowej bryczki, 

 » Janusz Piotrowski za zaprzęg trzech 
koni kucy 

 » Michał Tomikowski – uzdolniony młody 
jeździec, który był uczestnikiem finałów 
28 Olimpiady Dzieci i Młodzieży w skokach 
przez przeszkody Facimiech 2022.
Zawodnicy wystartowali w kategoriach 

junior, koń duży singiel, konie duże para, kuc 
singiel, kuce para. Po raz pierwszy w Otuszu 
mogli pokazać swoje umiejętności jeźdźcy 
w siodłach, którzy pokonywali ten sam tor, 
co zaprzęgi. Było to bardzo widowiskowe 

i bardzo podobało się zarówno startującym, 
jak i widowni, która licznie przybyła podzi-
wiać rywalizację. Poszczególne miejsca na 
podium zajęli:
KATEGORIA JUNIOR 

1. Tomasz Mańczak
2. Maja Binaś

KATEGORIA DUŻE KONIE SINGIEL
1. Katarzyna Plura
2. Weronika Łabińska
3. Jędrzej Kaczmarek

KATEGORIA KUC SINGIEL
1. Michał Stawiński
2. Kacper Prządka
3. Karolina Pocztowa

KATEGORIA DUŻE KONIE PARA 
1. Szymon Pocztowy
2. Radosław Nadolny
3. Przemysław Hartlieb

KATEGORIA KUCE PARA
1. Michał Stawiński
2. Jakub Mańczak
3. Marcin Dudarski
Trzy najlepsze zaprzęgi dużych parokon-

nych walczyły w dogrywce o Puchar Związku 
Hodowców Koni Wielkopolskich i wygrał ją 
Przemysław Hartlieb. Natomiast w kategorii 
SIODŁO w najlepszej trójce znaleźli się:

1. Gabriela Lasik
2. Michał Tomikowski 
3. Sandra Ignasiak
Impreza przebiegła sprawnie i bez-

piecznie. Było wiele emocji i radości. Dla 
przybyłych gości przygotowano stoiska 
gastronomiczne i handlowe. Wieczorem 
odbyła się zabawa taneczna. Podzięko-
wania należą się sponsorom, którzy byli 
wielkim wsparciem w organizowaniu 
zawodów. Są to: Rada Sołecka Otusz, 
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, 

firma De Heus - producent pasz, Rada Sołecka 
Żegowo-Wysoczka-Wygoda, Ewa i Piotr Mi-
kołajczak ,Gospodarstwo Rolne Karina i Le-
szek Przygoccy, Kopalnia Kruszyw Agrotrade 
w Zgierzynce, Tomikowski Marcin i Małgo-
rzata, Equi Vet Serwis Dr. Maciej Przewoźny, 
Handel artykułami do produkcji Rolnej Marek 
Piątek Dobieżyn, Elżbieta i Tadeusz Łysiak, Rol 
Agro Skup Sędziny, Damian Boiński z rodziną, 
Rada Sołecka Dobieżyn, Anna i Przemysław 
Ignasiak, firma transportowa Tomikowscy 
Joanna Tomikowska Buk-Żegowo, Marcin 
Dudarski Wilkowo, CDS Lider Małgorzata 
Szlązak, PZŁ Koło Łowieckie Szarak Otusz, 
Agroserwis Krauze Adam, SMS Tartak, Elżbieta 
i Stanisław Stachowiak, Mateusz Wiśniewski 
Skrzynki, Bros Producent okien i drzwi PCV 
i ALU, Stacja Paliw Płynnych AW TANK, Mariusz 
Wojtkowiak z rodziną, Sandra Ignasiak, Patryk 
Maciąg Horsemanship, Transport ciężarowy 
Waldemar Szturemski, Weroniczak Rafał, Rol-
-Max Michał Ciołek, Apteka Pod Lwem, Napra-
wa Maszyn Budowlanych Kubacki, PHU Mat 
Bruk Mateusz Wiśniewski, Mini Delikatesy 
Skrzynka, ALG-POL Buk, Beapol Buszczak-O-
lejniczak, PPHU Gumtrans S.C. Wielka Wieś, 
Deska Wieka Wieś.

Galeria z wydarzenia – str. 32
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MKS Patria świętował 100-lecie
Patria Buk – miejski klub sportowy, który znalazł trwałe miejsce w sercach wielu 
pokoleń bukowskich kibiców, obchodził 100-lecie powstania. Okres tylu lat bogatej 
tradycji sportowej to ogromny powód do dumy dla gminnej społeczności. Z tej 
okazji 24 września w Hali Sportowej OSiR odbyła się uroczysta gala pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama.

Na jubileusz 100-lecia klubu zaproszono 
blisko pół tysiąca gości. – To ludzie, 
którzy przez lata byli związani z Patrią. 

W ten sposób chcieliśmy im podziękować 
za to, co zrobili dla naszego klubu – mówił 
prezes MKS Patrii Jakub Tonder. Zaproszono 
między innymi przedstawicieli samorządów: 
gminnego i powiatowego, a także reprezen-
tantów Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
zaprzyjaźnionych klubów oraz instytucji, 
placówek, firm, z którymi na co dzień klub 
współpracuje. Specjalnie na tę okazję do 
Buku przyjechała też delegacja holender-
skiej gminy Sint-Michielsgestel, która od lat 
współpracuje z naszą gminą. Jednak głów-
nymi bohaterami gali byli sportowcy i dzia-
łacze klubu, młodzi reprezentanci i trenerzy 
oraz kibice i sympatycy Patrii, którzy licznie 
przybyli na uroczystość. Galę poprowadzili: 
Anna Krzemińska i Rafał Adamczak

Uroczystość rozpoczęto od prezentacji 
nowego sztandaru MKS Patrii – ten ważny 
symbol klubu mógł powstać dzięki dobrej 
woli darczyńców, którzy finansowo wsparli 
tę inicjatywę. Rocznicowa gala była dobrą 
okazją do uhonorowania wszystkich zasłu-
żonych dla MKS Patrii, a tych nie brakowało. 
Ich lista jest długa, co najlepiej świadczy 
o tym, że władze Patrii nie chciały nikogo 
pominąć, bez względu na poziom zaanga-
żowania w działalność klubu. Nominowano 
też nowych członków honorowych, których 
zasługi należało szczególne wyróżnić.

Podróż do przeszłości
100-letnią historię klubu przedstawiano 

w specjalnie przygotowanych na tą okazję 

filmie, a właściwie w kilku filmach, dzięki 
którym o Patrii można było nie tylko posłu-
chać, ale też zobaczyć co się działo przez tyle 
lat historii. Zabrano zgromadzoną publicz-
ność w podróż do przeszłości. Wspomniano 
między innymi powstanie klubu, decydujące 
awanse, obozy sportowe, rocznicowe obcho-
dy, ale też zdjęcia tych działaczy, których już 
nie ma wśród nas. Można było się przeko-
nać, że Patria ma nie tylko bogatą tradycję 
i osiągnięcia, ale na bieżąco prowadzi wiele 
działań i inicjatyw, dzięki którym do siedziby 
klubu przy ulicy Sportowej są zapraszane 
kolejne pokolenia bukowian. 

Patria powstała w 1922 roku. Zebranie 
organizacyjne odbyło się w bukowskim ho-
telu Bristol. Nazwa Patria w języku łaciń-
skim oznacza ojczyznę. Pierwotnie klub miał 

integrować społeczność polską w świeżo 
odzyskanej, niepodległej Rzeczpospolitej. 
Nic więc dziwnego, że przez klub przewinęło 
się tysiące bukowian. Pierwszym prezesem 
klubu został Antoni Małecki. Na początku 
działalności, co było wówczas normą, klub 
był wielosekcyjny. Oprócz meczów piłki noż-
nej organizowane były także między innymi 
zawody lekkoatletyczne. Ówczesną gwiazdą 
Patrii był Zygmunt Heljasz, wszechstronny 
miotacz, a także olimpijczyk z igrzysk w Los 
Angeles, w 1932 roku. 

– Któż mógł wtedy przewidzieć, że Patria 
będzie nie tylko trwać przez kolejne dzie-
sięciolecia, ale także stworzy podwaliny do 
powstania kolejnych stowarzyszeń prężnie 
działających w naszej gminie. Dziś może-
my powiedzieć, że ludziom Patrii udało się 
zapewnić szansę rozwoju sportowego dla 
naszej młodzieży, i to w kilku dyscyplinach. 
Najlepszym tego dowodem są sportowcy, 
którzy zagrali w barwach reprezentacji Pol-
ski – mówił w swoim przemówieniu prezes 
MKS Patrii Jakub Tonder. 

Patria słynęła nie tylko z piłki nożnej, ale 
i sekcji piłki ręcznej oraz tenisa stołowego, 
a nawet sekcji scenicznej, która wystawiała 
sztuki teatralne. Najwięcej emocji zawsze 
wzbudzały jednak rozgrywki ligowe. Tak 
było choćby w przypadku piłki nożnej. 
W 1996 roku zespół z Buku awansował do 
IV ligi i jak na razie jest to jego największy 
poziom rozgrywkowy na jakim klub grał 
w historii. Obecnie drużyna gra na poziomie 
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klasy okręgowej. Najbardziej znanym wycho-
wankiem klubu jest były reprezentant Polski 
i zawodnik Lecha Poznań oraz niemieckiego 
VfL Wolfsburg, Waldemar Kryger.

Patria to ludzie
Nie sposób policzyć wszystkich osób, 

w których życiorysie pojawiła się Patria. 
Osób, które były częścią drużyny piłkarskiej, 
piłki ręcznej czy sekcji teatralnej. Osób, które 
przychodziły na mecze, ciesząc się z sukce-
sów Patrii i wspierając ją w trudniejszych 
momentach. Osób, które zostały wychowane 
poprzez sport. – Dziś Patria to ponad 220 
zawodników, trenerów i pracowników, 11 
drużyn, 8 szkoleniowców, co daje setki tre-
ningów i meczów rozgrywanych każdego 
roku – wspominał Wiceprezes MKS Patrii 
Paweł Prugar.  – Od 2002 roku jesteśmy klu-
bem jednosekcyjnym i skupiamy się na piłce 
nożnej. Naszym priorytetem jest szkolenie 
młodzieży. Bardzo nam zależy na tym, aby 
w każdej kategorii wiekowej mieć swoje dru-
żyny. Ta młodzież później ma decydować 
o sile zespołu seniorów – stwierdził prezes 
MKS Patrii Jakub Tonder, który następnie 
podziękował wszystkim byłym i obecnym 
członkom zarządu, działaczom, trenerom, 
zawodnikom i pracownikom za zaangażo-
wanie w działalność klubu, a także każdej 
osobie, której dobro klubu i osób z nim 
związanych jest bliskie sercu. W pierwszej 
kolejności burmistrzowi MiG Buk, na któ-
rego przychylność i wsparcie Patria może 
liczyć we wszystkich działaniach. Wymieniał 
też wiele innych ludzi dobrej woli, którzy 
nie szczędzą czasu, wysiłku i finansów, aby 
wspierać Patrię.

Długa była lista gości, którzy licznie skła-
dali gratulacje, dyplomy i listy uznania oraz 
okolicznościowe upominki. Wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński życzył klubowi 
stabilizacji finansowej, dużej liczby spon-
sorów, dobrej kadry trenerskiej, rodziców 
wspierających swoje pociechy, kibiców na 
trybunach i zawodników osiągających suk-
cesy sportowe.  – Patria, jak każdy inny klub, 
miała swoje lepsze i gorsze dni. Teraz na 
jej czele znaleźli się młodzi ludzie, którzy 
mają świeże pomysły i oby poprowadzili ją 
w dobrym kierunku – mówił wicestarosta. 
I kontynuował: – Nie ukrywam, że dla mnie 
ta uroczystość ma bardzo sentymentalny wy-
miar. Jak policzyłem, spędziłem w tym klubie 
33 lata, najpierw jako zawodnik sekcji piłki 
ręcznej, później trener, a na koniec jeszcze 
jako prezes. Zresztą cała moja rodzina była 
zaangażowana w życie klubu.

– Z okazji tego pięknego, znamienitego 
jubileuszu klubu Patria chcę złożyć serdecz-
ne gratulacje i słowa uznania za całokształt, 
za piękne osiągnięcia i że współtworzycie 
piękną historię, piękną rzeczywistość, budu-

jecie piękną wspólnotę, o której możemy się 
przekonać, że jest bardzo liczna. W każdej 
lub prawie każdej bukowskiej rodzinie był 
lub jest ktoś kto związał swoje życie krócej 
lub dłużej z klubem – mówił burmistrz Pa-
weł Adam i zadeklarował, że gmina chce 
zapewnić Patrii jak najlepsze warunki roz-
woju. – Jesteśmy w trakcie przygotowywania 
koncepcji modernizacji, może budowy nowej 
bazy sportowej: nowoczesnego zaplecza so-
cjalno-sanitarnego z pomieszczeniami dla 
zawodników, trenerów, sędziów, też krytej 
trybuny ze stanowiskiem komentatorskim. 
W przyszłorocznym budżecie gminy pla-
nujemy zabezpieczyć środki finansowe na 
przygotowanie dokumentacji projektowej, 
a następnie będziemy się starać o dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych – mó-
wił burmistrz i dodał: „piłka w grze, panie 
prezesie, proszę łapać”. I niespodziewanie 
„z główki” podrzucił piłkę – upominek, pod 
którym podpisali się bukowscy radni, co jest 
jednocześnie samorządowym zobowiąza-
niem. Prezes MKS Patrii Jakub Tonder piłkę 
przyjął błyskawicznie i złożone obietnice 
musiały go, jak było widać, bardzo ucieszyć. 

Uroczystą galę uświetnił występ dobrze 

znanej bukowskiej publiczności Katarzyny 
Starosty z zespołem The Move, który zebra-
nych przeniósł z hali sportowej na taneczną 
salę, choć tego sobotniego wieczoru może 
jedynie w marzeniach.

Pamiątki, kroniki,  
monografia klubu

W holu OSiR otwarto retrospektywną 
wystawę pokazującą historię bukowskiego 
klubu. Na ekspozycji licznie prezentowane 
były grupowe zdjęcia zawodników, też pa-
miątki, puchary, kroniki. Niejeden z gości 
odnalazł siebie na archiwalnych zdjęciach. 
Wystawiona też została księga pamiątkowa, 
w której można było napisać kilka słów od 
siebie.
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To nie koniec przedsięwzięć związanych 
z obchodami 100-lecia klubu. Na drugą po-
łowę października zaplanowano premierę 
monografii poświęconej działalności MKS 

Patria, której autorem jest profesor Piotr 
Okulewicz. – Ta wyjątkowa książka będzie 
jedną z form podziękowania wszystkim oso-
bom związanym z Patrią, to także oddanie 

hołdu założycielom naszego klubu – stwier-
dził Prezes MKS Patrii Jakub Tonder. 

Edyta Wasielewska

Odznaki PZPN: 
złote: Franciszek Wasiak, Stanisław Kluczyk, Czesław 

Królikowski, Adam Gola 
srebrne: Mieczysław Pierzyński, Marian Wawrzyniak, 

Bolesław Zborowski, Stanisław Duda, Jan Tomkowiak, Leon 
Jarmuszyński 

brązowe: Jarosław Przydrożny, Witold Świątek, Ro-
man Szymański, Przemysław Krzyżański, Mirosław Majda, 
Krzysztof Pierzyński, Radosław Wasiak, Olgierd Grabowski, 
Jarosław Nowicki, Roman Szymański,  Ryszard Klamecki 

Odznaki WZPN:
złote: Łukasz Wojciechowski, Piotr Muchowski, Zenon 

Chmielewski, Marcin Jóźwiak, Marcin Hadrych, Dominik Janik 
srebrne: Krzysztof Burzyński, Tomasz Klamecki, Bar-

tosz Klamecki, Jacek Jędrzejczak, Ryszard Nowak, Mikołaj 
Nowak, Dominik Nowak, Piotr Weroniczak, Paweł Prugar, 
Jakub Tonder, Szymon Szymczak 

Dyplomy dla członków honorowych: 
Czesław Królikowski, Ryszard Klamecki, Zenon Chmie-

lewski, Tomasz Łubiński, Benedykt Łubiński (w imieniu męża 
Ewa Łubińska), Bogdan Orłowski, Mirosław Majda, Radosław 
Wasiak, Krzysztof Pierzyński

Wyróżnienia specjalne: 
Paweł Adam, Piotr Goroński, Jarosław Sznycer, Tomasz 

Łubiński, Hubert Wejmann, Adam Czoperski, Andrzej Król, 
Marcin Szulc, Roman Maćkowiak, Henk van Roosmalen, 

Krzysztof Nosal, Wojciech Mazurek, Zuzanna Pietkiewicz, 
Sławomir Borak, Sebastian Lehmann, Monika i Tomasz 
Krawczykowie, Dagmar Szczęsny, Ewa Łubińska, Ryszard 
Klamecki, Stanisław Kluczyk

Wyróżnienia  
dla zawodników i działaczy sekcji piłki ręcznej: 

Mateusz Szajek, Tomasz Łubiński, Stanisław Jaroch, 
Bogdan Andraszyk, Zenon Wojtyniak, Wojciech Zeuschner, 
Tomasz Wąsowicz, Edward Lechniak, Gerard Lechniak, Stani-
sław Filipiak, Zenon Bręk, Piotr Łubiński, Ireneusz Krzemiński, 
Henryk Dybizbański, Ryszard Białas, Witold Książkiewicz, Zbi-
gniew Lamenta, Adam Płochocki, Wiesław Wielgosz, Andrzej 
Górczak, Piotr Nowak, Zygmunt Zieliński, Dariusz Pańczak 

Wyróżnienia  
dla zawodników i działaczy sekcji piłki nożnej: 

Krzysztof Hoffa, Krystyna Roszyk, Zenon Roszyk, Andrzej 
Lebiotkowski, Zdzisław Łukanowski, Sławomir Wróblewski, 
Marian Sołtysiak, Bolesław Przybylski, Michał Lulkiewicz, 
Wojciech Mikołajczak, Witold Glina, Adam Klara, Mirosław 
Torchała, Waldemar Pyda, Piotr Jackowiak, Paweł Wróblew-
ski, Mirosław Baranek, Sebastian Kleiber, Jacek Szymański, 
Artur Zięta, Łukasz Królikowski, Sławomir Lechna, Łukasz 
Małolepszy, Błażej Rutkowski, Tomasz Dziubiński, Waldemar 
Kryger, Roman Witczak, Szymon Filipiak, Leszek Szczecho-
wiak, Tomasz Jaros, Jagoda Szymczak, Andrzej Karalus, Jan 
Pierzyński, Sławomir Baranek, Paweł Bąkowski, Przemysław 
Maciejewski, Wojciech Kąkol, Adam Małynicz, Remigiusz 

Maciejewski, Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtkowski, Joke 
van Doorn, Anna Hoevenaars-Gonstal, Jan Pommer, Robert 
van Erp, Wiesław Zakrzewski

Darczyńcy nowego sztandaru:
Krzysztof Bręk (Buk), Dominik Kozankiewicz (Buk), 

Jakub Tonder (Buk), Paweł Adam (Buk), Mirosław Majda 
(Buk), Paweł Prugar (Buk), Tomasz Lisoń (Wojnowice), Bar 
Fiskaz Rafał i Heniu (Buk), Wład-Dach Władysław Janusz 
(Niepruszewo), Insanit Krzysztof Piaskowski (Buk), Adrian 
Klamecki (Buk), Roman Szymański (Buk), Jacek Szymański 
(Buk), Przemysław Ratajski (Buk), ROD im.700-lecia Buku, 
Monika i Tomasz Krawczykowie (Buk), Beata Bartosik (Buk), 
Karol Wilczyński (Dobieżyn), Henk van Roosmalen (Holan-
dia), Tomasz Bociański (Buk), Tomasz Łubiński (Dąbrówka), 
Jarosław Wilczyński (Dobieżyn), Remigiusz Konieczny (Buk), 
Serwus (Andrzej Piechowiak), Rada Miasta i Gminy Buk 
(kadencja 2018-2023), Franciszek i Radosław Wasiak (Buk), 
Bronisław Buchert (Dobieżyn), Stanisław Kluczyk (Buk), 
Marcelina Janik  (Buk), Mikołaj Nowak (Dobieżyn), Marcin 
Hadrych (Buk), Adam Buchert (Dobieżyn), Rodzina Witczak 
(Buk), Rodzina Tonder (Buk), Jacek Lechna (Buk)

MKS Patria dziękuje za pomoc techniczną 
w organizacji uroczystej gali: 

pracownikom OSiR, pracownikom MGOK, pracowni-
kom urzędu MiG Buk, Ewie Szurkowskiej, Lucynie Tonder, 
Danucie Majdzie
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Złoty Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Niepruszewie

Skalę działań kół gospodyń wiejskich nie 
sposób opisać w paru zdaniach. Trzeba 
jednak przede wszystkim podkreślić, że 

mają nieoceniony wkład w gminne wyda-
rzenia społeczno-kulturalne i życie miesz-
kańców. Dobrym tego przykładem jest Koło 
Gospodyń Wiejskich z Niepruszewa, których 
działalność liczy już 50 lat. 

1 października w Wiejskim Domu Kultu-
ry panie świętowały swój Jubileusz. W mo-
mencie założenia, w 1972 r. koło liczyło aż 
30 członkiń. Założycielką i pierwszą prze-
wodniczącą była pani Krystyna Mielcarek, 
a jako członkini przynależy do grupy aż do 
dziś. Równie długim stażem może pochwa-
lić się jeszcze siedem innych pań. W chwili 
obecnej, od 1999 r. kołu przewodniczy pani 
Daniela Kalemba. – Zadaniem Koła Gospo-
dyń Wiejskich było organizowanie imprez 
kulturalnych takich, jak: Dzień Kobiet, Do-
żynki, Andrzejki oraz zabawy sylwestrowe. 
Jesienią i zima, gdy nie było prac w polu, 
organizowane były kursy przydatne w go-
spodarstwach domowych, jak gotowanie 
potraw, pieczenie ciast, kursy kroju i szycia 
odzieży – wspominała sekretarz koła Halina 

Krzyżaniak. Dodała także, że kobiety czer-
pały sporą dawkę wiedzy z organizowanych 
spotkań, przydatnej zwłaszcza w dawnych 
latach, gdy nie było tylu sklepów i artykułów, 
a wyprawa autobusem do miasta zajmowała 
sporo czasu. Nabyte umiejętności „kwitły” 
nawet w przydomowych ogródkach, prze-
jawiając się zwiększoną dbałością o wygląd 
najbliższego otoczenie. Po 2004 r. spotkania 
gospodyń odbywały się nawet co tydzień 
(elementem mobilizującym, który zdał swój 
egzamin, było wspólne świętowanie imienin 
danej gospodyni podczas spotkań). 

Siedziba, w której do dziś spotykają się 
panie, przeszła generalny remont w 2011 r., 
dając tym sposobem więcej pomieszczeń na 
cele użytkowe koła. Powstają w nich dzier-
gane ozdoby świąteczne oraz potrawy na 
spotkania okolicznościowe. Działalność nie 
zamyka się absolutnie w budynku KGW. Pa-
nie co roku uczestniczą w imprezie „Wianki 
Niepruszewskie”. Mogą też pochwalić się or-
ganizacją Jasełek, z udziałem najmłodszych 
mieszkańców. O tradycjach świątecznych 
opowiadały też nie raz w przedszkolu. Sta-
łym punktem jest organizowanie wycieczek 

dla rodzin gospodyń oraz członków Związku 
Emerytów, Inwalidów i Rencistów. Panie 
stają też do przyjacielskiej rywalizacji z go-
spodyniami sąsiednich sołectw podczas co-
rocznego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. 
Niestety po 12 edycji, tradycję przerwała 
pandemia. 

Podczas Jubileuszu wyróżnione członki-
nie koła otrzymały odznaczenia „Za Zasługi 
Dla Kółek Rolniczych”, które wręczyli prezes 
POZRKiOR Ryszard Napierała oraz prezes 
GZRKiOR Tadeusz Łysiak. W gronie nagro-
dzonych pań znalazły się: Stanisława Miś-
tak, Halina Krzyżaniak, Halina Wojtkowiak 
i Krystyna Golak. Specjalne podziękowanie 
za 27 lat przewodniczenia kołu otrzymała 
pani Krystyna Mielcarek.

Pięćdziesiąt lat istnienia to lata rado-
ści, ale również trudów, szczególnie na tle 
niełatwych wydarzeń ostatnich miesięcy, 
a właściwie już lat, takich jak sytuacja epi-
demiologiczna, przyjazd uchodźców z Ukra-
iny, którzy z racji trudności lokalowych 
zostali przyjęci przez gminę w Wiejskim 
Domu Kultury w Niepruszewie. – Zdaję 
sobie sprawę, że stanowi to ogromne wy-
zwanie dla członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich. Pragnę serdecznie podziękować za 
zrozumienie tej sytuacji oraz życzliwość 
i serdeczność z jaką przyjęły Panie osoby 
uciekające przed działaniami wojennymi. 
Choćby ta sytuacja pokazuje, że działalność 
koła nigdy nie pozostaje obojętna na po-
trzeby innych. Za ten ogromny gest życzli-
wości bardzo dziękuję – mówił burmistrz 
Paweł Adam podczas Jubileuszu.

Z. Skibińska
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W niedzielę 25 września na boisku w Otuszu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. 
W zawodach wzięły udział prawie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Buk, tj. OSP Buk, OSP Dakowy Suche, OSP Dobieżyn, OSP Otusz, OSP Szewce. 
Dobra zabawa, pogoda jak na zamówienie oraz kibice, którzy dopisali! 

Druhowie spróbowali swoich sił 
w dwóch konkurencjach: sztafecie 
bojowej oraz ćwiczeniach bojowych 

na mokro. 
Ostateczne wyniki prezentują się na-

stępująco:
Kategoria: Seniorzy

1 miejsce – OSP Dakowy Suche
2 miejsce – OSP Buk

3 miejsce – OSP Otusz
4 miejsce – OSP Szewce
5 miejsce – OSP Dobieżyn

Kategoria: Dziewczęta
1 miejsce – OSP Dobieżyn
2 miejsce – OSP Buk

Kategoria: Juniorzy 12-16
1 miejsce – OSP SZEWCE
2 miejsce – OSP Dobieżyn

3 miejsce – OSP Dakowy Suche
4 miejsce – OSP Buk
5 miejsce – OSP Otusz

Kategoria: Juniorzy 16-18
1 miejsce – OSP Dakowy Suche

Na koniec najmłodsi druhowie z Do-
bieżyna, przy wsparciu starszych druhów, 
zaprezentowali również swoje umiejętności 
w ćwiczeniach bojowych na mokro, osiągając 
przy tym bardzo dobry czas! Puchary zawod-
nikom wręczył Przewodniczący Rady MiG 
Buk Piotr Goroński. Do zobaczenia za rok!

Monika Błaszczak-Mańkowska

Gminne zawody  Gminne zawody  
sportowo-pożarniczesportowo-pożarnicze
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Tydzień Seniora w gminie Buk
...który odbył się od 3 do 7 października, był cyklem bezpłatnych wydarzeń skierowa-
nych do ludzi starszych. To była doskonała okazja, aby atrakcyjnie spędzić czas, czegoś 
nowego się dowiedzieć, do tego w miłym i sympatycznym towarzystwie. Organizato-
rem wydarzenia był urząd MiG Buk przy wsparciu jednostek organizacyjnych gminy. 

Inauguracja Tygodnia Seniora rozpoczęła 
się w Kinie „Wielkopolanin”. Gości przywi-
tał burmistrz MiG Buk Paweł Adam, który 

złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia.  
– Bardzo się cieszę, że w gminie jest tylu 
aktywnych ludzi starszych i znaczna więk-
szość z Państwa angażuje się w działalność 
różnych organizacji zrzeszających seniorów. 
Dzięki temu my – trochę młodsi – możemy 
od Was wiele uczyć. Nawiązując do jakże 
wymownego tytułu filmu „Każdy wie lepiej”, 
powiedziałbym, że to „Senior wie najlepiej”. 
Jako burmistrz mogłem się o tym przekonać 
wielokrotnie, że warto Was, Drodzy Seniorzy, 
słuchać, za co serdecznie dziękuję.

Gospodarz Kina „Wielkopolanin”, dy-
rektor Hubert Wejmann, podziękował se-
niorom, że przyjęli zaproszenie na seans, 
zresztą nie tylko tego dnia, ale przez cały 
rok chętnie zaglądają do kina, i zaprosił na 
międzypokoleniową komedię „Każdy wie 
lepiej”, opowiadającą o parze zakochanych, 
którzy stają się celem intrygi najbliższych. 
Oglądając losy bohaterów, trudno było się 
nie roześmiać i to nie raz… 

Po seansie na gości czekał słodki po-
częstunek. Był czas na rozmowy, wymianę 
doświadczeń. I tak było właściwie każdego 
dnia – miłe towarzystwo, a przy okazji można 
było się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Wykład 
„Smartfon – nie taki straszny, jak wygląda” 
podpowiedział jak oswoić nowinki techno-
logiczne. Podczas spotkania z podróżnikiem, 
przede wszystkim rowerzystą, autorem 
książki „Bike’owa podróż”, można było się 
dowiedzieć, że aby poznawać świat i ludzi 
potrzebna jest… pasja, a w jego przypadku 
jest ona ogromna. Warsztaty florystyczne 
pozwoliły wyczarować swoją kompozycję 
w wybranej formie i kolorze z pomocą flo-
rysty.  

Jeden z dni Tygodnia Seniora skoncentro-

wał się na tematach około medycznych. Były 
wykłady o żywieniu, skórze głowy i włosach 
osób dojrzałych oraz badanie przez trycho-
loga, a także zajęcia jak udzielać pierwszej 
pomocy w przypadku zagrożenia życia.

Kolejnego dnia zaproszono seniorów na 
prawie całodniową wycieczkę do winnicy 
koło Zielonej Góry oraz zwiedzanie Lubu-
skiego Centrum Winiarstwa. Wiele winnic, 
zwiedzanie, degustacje, ogrom smaków. Jeśli 
wcześniej komuś wydawało się, że każda 
winnica jest taka sama, to po tej wycieczce 
na pewno zmienił zdanie. 

Drodzy Seniorzy,  
dziękujemy i do zobaczenia!

Spektaklem muzycznym  „Czyj to be-
nefis?” w wykonaniu Klubu Szyderców 
Bis zakończył się Tydzień Seniora. 

Zespół artystów z Poznania, na wzór 
przedwojennego Klubu Szyderców, zaprosił 
na muzyczną zabawę formą benefisu. Nikt 
nie wiedział, na czyją cześć to była uroczy-
stość, ale jak się dość szybko okazało, to 
właśnie bukowska publiczność była ważną 
częścią tego benefisu. Mało tego, artyści wy-
łonili z publiczności głównego benefisanta, 
którym został pan Wojciech, mieszkaniec 
naszej gminy. Ku swojemu wielkiemu za-
skoczeniu, przez resztę wieczoru pełnił on 
ważną rolę gospodarza reprezentującego 
seniorów. Salwom śmiechu nie było końca, 
tym bardziej, że kabareciarze kilkukrotnie 
nawiązywali do współczesnej rzeczywisto-
ści, też tej bukowskiej. Publiczność długo 
biła brawa na zakończenie spektaklu i widać 
było, że przypadł im do gustu taki kabaret 
muzyczny, ze stylizowanymi na przedwo-
jenną modłę tekstami, wyśpiewanymi przy 
akompaniamencie muzyki granej na żywo. 

Po spektaklu przyszedł czas na podsu-

mowanie Tygodnia Seniora. Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński, 
w imieniu burmistrza Pawła Adama, który 
z powodu choroby nie mógł wziąć udział 
w piątkowym spotkaniu, podziękował go-
ściom za udział w Tygodniu Seniora. – To 
co dzisiaj jest oficjalnym zakończeniem, nie 
musi być wcale końcem tego co nas jeszcze 
czeka; to jest dopiero początek. Wasza obec-
ność na spotkaniach w ramach Tygodnia 
Seniora, pozytywne nastawienie, zadowo-
lenie, radość, uśmiech najlepiej świadczą 
o tym, że warto działać i przygotowywać 
takie wydarzenia. Dla nas, organizatorów 
jest to ogromna nagroda. 

Jeszcze był tort, obowiązkowo z moty-
wem seniorów, który mamy nadzieję, że 
smakował. I rozmowy przy słodkim i przy 
kawie też o tym, co się wydarzyło w ostatnich 
dniach. Ze wszystkich stron dochodziły do 
nas głosy, że był to wspaniały tydzień i by 
takich wydarzeń było jak najwięcej. Mówi-
my Wam, Drodzy Seniorzy, dziękujemy i do 
zobaczenia!

Edyta Wasielewska
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XXII Literackie Spotkanie Odpustowe 
To było wyjątkowe spotkanie - medytacja z muzyką i poezją ku czci Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej w wykonaniu harfisty Michała Zatora. Była to już XXII edycja 
Literackiego Spotkania Odpustowego, po raz pierwszy w kościele św. Krzyża.

Spotkanie otworzył Hubert Wejmann, 
dyrektor Biblioteki i Kina, który przywi-
tał zebranych gości, przybliżył historię 

spotkań literackich oraz sylwetkę znakomi-
tego harfisty, który przygotował autorski 
program specjalnie na to wydarzenie:

„Dzisiaj wystąpi przed Wami pan Mi-
chał Zator. Harfista. Najprawdopodobniej 
jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu 
na świecie, który wykonuje na harfie au-
torski repertuar akompaniując do śpiewu. 
Michał Zator jest półfinalistą Mam Talent, 
jest stypendystą Ministra Kultury i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Był wielo-
krotnie zapraszamy do współpracy przez 
polskie filharmonie. Koncertował w Polsce 
i za granicą. Obecnie współpracuje m. in. 
z Edytą Górniak czy Natalią Niemen. Dzisiaj 
wystąpi ze swoim programem w ramach 
XXII Literackiego Spotkania Odpustowego 
w Buku”. 

Po tych słowach artysta zaprosił nas 
w podróż muzyczno-poetycką i poprosił 
o traktowanie tego spotkania jako taką kon-
templację, aby ewentualne brawa zostawić 
na koniec. Nietypowa prośba, pozwoliła na 
medytację muzyką, poezją i dała czas na wła-
sne przemyślenia.

Pierwszy utwór to była muzyczna impro-
wizacja na temat Oboju Gabriela autorstwa 
Ennio Morricone. Gabriel był nawiązaniem 
do zwiastowania. Gdy tylko pierwsze dźwięki 
harfy rozległy się w drewnianym wnętrzu 
kościoła wszyscy już byli oczarowani. 

Jak słusznie zauważył Michał Zator po-
ezja Cypriana Kamila Norwida nie należy do 
łatwych, ale właśnie od niej i od fragmentu 
litanii do NMP zaczęliśmy spotkanie z lite-
raturą. Gdy tej towarzyszyły w tle dźwięki 
harfy ta przyjęła zupełnie inny wymiar.

Kolejny utwór na harfie to pieśń maryj-
na „Jest zakątek na tej ziemi”, a następnie 
wiersz „Niepokalana Królowa” Stanisława 
Wyspiańskiego. Nikt z zebranych gości chyba 
nie spodziewał się, że usłyszy tego dnia rów-
nież aranżację piosenki Mietka Szcześniaka 
„Twoja miłość jak ciepły deszcz”, która w po-
łączeniu z wokalem harfisty była wykonana 
koncertowo. 

Na literackim spotkaniu nie zabrakło 
również twórczości Kamila Baczyńskiego 
i jego „Modlitwy do Bogarodzicy”, a zaraz 
po nim mieliśmy przyjemność usłyszeć 
najstarszą pieść maryjną w historii – Ave 
Maria oraz średniowieczną pieśń maryjną 
autorstwa Króla Alfonsa X - Quen a omagen 
da Virgen.

Na spotkanie w bukowskiej świątyni har-
fista przygotował się szczególnie – specjalnie 
na tę okazję jego przyjaciółka, siostra zakon-
na Małgorzata Bajwolska, napisała wiersz 
„Zatroskana”. Na koniec również autorska 
piosenka Michała Zatora – „Nadzieja nigdy 
nie umiera” oraz jedna z ulubionych piose-
nek św. Jana Pawła II, autorstwa ks. Stefana 
Cerberka, nawiązanie do papieskiego hasła 
Totus Tuus (Cały Twój) - pieśń „Tłumy serc”. 

Kilkukrotne bisy, owacje na stojąco i za-
chwyty nad jednym z najstarszych instru-
mentów świata, który dosłownie oczarował 
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wszystkich. Nie zabrakło nawiązania do 
harfy Dawida, którego postać znajduje się 
na chórze w kościele św. Krzyża. Jak można 
podsumować to wydarzenie? Niesamowita, 
magiczna atmosfera, chwile zadumy, wzru-
szeń i radości.

Zachwycony wykonaniem był również 
prałat Andrzej Szczepianiak: „Nigdy nie sły-
szałem samej harfy. W orkiestrze tak, kiedy 
zabrzmią jej jakieś fragmenty. Skojarzyło 
mi się to z organami - tam jest takie bogac-
two dźwięków. I tutaj jest to samo! Jest cała 
chmura różnorodnych dźwięków. Fajne to 
jest. Niesamowite, naprawdę! Mogliśmy 
sobie poczytać poezję w bibliotece, byłby 
to najprostszy sposób. A tu wszelkie poszu-
kiwania, żeby zrobić to inaczej, ubogacić to 
korzystanie z dorobku kultury i sztuki – jest 
to coś bardzo wartościowego”.

„Była tutaj taka klimatyczność. Niektóre 
rzeczy można dostarczyć odbiorcy w sposób 
łatwy, mało dostępny czasami, ale co raz czę-
ściej oczekujemy, że to będzie cos pięknego, 
i tak właśnie tutaj było” – podsumował Piotr 
Goroński, przewodniczący Rady MiG Buk.

Słów kilka o artyście
Warto wspomnieć, że Michał Zator od 

15 lat jest wolontariuszem w poznańskim 
hospicjum Palium, gdzie gra na harfie 
i śpiewa dla pacjentów. Wydał kilka płyt 
ze swoimi utworami w ramach cegiełki 
na pomoc i rozbudowę hospicjum.

Jak Twoje wrażenia po dzisiejszym XXII 
Literackim Spotkaniu Odpustowym?

Było mi bardzo miło wystąpić w tak pięk-
nym, zacnym miejscu, w małym kościółku, 
niesamowitym zabytku. Bardzo mnie cieszy, 
że publiczność tak dopisała, bo jest to pra-
cujący dzień tygodnia, więc tym bardziej 
się cieszę. Pierwszy raz łączyłem muzykę 
i bezpośrednio poezję, bo często wykony-
wałem muzykę kiedy poeci czytali. Nato-
miast dzisiaj połączyłem te role i powiem, że 
bardzo dobrze mi się to robiło. Także może 
to nie pierwszy i ostatni raz? Będę bardzo 
miło wspominał to spotkanie u Państwa. 
Często przejeżdżam przez tę miejscowość, 
ale nie miałam okazji tutaj grać, koncerto-
wać, także bardzo się cieszę, że nastąpiła ta 
okoliczność dzisiaj. 

Harfa, którą dzisiaj widzieliśmy to 
Twój jedyny instrument?
Na ten moment jest to moja jedyna harfa, 

na której koncertuje. Powolutku przymie-
rzam się do kupna dużej harfy pedałowej, 
ale to jest wydatek ponad 100 tys. zł. Moja 
obecna harfa to instrument bardzo mobilny, 
który łatwo mieści się w samochodzie, łatwo 
się go przewozi i jest bardzo wdzięczny. 

Takie harfy jaką dzisiaj mieli Państwo 
okazję usłyszeć budowano już około 1000 
r. n.e. Natomiast same harfy wywodzą się 
już z prehistorii – na hieroglifach egipskich 
widać harfistów lub harfistki grające. Oczy-
wiście w biblii pojawia się harfa króla Da-
wida, w zasadzie przez wszystkie mity ten 

instrument się przewija. Brzmienie prak-
tycznie nie uległo zmianie prze te tysiące lat.

Skąd pomysł, żeby grać na takim in-
strumencie? 
To była taka późna młodość, kiedy do-

słownie zakochałem się w harfie, słuchając 
muzyki celtyckiej, ale zgłębiając również 
literaturę fantasy Tolkiena. Jeśli miałbym 
powiedzieć czy tam gdzieś pojawia się harfa 
– literalnie jako słowo? Nie zaryzykowałbym. 
Ale u twórców fantasy takich jak Andrzej 
Sapkowski często harfa się przewija. I to 
zderzenie tych dwóch światów – takiego 
fantastycznego z muzyką celtycką spowodo-
wało, że się strasznie zakochałem w harfie. 

Dzisiejsze owacje na stojąco są nie-
wątpliwie wyrazem uznania dla Cie-
bie i zachwytu nad tym co z tą harfą 
robisz.
Było mi bardzo miło, że Państwu podo-

bało się to co dzisiaj stworzyłem. Nie była to 
prosta sztuka, żeby połączyć bardzo różno-
rodny repertuar stylistycznie z poezją, ale 
włożyłem w to całe serce i bardzo dziękuję 
publiczności, że to doceniła. 

Panu Michałowi dziękujemy za nie-
zwykłe spotkanie i za podróż po zakąt-
kach literatury i muzyki, która pozostanie 
w naszej pamięci na długo.

Monika Błaszczak-Mańkowska

Festyn Rodzinny 
w Dakowach 
Suchych

Mieszkańcy miejscowości Dakowy Su-
che 24 września br. pożegnali lato! 
Zmagania sportowe dla dzieci, ani-

macje, zabawy, a to wszystko na świeżym 
powietrzu! Zadbano również o poczęstunek 
i domowe wypieki. Festyn rodzinny zakoń-
czył się potańcówką muzyczną na sali wiej-
skiej. Brawa dla organizatorów!
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Rehabilitacja 
nad Bałtykiem

W połowie września, dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta 
i Gminy Buk, członkowie Bukow-

skiego Towarzystwa „Amazonki” spędzili 
tydzień nad Bałtykiem. 

W ramach rehabilitacji panie brały udział 
w zajęciach gimnastycznych, chodziły na 
masaże oraz jeździły na rowerach stacjonar-
nych. W ośrodku był niewielki kryty basen, 
dzięki czemu część kuracjuszek korzystała 
z dobrodziejstwa ćwiczeń w wodzie. Dopeł-
nieniem rehabilitacji były codzienne, długie 
spacery (niektóre z pań uprawiały nordic 
walking) lub biegi brzegiem morza. Wypo-
częci oraz naładowani jodem i pozytywną 
energią członkowie „Amazonek” wrócili 
do swoich rodzin i codziennych obowiąz-
ków. Bałtyku do zobaczenia za rok!

Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”

Owacje na stojąco dla „Sokolniccy Duett”

Drugiej takiej pary tak na scenie, jak i w 
życiu ze świecą szukać. Początek jej 
drogi muzycznej wyznaczają skrzypce, 

jego – saksofon. Zamiast na instrumenty, 
postawili jednak na śpiew. I całe szczęście. 
29 września Agnieszka i Wojciech Sokolniccy 
na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury wystąpili w Kinie „Wielkopolanin”. 
Bukowskiej publiczności zaproponowali 
podróż z przebojami operowymi, operet-
kowymi i musicalowymi. 

Rozśpiewanej parze na pianinie towarzy-
szył Piotr Niewiedział. Tenora Voytka „Soko” 
Sokolnickiego (jak scenicznie przedstawia 

się pan Wojciech) mieliśmy już okazję po-
słuchać podczas kwietniowego „Koncertu 
nadziei” w hali OSiR – z Miłoszem Gałajem 
i Mikołajem Adamczakiem tworzą bowiem 
znany i lubiany nie tylko w Polsce tercet 
Tre Voci. Z kolei pani Agnieszka również 
współtworzy tercet Sopranissimo, natomiast 
z mężem Wojciechem występują jako „So-
kolniccy Duett”. 

Tym razem ów duet przybliżył nam naj-
piękniejsze utwory rodem z oper i filmów. 
Ich muzyczne interpretacje zasłużenie zo-
stały nagrodzone owacjami na stojąco przy 
pełnej kinowej sali. Projekt został zreali-
zowany dzięki wsparciu Powiatu Poznań-
skiego. 

IDW
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XXI Powiatowy Rajd Turystyczny 
„Pieczona Pyra Niepruszewo – 2022 r.”

17 września Oddział PTTK w Buku przy 
współpracy kadry pedagogicznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Niepruszewie, Starostwa Powiatu Po-
znańskiego, Urzędu Miasta i Gminy w Buku, 
MGOK w Buku i Sołectwa w Niepruszewie 
przeprowadził w/w rajd, który zgromadził 
na płycie boiska ZSP 283 uczestników. Po-
goda zapowiadała się dość ponuro, ale wyż-
sza instancja okazała się litościwa i (oprócz 
chmur) również raczyła nas słoneczkiem. 
Nagrodziliśmy piłkami: najliczniejszą dru-
żynę zgłoszoną na rajd ze Szkoły Podstawo-
wej z Lubonia, którą rok rocznie gościmy 

na rajdzie, drużynę ze Szkoły Podstawowej 
z Szewc – pierwszą głoszoną na rajd, oraz go-
spodarzy. Działał sklepik „Pod wesołą pyrą”, 
który oferował ciasta domowego wypieku 
w celu wsparcia „adopcji serca” Issaaca Te-
gawende Gasbeogo. Akcja trwa już trzeci rok, 
a najbardziej cieszy to, że z roku na rok serca 
i portfele są bardziej otwarte. Na mecie odby-
ły się liczne konkursy, w których królowała 
nasza „pyra” i tak: sprawnościowe sadze-
nie i przenoszenie pyry, rzut pyrą do kosza, 
w którym zwyciężył Kacper z Niepruszewa 
7 trafnymi rzutami na 7 możliwych. W kon-
kursie „ile pyr w worku” odgadły ilość (94) 

Gabrysia ze SP w Luboniu i Antonina z ZSP 
w Niepruszewie, blisko, bo (93) celowali 
Maciej i (95) Natalia. Dużym wyzwaniem 
był konkurs na najdłuższą obierkę, których 
długość mieściła się w granicach od 5 do 77 
cm. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna 77 cm, 
drugie Amelia 70 cm, trzecie Daria 46 cm, 
uczennice ZSP w Niepruszewie. Wszystkie 
te konkursy przygotowała kadra ZSP w Nie-
pruszewie. Oddział PTTK przeprowadził 
dwa konkursy. Na najcięższą pyrę I miejsce 
uzyskała Amelia z Szewc (593 gr.), II Zuzia 
z Niepruszewa (549 gr.), III Kinga z Szewc 
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Miało padać,
ale Prezes Oddziału PTTK w Buku ma 
niewątpliwe „chody” na „górze”, bo ładna 
pogoda utrzymała się do końca otwarcia 
mety 42 Jesiennego Rajdu Turystycznego 
„Porażyn – 2022”, który odbył się w dniu 2 
października. Współorganizatorami rajdu 
byli: Urząd Miasta i Gminy Buk i Nadle-
śnictwo Grodzisk Wlkp. Serdecznie dzię-
kujemy. Pani Alina – leśnik przy pomocy 
pani Lucyny z SKKT PTTK w Jabłonnie prze-
prowadziła test ekologiczno – przyrodniczy, 
a Nadleśnictwo ufundowało podarunki. Test 
podobno do łatwych nie należał, ale wszyscy 
uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni, więc 
na buziach zagościły uśmiechy. Rozegrano 
następujące konkursy sprawnościowe: bieg 
w workach i bieg pingwina, w których były 
drobne nagrody rzeczowe i słodycze; rzut 
do celu kasztanem i konkurs „słoń” gdzie 
nagrodami były wafelki, lizaczki i cukierki 
oraz emocjonujący konkurs „chusta”, w któ-
rym nagrodziliśmy nagrodami rzeczowymi 
6-osobowe drużyny. Gościliśmy szkoły z Mi-
chorzewa, Niepruszewa i Bukowca, druży-
nę Śmierzchalskich, wiernych uczestników 
naszych rajdów, grupę kolarzy z Nowego 
Tomyśla i pojedynczych uczestników z wielu 
miejscowości. Najliczniejszą drużyną (49 

+ 5 opiekunów) była drużyna ze Szkoły 
Podstawowej z Bukowca, która w nagrodę 
otrzymała piłkę, a dodatkowo „rządziła” we 
wszystkich konkurencjach, za to pierwszą 
drużyną zgłoszoną na rajd była drużyna Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego z Nieprusze-
wa, która też otrzymała piłkę. Z okazji przy-
padającej w tym roku 70 rocznicy powstania 
O/PTTK Buk ogłosiliśmy konkurs na hasło 
na ten temat. I miejsce Szkoła Podstawowa 
Bukowiec: „PTTK Buk organizuje rajdy, które 
dają uczestnikom dużo frajdy”, II miejsce 
Śmierzchalscy „I ty dziadku i ty wnuku bądź 
turystą PTTK w Buku”, III miejsce Zespół 
Szkolno - Przedszkolny Niepruszewo: ”Niech 
nam żyje PTTKa, co 70 lat już ma, niech nam 
żyje PTTKa Buk, a prezes Ryszard jak młody 

Bóg!”. Bardzo się cieszymy, że do wszystkich 
konkursów udało nam się przekonać rów-
nież dorosłych uczestników rajdu i w sumie 
byli z tego bardzo zadowoleni, bo zabawy 
i śmiechu było „po pachy”, a i nagrody się 
trafiły. Na metę zgłosiło się w sekretaria-
cie rajdu 149 uczestników. Płonęło ognisko, 
na którym chętni piekli przyniesione przez 
siebie kiełbaski, dziatwa „pianki”, kuchnia 
serwowała grochówkę i pomidorową, a po-
między turystami przechadzał się zadowo-
lony prezes, pokpiwając sobie z nowocze-
snych źródeł informacji, które wieszczyły 
niekorzystną pogodę. Zapraszamy na kolejne 
nasze rajdy, które z ogromną przyjemnością 
dla Was organizujemy. Z turystycznym po-
zdrowieniem. PTTK Buk aka

(479 gr.). Najśmieszniejsze pyry przynieśli 
Julia z Niepruszewa dwie „kaczkę” i „dino” 
oraz Maciej z Niepruszewa „dinozaur”. 
Nagrodę specjalną w tym konkursie jury 
przyznało przedszkolakom za „chmurę” 
i „misia”, dodając, że obie pyry mogły rów-
nież startować w konkursie na najcięższą 
pyrę. Do tego maluchy pokonały 5 km tra-
sę. Brawo. Rajdowa kuchnia serwowała do 
wyboru zupę pomidorową i grochówkę oraz 
chleb ze smalcem i własnoręcznie kiszonym 

przez kol. Zbyszka ogórkiem. Ogromnym 
powodzeniem cieszyły się najlepsze na 
świecie pieczone przez pana Czesia pyry 
z grilla z „gzikiem”, po które ustawiła się 
długa kolejka. Na mecie zaszczycili nas swoją 
obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
Paweł Adam z rodziną, Dyrektor Biblioteki 
i Kina Hubert Wejmann, Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński, Dy-
rektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
Agnieszka Skałecka i Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Agnieszka Słaby. Na 
mecie rajdu gościliśmy turystów z Lubonia, 
Poznania, Niepruszewa, Opalenicy, Szewc, 
Rakoniewic, Łąkiego, Wioski, Michorzewa 
i Buku. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Nieprusze-
wie za gościnę i współpracę, współorgani-
zatorom za pomoc, a wszystkim turystom 
za przybycie jednocześnie zapraszając na 
dalsze nasze imprezy.

PTTK Buk aka
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Dzień Przedszkolaka 
u Hałabały

Od kilku już lat, 20 września, obcho-
dzimy w naszym przedszkolu Dzień 
Przedszkolaka. I w tym roku był to 

też wyjątkowy dzień! Na przedszkolaków 
czekały niespodzianki, zadania i nagrody. 
Najpierw w salach dzieci bawiły się, śpiewa-
ły, tańczyły oraz wykonywały zadania np.: 
pokonywały tor przeszkód czy rozwiązywa-
ły quiz wiedzy o przedszkolu. Później cała 
społeczność przedszkolna zgromadziła się 
razem, każda grupa zaprezentowała swo-
ją rymowankę, a dzieci zatańczyły wesoły 
taniec „Chocolate”. Pani Dyrektor złożyła 
przedszkolakom życzenia i zapytała, czy 

wykonały zadania? Maluchy radośnie od-
powiedziały, że wykonały! Każda z grup 

otrzymała słodki upominek.
Alina Nowaczyk-Żybura

Emocji nie brakowało

2 października w bukowskiej hali OSiR odbył się Jesienny 
Turniej Piłki Ręcznej, podczas którego gościliśmy zespoły 
z Gniezna, Kcynii, Kępna, Włocławka, Dopiewa.

Dziewczęta miały do rozegrania po trzy mecze w grupie. 
W zależności, które miejsce osiągnęły, grały stosownie o dalsze 
lokaty.

Na hali nie brakowało emocji, w tym uśmiechu i łez. Były 
śpiewy i tańce radości. W każdym meczu widoczne było duże 
zaangażowanie zawodniczek ze wszystkich drużyn. Padały bramki 
za bramką, a co najważniejsze wszystkie umiejętności zostały 
pokazane na parkiecie.

Ostateczna klasyfikacja: 1. Pantery Dopiewo; 2. UKS 
SP12 Tuzinek Gniezno; 3. UKS Bukowia Buk 2011; 4. MUKS 
Orlik Kcynia; 5. Junak Handball Team Włocławek; 6. UKS SP7 
Tuzinek Gniezno; 7. SPR Kępno; 8. UKS Bukowia Buk 2012

Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne mecze.
Katarzyna Popowicz

Sala Doświadczania Świata już działa

Dzieci z Gminy Buk mogą już korzy-
stać z nowej, wielofunkcyjnej Sali 
Doświadczeń Świata znajdującej się 

w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. Prze-
strzeń wyposażono w niezbędny sprzęt: pro-
jektor Mathmos, zestaw tarcz „natura Pack” 
do projektora Mathmos, panel sensoryczny 
5 – widzę i spostrzegam, panel sensoryczny 
2- dotykam i czuję, zestaw światłowodowy, 
zestaw puf, światło UV, kolumna wodna.

Projekt został zrealizowany w ramach 
programu „WzMOCnij swoje otoczenie” 
zorganizowanego przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne.

W odnowionej sali odbywają się już 
zajęcia stymulujące wszystkie zmysły, które 
mają na celu:

 » zwiększyć aktywność i motywację do 
poznawania,

 » ułatwić pokonywanie lęku,
 » wpłynąć na rozwój funkcji- emocjonal-

nych, społecznych, komunikacyjnych, 

ruchowych i poznawczych,
 » wspomóc w terapii psychologicznej, 

psychiatrycznej.
Z nowego miejsca korzystają już dzieci 

z lokalnej społeczności, a projekt zakłada 
współdziałanie z placówkami partnerskimi 
oraz rodzicami. Współpraca polega na 
realizacji projektów przygotowanych 
przez nauczycielki grup oraz korzystanie 
z zasobów sali doświadczania świata do 
celów edukacyjnych przez inne instytucje.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy reali-
zowany przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne, skierowany do samorządów i ich 
jednostek- np. przedszkoli, szkół, bibliotek 
,czy ośrodków pomocy społecznej oraz do 
organizacji pozarządowych, które chcą  
wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu na-
stępujących obszarów: aktywność fizyczna, 
bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, 

rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, śro-
dowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy 
mieszczące się w celach programu. Dodatko-
we informacje o programie można znaleźć 
na stronie https://raport.pse/pl oraz www.
wzmocnijswojeotoczenie.pl .
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

KUPIĘ 
GRUNTY 
– AG, mieszkaniówka, usługi.

Tel. 882 725 015, 663 808 241

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe



XI Otuska
zawody konne w powożeniu (str. 17)


