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która odbędzie się w dniu 25 listopada (piątek) br. o godz. 18:00

w Sali Miejskiej w Buku (dawna synagoga)

100-Lecie Miejskiego Klubu Sportowego „Patria” w Buku
JEDYNY  TAKI  KLUB  W  POLSCE

Biblioteka Publiczna w Buku 
wraz 

z Miejskim Klubem Sportowym „Patria”
serdecznie zapraszają na promocję książki

P I O T R A  O K U L E W I C Z A

Bezpłatny egzemplarz 
książki dla uczestników.
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Gmina musi funkcjonować 
Analiza bezpieczeństwa i stanu porządku publicznego gminy oraz zaopiniowanie stawek 
podatków i opłat lokalnych na 2023 rok były głównym przedmiotem wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 
Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 18 października br. Ponadto zaopiniowano 
projekty uchwał, które zostaną przyjęte na najbliższej sesji.

Pracownia chemiczna w SP w Buku
Pierwsza część posiedzenia komisji od-

była się w Szkole Podstawowej im. Bohate-
rów Bukowskich w Buku. Radni zwizytowali 
nową pracownię chemiczną wraz z zaple-
czem, po której oprowadziła wicedyrektor 
SP w Buku Lidia Pąpka. Nowa inwestycja 
oświatowa wymagała między innymi wy-
równania ścian sali i zaplecza, wykonania 
nowego podwieszonego sufitu, położenia 
płytek podłogowych na zapleczu sali, przy-
gotowania instalacji wodnych i kanaliza-
cyjnych pod stanowiska chemiczne, zaku-
pienia nowych mebli: krzeseł i stołów oraz 
trzystanowiskowego ciągu chemicznego. Na 
remont i doposażenie pracowni chemicznej 
zostało przeznaczonych 132.000 zł z budżetu 
gminy. Jak podsumował wizytę przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa: – Życzymy dyrekcjom wszystkich 
szkół, wszystkim uczniom i nauczycielom, 
aby mieli okazję pracować i uczyć się w ta-
kich przestrzeniach jak w tej odnowionej. 

Bezpieczeństwo w gminie
Dalszy ciąg posiedzenia odbył się już 

w Sali Miejskiej. Zaproszony gość p.o. ko-
mendanta Komisariatu Policji w Buku st. asp. 
Michał Biskup przedstawił analizę i ocenę 
bezpieczeństwa oraz stan porządku pu-
blicznego; współpracę policji z jednostkami 
samorządowymi, stowarzyszeniami i orga-
nizacjami działającymi na terenie gminy. 
W przygotowanym przez policję i przeka-
zanym radnym opracowaniu, za okres od 1 
stycznia do 30 września br., można przeczy-
tać między innymi, że „duży wpływ na po-
czucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
mają zdarzenia o charakterze kryminalnym, 
również drobne zdarzenia czy wykroczenia 
o charakterze porządkowym. W tym okre-
sie liczba kolizji drogowych wyniosła 32, 
wylegitymowano 1747 osób; zatrzymano: 
23 dowody rejestracyjne, 15 praw jazdy, 18 
nietrzeźwych kierowców, 33 sprawców na 
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. 
Ponadto przeprowadzono 547 interwencji: 

78 domowych, 469 w miejscach publicznych;  
stwierdzono 247 wykroczeń, w tym przeciw-
ko porządkowi i bezpieczeństwu w komu-
nikacji: 187. Ogólna dynamika przestępstw 
na dzień 30.09.br. wynosiła 66,7 procent”.

Komisariat Policji w Buku prowadził też 
działania prewencyjne – rozmowy z seniora-
mi oraz przekazanie ulotek ostrzegających 
o przypadkach dokonywania oszustw na 
szkodę osób starszych. Też z dziećmi i mło-
dzieżą w placówkach oświatowych odbyły 
się spotkania profilaktyczne między inny-
mi z zakresu zachowania bezpieczeństwa 
w drodze do i ze szkoły, agresji i przemocy 
wobec rówieśników, zasad zachowania obo-
wiązujących w szkole i poza nią. Przeprowa-
dzono 510 wywiadów i ustaleń dla sądów, 
prokuratury, komorników sądowych oraz 
innych jednostek.

W swoim wystąpieniu p.o. komendan-
ta KP w Buku st. asp. Michał Biskup mówił 
między innymi o tym, że na stan bezpieczeń-
stwa mieszkańców w gminie ma wpływ też 
przyjazd uchodźców z Ukrainy, którzy nie 
zawsze zachowują się zgodnie z prawem. 
Policja w Buku odnotowała przypadki nie-
legalnego przebywania na naszym terenie 
uchodźców oraz awantur, do których docho-
dzi z ich udziałem. Takie sytuacje zdarzają 
się sporadycznie, ale wymagają interwencji 
funkcjonariuszy.

Drodzy 
Mieszkańcy, 

Listopad to mie-
siąc, w którym 
obchodzimy Narodowe Świę-

to Niepodległości. Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy przyjęli 
zaproszenie i wzięli udział 
w oficjalnych uroczystościach 
pod Pomnikiem Bohaterów 
Ziemi Bukowskiej. Dziękuję 
pocztom sztandarowym, 
delegacjom organizacji 
pozarządowych, ducho-
wieństwu oraz jednostkom 
organizacyjnym gminy i har-
cerzom. Dzięki Wam w tym trudnym czasie zamanifestowaliśmy 
swoje przywiązanie do Ojczyzny i wspólną troskę o nią. Akurat 
w tym okresie toczy się w Polsce debata nad zamrożonymi środ-
kami unijnymi, które na skutek sporu ze Wspólnotą Europejską 
nadal do nas nie trafiły. Moim zdaniem polska racja stanu wymaga 
zawarcia pilnego kompromisu w tej sprawie. Polski rząd, podobnie 
jak pozostałe rządy krajów członkowskich, jest zobowiązany do 
wypełnienia zobowiązań traktatowych. W obliczu niebezpiecznej 
sytuacji międzynarodowej, w kontekście trwającej tuż za naszą 
granicą wojny w Ukrainie, Polska musi szukać porozumienia. Tylko 
dzięki międzynarodowej współpracy może udać się nam ograniczyć 

nadchodzący kryzys gospodarczy. To ważne, także 
w kontekście kryzysu energetycznego. Nasza 
gmina przystąpiła do akcji dystrybucji węgla. 

Mimo wielu wątpliwości postanowiliśmy jednak 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 

W obecnej chwili nie znamy ani jakości tego węgla, 
ani terminów, w których do nas trafi, ale jesteśmy 

gotowi, by podjąć się wyzwania jego dystrybucji. W kon-
tekście kryzysu energetycznego szukamy także oszczędno-

ści w tym zakresie w naszych jednostkach organizacyjnych. 
Zgodnie z prawem już w miesiącu grudniu jesteśmy zmuszeni 

zredukować zużycie prądu o 10% w stosunku do średniej zużycia 
w latach 2018-2019, a w roku następnym o kolejne 10%. To duże 
wyzwanie i działania racjonalizatorskie w tym zakresie mogą być 
odczuwalne przez mieszkańców. Obecna sytuacja kryzysowa na 
rynku energii potwierdza słuszność rozpoczętej przez gminę dwa 
lata temu akcji wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
Dziś daje nam ona szansę na to, by lamp ulicznych nie wyłączać, 
co z pewnością pomoże w zachowaniu dotychczasowego poziomu 
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Tymczasem nadchodzi 
trudna zima dla nas wszystkich. Bardzo proszę o zwyczajną mię-
dzyludzką solidarność i zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wszystkich osób, które nie potrafią samodzielnie zaspokoić podsta-
wowych potrzeb materialnych swoich rodzin. Proszę o zwrócenie 
uwagi na osoby starsze i samotne, które same mogą potrzebować 
emocjonalnego wsparcia, by zwrócić się o pomoc. W tym trudnym 
okresie zadbajmy o siebie nawzajem.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Przedstawiciel policji zwrócił też uwagę 
na miejsca w Buku, gdzie nie wolno parko-
wać samochodów, a mimo to kierowcy i tak 
łamią przepisy w tym zakresie, np. ul. Dwor-
cowa/Poznańska. Radni wymieniali miejsca 
w Buku, które zdaniem mieszkańców są nie-
bezpieczne i wymagają regularnego monito-
rowania, do których zaliczono ostatnio: młyn 
przy ul. Dobieżyńskiej czy opuszczony sad 
przy ul. Mickiewicza. St. asp. Michał Biskup 
odpowiedział, że podejmowane są niezbędne 
działania w tym zakresie i ten teren jest przez 
policję regularnie monitorowany. 

W trakcie dyskusji radny Tomasz Plewa 
mówił też o ul. Poznańskiej, która jak już 
wcześniej była mowa na posiedzeniach, po-
winna być ulicą jednokierunkową i należy 
podjąć działania w zakresie zmiany organi-
zacji ruchu. Nawiązano też do utrudnień na 
skrzyżowaniu ul. Dworcowej z obwodnicą, 
gdzie przez pewien czas nie działała sygna-
lizacja świetlna, a ostatnio jest szczególnie 
tam niebezpiecznie z uwagi na remontowaną 
ul. Dobieżyńską. 

Radni podziękowali policji za pomoc przy 
zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez, wy-
darzeń odbywających się na terenie gminy, 
w trakcie których zawsze można liczyć na 
wsparcie funkcjonariuszy.

Nowe stawki podatków  
i opłat lokalnych

W dalszej części wspólnego posiedzenia 
zajęto się zaopiniowaniem stawek podatków 
i opłat lokalnych na 2023 rok. – W związku 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dn. 
28.07.2022 r. w sprawie maksymalnych 
granic, do których mogą wzrosnąć podatki 
i opłaty lokalne na rok 2023 i to aż do 11,8 
procent, gmina jest zobowiązana podjąć de-
cyzje w zakresie podwyższenia podatków. 
Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane 
zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (w 
stosunku do I półrocza 2021 r.). Dotychczas 
gmina podwyższała podatki w zakresie mi-
nimalnym i do tej pory tak jeszcze nie było, 
aby ten procent był aż tak wysoki. Do tego 
dochodzi galopująca inflacja, która obecnie 
wynosi 17,2 procent, nastąpił też wzrost cen 
usług, materiałów czy płacy minimalnej, co 
powoduje, że podatki w gminie nie mogą 
pozostać na dotychczasowym poziomie. Nie 
są to łatwe decyzje, ale jeżeli Rada MiG Buk 
ich nie podejmie, to w związku ze wzrostem 
cen, choćby gazu czy prądu, nie będziemy 
w stanie sfinansować bieżących wydatków 
związanych z utrzymaniem szkół, przedszko-
li, placówek kulturalnych, sportowych czy 
utrzymaniem zieleni. Z wydatkami mająt-
kowymi może być trochę łatwiej, bo wspie-

ramy się dofinansowaniami zewnętrznymi 
i dotacjami samorządowymi. Aby jednak 
realizować zaplanowane inwestycje z dofi-
nansowaniem, szczególnie drogowe, które 
są długo wyczekiwane przez mieszkańców, 
musimy zgromadzić w budżecie wkład 
własny. W miarę możliwości powinniśmy 
inicjować nowe zadania, które nałożył na nas 
ustawodawca, bo gmina musi dalej funkcjo-
nować – stwierdził przewodniczący Komisji 
Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

Burmistrz MiG Buk zaproponował, aby 
w zaistniałej sytuacji podatek od nierucho-
mości na 2023 rok podnieść o 10 procent.  
Natomiast opłatę targową, która nie była 
zmieniana od wielu lat i jest uiszczania w za-
sadzie tylko raz w tygodniu (w poniedziałki) 
– odpowiednio o 11,8 procent. Przypomniano 
przy tym, że w piątki handlujący producenci 
rolni i ich rodziny są na mocy ustawy zwolnie-
ni z opłaty targowej. Ponadto burmistrz za-
proponował, aby opłaty od posiadania psów, 
tak jak dotychczas, nie były pobierane. Nie 
została dotychczas zaproponowana zmiana 
podatku od środków transportowych, bo Mi-
nister Finansów nie podał jeszcze wskazań, 
o ile wzrośnie ta opłata w 2023 rok.

W wyniku dyskusji i przedstawieniu kilku 
propozycji radni podjęli decyzję, że na naj-
bliższej sesji zostanie rozpatrzony projekt 
uchwały, który obejmie wzrost podatku od 
nieruchomości o 8,6 procent, a opłaty tar-
gowej – o 11,8 procent, podatek rolny ma 
wzrosnąć z 50 zł do kwoty 55 zł za kwintal 
żyta. Opłaty od posiadania psów nadal nie 
mają być pobierane, gdyż zdaniem radnych 
więcej z tym kosztów niż zysków. Propozy-
cje zwolnień od podatku od nieruchomości 
pozostają takie same jak dotychczas, czyli 
zwolnienia dotyczą opłaty od nieruchomości 
lub ich części, które są zajęte na prowadzenie 
działalności kulturalnej, z zakresu kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony 
przeciwpożarowej, świadczenia pomocy 
społecznej oraz służą do odprowadzenia 
i oczyszczenia ścieków. 

Projekty planistyczne
Następnie omówiono blok projektów 

uchwał planistycznych, które przedstawił 
urbanista Michał Chlebowski, główny pro-
jektant tych dokumentów. Pierwszy z nich 
dotyczył miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego 
w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Ro-
cha i ul. Sportowej. Zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami planistycznymi objęcie 
nieruchomości planem zagospodarowania 
przestrzennego rozpoczęło się od podjęcia 
uchwały o przystąpieniu do tych prac przez 
Radę MiG Buk. Następnie dokument w formie 

projektu przedstawiony został odpowiednim 
instytucjom i organom do tego wyznaczo-
nym – celem uzgodnienia lub zaopiniowania. 
Kolejnym działaniem było upublicznienie 
poprzez wyłożenie projektu do publicznego 
wglądu, a w rezultacie czego przedstawio-
no uwagi, które uprzednio wpłynęły i mają 
być one dalej rozpatrywane. W tym przy-
padku zostało przedstawionych 10 uwag 
mieszkańców, z których tylko jedna została 
uwzględniona przez burmistrza. 

Do tego projektu odniósł się przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa, który przypomniał, iż sposoby na 
zagospodarowanie tego terenu wywołały 
poprzednio emocje i wzbudziły określone 
kontrowersje. Ponadto poinformował ze-
branych, że jest inwestor, który dysponuje 
pozwoleniem na budowę na tym terenie, 
co było możliwe na podstawie warunków 
zabudowy wydanych jeszcze przez burmi-
strza w poprzedniej kadencji. Ta sytuacja 
powoduje, że budowa może ruszyć pomimo 
tego, że ten teren nie został jeszcze objęty 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Prowadzący obrady Tomasz Plewa zgłosił 
też kilka istotnych wątpliwości dotyczących 
między innymi zakresu obszaru zielonego 
w sąsiedztwie Baszty, mało skutecznego za-
kazu budowy wieży telefonii komórkowej, 
uzupełnienie tego terenu o ciągi komunika-
cyjne. W wyniku dyskusji radnych i zgłosze-
nia przez nich dalszych wątpliwości podjęto 
decyzję, że te uwagi zostaną przekazane do 
zespołu projektowego celem podjęcia pró-
by doprecyzowania zapisów w tym opraco-
waniu, względnie jego korekty. W związku 
z tym, projekt ten nie będzie rozpatrywany 
na najbliższej sesji Rady MiG Buk. 

Kolejny projekt planistyczny dotyczył 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w Buku przy 
ul. Otuskiej przylegającego do Bukowianki. 
Jest to teren z zakresu użyteczności publicz-
nej, którego przeznaczeniem jest działalność 
oświatowa i społeczna. Podobnie jak podczas 
wcześniejszego projektu zostały przeprowa-
dzone niezbędne działania w zakresie pro-
cedury planistycznej. Na żadnym z etapów 
nie pojawiły się uwagi i radni pozytywnie 
zaopiniowali ten projekt. 

Trzeci projekt w zakresie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczył terenów położonych w Wielkiej 
Wsi, w sąsiedztwie rodzinnych ogródków 
działkowych przy ul. Św. Rocha. W trakcie 
procedury dwie uwagi zostały wniesione 
przez mieszkańców; z których jedną bur-
mistrz uwzględnił w całości, drugą – w części. 
Radni zaakceptowali projekt uchwały i będą 
nad nim głosować na najbliższej sesji.
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W dalszej części posiedzenia kierownik 
referatu gospodarki przestrzennej w urzę-
dzie Maciej Lechniak przedstawił zmianę 
uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych 
w Kalwach, rejon ul. Brzozowej. W trakcie 
wyłożenia planu do publicznego wglądu po-
jawiło się wiele uwag od właścicieli działek, 
w wyniku czego zdecydowano się na podzie-
lenie planu na etapy. Drugi projekt dotyczył 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku 
w rejonie ul. Łąkowej i Grodziskiej. Zakres 
tego planu był już omawiany na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń komisji i po uwa-
gach radnych został rozszerzony o kolejne 
działki w rejonie ul. Łąkowej i Grodziskiej. 
Oba projekty uchwał zostaną rozpatrzone 
na sesji Rady MiG Buk w dn. 25.10.br. 

Kolejne projekty uchwał
Jeden z kolejnych projektów uchwał 

mający wesprzeć mieszkańców, dotyczył 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań służących ochronie zasobów wodnych 
na terenie MiG Buk, polegających na budowie 
systemu do retencjonowania wód opadowych 
w miejscu ich powstania. Dotacja przyznawa-
na będzie w wysokości 70 procent kosztów 
poniesionych na zakup i montaż systemu do 
retencjonowania wód opadowych, jednak nie 
większej niż 5000 zł. Wnioski o przyznanie 
dotacji będzie można składać do burmistrza 

w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2023 
roku. Ten gminny program uzyskał już wy-
magane uzgodnienia i opinie.

Z pytaniami radnych spotkał się pro-
jekt uchwały dotyczący zmiany uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy Wojewódz-
twu Wielkopolskiemu na współfinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zmniej-
szeniu ma ulec dotacja gminy (z 318.674 do 
kwoty 217.766 zł), co jest związane z pracami 
budowlanymi na linii kolejowej w rejonie 
przystanku Poznań – Junikowo. W związku 
z tym, w pierwszym półroczu 2023 roku ma 
nastąpić zmniejszenie liczby przewozów pa-
sażerskich w ramach PKM. Zaniepokojeni 
zmniejszeniem liczby połączeń radni ustalili, 
że urząd gminy wystosuje do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go zapytanie, w jakim zakresie zostały zapla-
nowane utrudnienia i ograniczenia kursów. 
Zwrócili uwagę, że już teraz – jeszcze przed 
planowanymi ograniczeniami – pasażerowie 
skarżą się na zatłoczone pociągi.

Kolejnym przedstawionym projektem 
uchwały była sprawa korekty uchwały bu-
dżetowej Rady MiG Buk na 2022 rok. Na pod-
stawie zawiadomień, umów i analizy budżetu 
zmiany dotyczą dochodów budżetu gminy 
oraz wydatków, które omówiła skarbnik MiG 
Buk Aleksandra Szajek.

Jedna z zapowiedzianych zmian do tego-
rocznego budżetu jest związana z deklarowa-
nym udziałem gminy Duszniki w rozbudowie 
bukowskiej infrastruktury wodociągowej. 
Jak tłumaczył Prezes Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Buku Tomasz Stawicki: – 
W nawiązaniu do wcześniej prowadzonych 
rozmów pomiędzy wójtem gminy Duszniki 
a burmistrzem MiG Buk w sprawie zaopatrze-
nia w wodę mieszkańców gminy Duszniki, 
w szczególności miejscowości Brzoza, udało 
się wynegocjować kompromis. Wójt gminy 
Duszniki zadeklarował pomoc finansową 
w wysokości 117.000 zł netto na budowę 
jednej studni głębinowej w stacji uzdatniania 
wody w Kalwach, a druga studnia zostanie 
sfinansowana ze środków ZGK w Buku. Ca-
łość inwestycji rozbudowy zespołu studni 
w Kalwach to koszt ok. 200.000 zł. Dzięki 
temu będzie możliwość dostarczenia wody 
mieszkańcom miejscowości Brzoza za sto-
sowną odpłatnością i to bez uszczerbku dla 
interesów mieszkańców gminy Buk.

Ponadto podczas posiedzenia wspól-
nych komisji zajęto się omówieniem pro-
jektów uchwał w sprawie:

– nadania nazwy ulicy Stara Droga w Kal-
wach;

– zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dn. 22 lutego 2011 
r. w sprawie określenia samorządowych 
jednostek budżetowych i źródeł dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu spo-
rządzania planów finansowych dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie 
dla wydzielonych rachunków dochodów.

Edyta Wasielewska

Z obrad sesji
W dniu 25 października 2022 r. odbyła XLVI sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk.

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

prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 września 

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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Buku przy ul. Otuskiej.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych 
ogródków działkowych przy ul. Św. Rocha.

3. Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej.

4. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej.

5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2023.

6. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości 
w 2023 roku.

7. Opłata targowa w roku 2023.
8. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
9. Nadanie nazwy ulicy Stara Droga w Kalwach.
10. Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta 
i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do reten-
cjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

11.  Zmiana uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia samorządo-
wych jednostek budżetowych i źródeł dochodów groma-
dzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie dla wydzie-
lonych rachunków dochodów.

12. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu.

13. Rozpatrzenie petycji.
14. 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”

15. 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”.

16. 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”.

17. 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.

18. 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.
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Gmina nie ucieka  
od potrzeb mieszkańców

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy i kolejne zmiany ustawodawcy w tym 
zakresie, zakup i sprzedaż węgla przez gminę dla mieszkańców na preferencyjnych 
warunkach, przyjęcie projektów uchwał zdominowały XLVI sesję Rady Miasta i Gminy 
Buk, która odbyła się 25 października br. Omówiono też stan realizowanych w gminie 
inwestycji.

Porządek obrad, na wniosek burmistrza, 
uzupełniony został o projekt uchwały doty-
czący określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2023 rok. 

Przetargi i kontynuowane inwestycje
Burmistrz MiG Buk Paweł Adam już tra-

dycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami. Roz-
począł od omówienia stanu realizowanych 
inwestycji i postępowań przetargowych.

Przetargi:
– przebudowa i remont drogi gminnej 

Otusz – Huby, w przyszłym tygodniu nastąpi 
rozstrzygnięcie drugiego postępowania prze-
targowego i wybór najkorzystniejszej oferty;

– budowa pumptracka w Niepruszewie 
– po pierwszym unieważnionym postępo-
waniu przetargowym, ze względu na zbyt 
wygórowane oczekiwania finansowe wy-
konawców, jest przygotowywane kolejne; 
przypuszczalnie to zadanie zostanie prze-
sunięte do realizacji na 2023 rok;

– budowa hali sportowej z częścią socjalno-
-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Do-
bieżynie – planowane jest kolejne postępowa-
nie przetargowe; gdyż dotychczasowe próby 
nie wyłoniły wykonawcy – z uwagi na zbyt 
wysokie ceny podawane przez oferentów;

– budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiel-
kiej Wsi, II etap, ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. 
Zakładowa – w przyszłym tygodniu nastąpi 
podpisanie umów z wykonawcami;

– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach 
Suchych – po unieważnieniu pierwszego po-
stępowania przetargowego (oferta wykonaw-
cy nie była kompletna) został przygotowany 
kolejny przetarg;

– plac zabaw przy MGOK – wyłoniony wy-
konawca (ze względu na braki kadrowe) od-
stąpił od podpisania umowy; podjęte zostaną 
starania, aby wybrać kolejnego wykonawcę.

Obecnie w gminie realizowane są inwe-
stycje:

– budowa drogi Szewce – Dobieżyn, II 
etap;

– adaptacja pomieszczeń budynku hali 
OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych 

w ramach dofinansowania z programu po-
mocowego  „Szatnia na medal”;

– modernizacja oświetlenia na mieniu 
spółki ENEA;

– rondo na ul. Grodziskiej – jest już prze-
jezdne, prace na etapie zaawansowanym.

Dodatek węglowy 
Burmistrz przedstawił, na jakim etapie 

realizowane jest zadanie zlecone gminie 
przez administrację rządową, a dotyczące 
przyznania i wypłaty mieszkańcom dodatku 
węglowego. Dzięki skuteczności pracowni-
ków Ośrodka Pomocy Społecznej wnioski 
na bieżąco są weryfikowane, a świadcze-
nia wypłacane. W dn. 27.10.br. planowane 
jest wypłacenie 226 świadczeń na kwotę 
678.000 zł. Wcześniej wypłaconych zosta-
ło 391 świadczeń na kwotę 1.173.000 zł. 
Następne wnioski zostaną zrealizowane 
po wpłaceniu kolejnej transzy z budżetu 
państwa. Brak pieniędzy stanowi problem 
w przypadku dodatku do pelletu, drewna, 
gazu, oleju, który powinien zostać wypłaco-
ny mieszkańcom (do 24.10.br. złożono 104 
wnioski), a z budżetu centralnego na ten cel 
nie zostały jeszcze przekazane środki. 

W dn. 20.10.br. już po raz trzeci usta-
wodawca zaproponował zmianę ustawy 
dotyczącej przyznania dodatku węglowego, 
na tym etapie prac nie jest to jeszcze obo-
wiązujące prawo. Ustawodawca wziął pod 
uwagę problem jednego adresu, czyli że do 
tej pory dodatek węglowy mogło otrzymywać 
tylko jedno z gospodarstw domowych pod 
tym adresem. Po zmianach możliwe będzie 
wypłacenie dodatku każdemu z gospodarstw, 
jeśli każde z nich ogrzewa się oddzielnym 
źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez 
każde z gospodarstw deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Nowa zmiana przepisów w zakresie 
dodatku węglowego będzie wymagała od 
pracowników OPS dodatkowej weryfikacji 
wniosków po raz kolejny.

Zakup i sprzedaż węgla przez gminę
Nowe zadanie, do którego w ostatnim cza-

sie zostały zobligowane samorządy dotyczy 

zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw 
domowych na preferencyjnych warunkach. 
Gminy będą mogły zakupić węgiel za nie wię-
cej niż 1500 zł za tonę, jednak cena ta nie 
uwzględnia kosztów transportu. Następnie 
gmina ma sprzedawać węgiel mieszkańcom 
w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę; 500 zł 
ma pokryć koszty transportu węgla z miejsca 
składowania do miejsca dystrybucji. Kupić 
węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła 
osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, 
która jest uprawniona do dodatku węglowe-
go lub zgłosiła takie źródło ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
W ramach tego zakupu mieszkaniec będzie 
mógł kupić węgiel w dwóch partiach (po 1,5 
tony): pierwsza do końca 2022 r. i druga od 
1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

– Wprawdzie nie jest to jeszcze obowią-
zujący akt prawny, ale gmina zdecydowa-
ła się przystąpić do tego zadania. W dniu 
dzisiejszym do wojewody wielkopolskiego 
złożyliśmy ilościowe zapotrzebowanie na 
węgiel dla mieszkańców gminy; zestawienie 
zostało przygotowane na podstawie dotych-
czas złożonych wniosków o dodatek węglo-
wy. Trudno jeszcze powiedzieć, czy będzie 
konieczność zakupu 50, 500 czy 1000 ton. 
Wykonując to zadanie, pomimo tak wielu 
niewiadomych przy jego realizacji, chcemy 
pomóc mieszkańcom, bo ich dobro jest dla 
nas najważniejsze. Celem naszych działań 
jest, aby mieli łatwy dostęp do miejsca za-
kupu węgla po preferencyjnych cenach. By 
nie musieli jechać 30, 50 kilometrów i szukać 
sposobów, aby się zaopatrzyć w węgiel, a do 
tego biorąc pod uwagę, że koszty transportu 
węgla mogą okazać się niemałe. Niestety, 
ale Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku 
nie może się podjąć realizacji tego zadania, 
choćby ze względu na to, że nie dysponuje 
odpowiednią wagą i sprzętem do tego celu. 
Obecnie prowadzone są rozmowy z jednym 
z lokalnych podmiotów na terenie Buku, któ-
ry na co dzień świadczy tego typu działalność 
i jest do tego odpowiednio przygotowany. 
Jednostką odpowiedzialną za informacje 
w tym zakresie jest urząd, który na bieżąco 
będzie informować i udzielać stosownych 
odpowiedzi. Już teraz jednak deklaruję, że 
gmina nie weźmie odpowiedzialności za ja-
kość węgla, pomimo tego, że w planowanej 
ustawie jest zagwarantowane, że mają obo-
wiązywać aktualne certyfikaty jakości. Jednak 
planujemy edukować mieszkańców w za-
kresie jakości węgla czy zasad jego spalania.

Na razie nie ma obowiązującego prawa 
dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla przez 
gminę, ale w ciągu trzech dni po przyjęciu 
ustawy samorządy będą zobowiązane do 
rozpoczęcia realizacji tego zadania. – Z jakich 
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środków finansowych będziemy dokonywać 
zakupów? Czy zaproponowana przez ustawo-
dawcę kwota w wysokości 500 zł dla gminy 
za tonę pokryje koszty transportu węgla, jego 
składowanie, dystrybucję? A jeśli okaże się, że 
gmina będzie musiała do tego dopłacać? To 
kolejne niewiadome, które są związane z tym 
zadaniem. Jednak pomimo tylu niejasności 
naszym zadaniem jest pomagać mieszkań-
com, bo na tym polega praca w samorządzie. 
W tym sezonie grzewczym z pewnością wielu 
mieszkańców gminy będzie odczuwać ubó-
stwo energetyczne. Problemem nie będzie, 
czy kupić węgiel lepszej czy gorszej jakości, 
ale czy w ogóle będzie ich stać na zakup ja-
kiegokolwiek opału – mówił burmistrz. 

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem 
burmistrza właśnie w temacie zakupu 
i sprzedaży węgla przez gminę pojawiło 
się najwięcej zapytań ze strony radnych. 
Niektóre z nich: Dlaczego gmina ma się 
tym zajmować, skoro w ustawie o samorzą-
dzie nie ma takiego zapisu? Kto sfinansuje 
transport i dystrybucję, jeżeli te działania 
przekroczą 500 zł? Jak ma wyglądać dys-
trybucja węgla? Pomimo pojawiających się 
opinii, że to zadanie zostało zrzucone na 
samorządy i tak dominowała opinia, którą 
wyraził przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa: – Trzeba wyrazić 
aprobatę dla burmistrza, który podjął de-
cyzję pod presją czasu, zgłosił akces gminy 
do programu węglowego i jego działania są 
jak najbardziej zasadne, bo gmina nie może 
uciekać od potrzeb mieszkańców.

Inne działania gminy
Kontynuując sprawozdanie, burmistrz 

mówił o innych działaniach prowadzonych 
przez gminę. Można do nich zaliczyć między 
innymi szczepienia przeciw grypie – pro-
gram realizowany przez Metropolię Poznań. 
Mieszkańcy mogą się zaszczepić w każdy 
czwartek, w godzinach od 15.00 do 17.00, 
w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku.

Kolejne zadanie, do którego samorząd 
został zobligowany, jest dystrybucja table-
tek jodku potasu. Na terenie gminy zostało 
wyznaczonych 16 punktów dystrybucji tego 
preparatu.  Gminie przekazano 20.000 ta-
bletek, które są zmagazynowane w jednej 
z aptek. Preparaty mogą zostać wydane 
mieszkańcom jedynie w sytuacji zagrożenia 
radiacyjnego, na polecenie wojewody wielko-
polskiego. Przy okazji burmistrz podziękował 
szczególnie sołtysom za zaangażowanie w te 
działania. 

W dn. 05.09.br. odbyło się oficjalne 
otwarcie miejskiego żłobka „Bukowianka”; 
burmistrz podziękował wszystkim obec-
nym na tej uroczystości. Wyraził nadzieję, 

że z infrastruktury żłobka są zadowoleni ro-
dzice i dzieci, które korzystają tam z opieki. 
Dla trochę starszych dzieci powstała nowa 
Sala Doświadczeń Świata w Przedszko-
lu im. Krasnala Hałabały w Buku; projekt 
został zrealizowany w ramach programu 
„WzMocNij swoje otoczenie” przez Polskie 
Sieci Energetyczne. Burmistrz podziękował 
pani dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hała-
bały Sławomirze Polcyn za podjęcie działań 
w celu aplikowania o te środki i skuteczne 
ich pozyskanie.

W dn. 18.10.br., z inicjatywy oddziału 
IPN w Katowicach przy współpracy z urzę-
dem MiG Buk, na cmentarzu św. Rocha 
odbyła się uroczystość odznaczenia grobu 
płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci 
„Tobie Polsko”. Działaniami w tym zakre-
sie koordynował dyrektor Biblioteki i Kina 
„Wielkopolanin” Hubert Wejmann. – Jest to 
kolejna forma docenienia osób zasłużonych 
dla naszej gminy. 

Burmistrz, mówiąc o Tygodniu Seniora 
(03-07.10.br.) – cyklu imprez zorganizowa-
nych w gminie z myślą o ludziach starszych, 
podziękował uczestnikom, że tak chętnie 
skorzystali z zaproponowanej oferty. Obiecał, 
że w 2023 roku po tegorocznych doświadcze-
niach będzie można zaproponować jeszcze 
bogatszy program.   

Przyjęte projekty uchwał,  
zapytania radnych 

W dalszej części sesji przyjęto projek-
ty uchwał, które zostały zaopiniowane na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG 
Buk w dn. 18.10.br.

W punkcie sesji „Interpelacje i zapy-
tania” radni skierowali do burmistrza 
pytania dotyczące przede wszystkim in-
westycji drogowych. Dopytywali, które 
z zaplanowanych zadań mają szansę na 
realizację w najbliższym czasie. Zapytania 
dotyczyły też między innymi oświetlenia 
i stanu zieleni w gminie. Ponadto radnych 
zaniepokoił fakt zbyt krótkich składów 
pociągów na trasie do Poznania, co powoduje 
w nich spory tłok, a warunki podróży nie są 
komfortowe. Na wniosek radnych gmina 
wystąpiła do organizatora transportu o 
informacje, jak będzie wyglądał rozkład jazdy 
w 2023 roku i czy prawdą jest, że ma nastąpić 
ograniczenie w częstotliwości połączeń ko-
lejowych na trasie Poznań – Zbąszynek, co 
ma być związane z budową wiaduktu przy 
węźle Poznań – Junikowo.

Do policji w Buku skierowano prośbę 
o interwencję w sytuacjach, gdy coraz czę-
ściej podejrzane osoby zaglądają do pose-

sji na terenie gminy. Burmistrz zobowiązał 
się, że ten wniosek przekaże komendan-
towi Komisariatu Policji w Buku z prośbą 
o zapewnienie większego bezpieczeństwa 
mieszkańcom.

Jedno z pytań radnych dotyczyło prze-
biegu programu rehabilitacji pocovidowej 
– inicjatywy gminy realizowanej z nagrody, 
którą MiG Buk uzyskało w 2021 r. w kon-
kursie „Rosnąca odporność” realizowanym 
w ramach Narodowego Programu Szczepień 
Przeciwko COVID-19. Burmistrz odpowie-
dział, że te działania zostały zaplanowane 
do końca 2022 roku i zostanie nimi objętych 
w sumie 120 pacjentów. Jednak ze względu 
na duże zainteresowanie mieszkańców pro-
ponuje, aby inicjatywę kontynuować w roku 
następnym. Ta propozycja spotkała się z dużą 
aprobatą ze strony radnych.

Komunikaty
Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr 

Goroński przekazał informacje:
– dotyczące analizy oświadczeń mająt-

kowych radnych, członków organów zarzą-
dzających gminą i dyrektorów jednostek 
organizacyjnych gminy za rok 2021; 

– z uwagi na 11 listopada – Narodowe 
Święto Niepodległości przypomniał radnym 
o zgłaszaniu się do pocztu sztandarowego;

– w związku z pierwszą rocznicą śmierci 
radnej Elżbiety Batury zaproponował, aby 
po zakończeniu sesji udać się na cmentarz, 
żeby w ten sposób uczcić pamięć koleżanki, 
której tak bardzo wszystkim brakuje.  

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

– miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Buku 
przy ul. Otuskiej;

– miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w Wiel-
kiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogródków 
działkowych przy ul. Św. Rocha;

– przystąpienia do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku 
w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej;

– zmiany uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej;

– określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2023;

– wprowadzenia zwolnień w podatku 
od nieruchomości w 2023 roku; 

– opłaty targowej w roku 2023;
– obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na rok 2023;
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Komunikat w sprawie sprzedaży węgla dla gospodarstw 
domowych na preferencyjnych warunkach

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z procedowaną ustawą o pre-
ferencyjnym zakupie paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe, na mocy której 
samorządy będą miały możliwość zakupu 
i sprzedaży węgla, informujemy że Miasto 
i Gmina Buk przystępuje do tego zadania. Gmi-
ny były zobowiązane do dnia 25.10.2022 r. 
złożyć ilościowe zapotrzebowanie na węgiel. 
Informuję, że w wymaganym termienie takie 
zapotrzebowanie zostało wysłane do wojewo-
dy wielkopolskiego wraz z informacją, w jaki 
sposób gmina będzie realizować to zadanie.

W celu zminimalizowania kosztów dys-
trybucji węgla tj. kosztów transportu i skła-
dowania, będziemy organizować sprzedaż 
węgla przy współpracy z lokalnym podmio-

tem, który na co dzień świadczy tego typu 
działalność i jest do tego przygotowany.

Warto nadmienić, że procedowany pro-
jekt ustawy określa cenę sprzedaży węgla dla 
samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny 
trzeba będzie doliczyć koszty obsługi progra-
mu, a więc dystrybucji węgla, w tym przede 
wszystkim wspomniany transport. Ostateczna 
cena dla mieszkańców nie powinna przekro-
czyć 2000 zł brutto. Na mocy procedowanych 
przepisów gospodarstwo domowe będzie mia-
ło prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 
1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 
tony po 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego 
będzie uprawniona osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym, która spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego, czy-
li osoba, której wypłacono lub przyznano 
dodatek węglowy lub która ma wpisane 
lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Ciepła jako główne źródło ciepła 
– źródło węglowe.

Jednocześnie zaznaczam, że w chwili 
obecnej nie jesteśmy w stanie zadeklarować 
pochodzenia oraz jakości dystrybuowanego 
węgla, jedynie posiadamy informację, że 
węgiel ma posiadać najbardziej aktualne 
certyfikaty potwierdzające jakość.

O wszelkich  szczegółach będziemy 
Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Paweł Adam

Zasady zakupu preferencyjnego węgla

Odpowiadając na Państwa liczne pytania 
dotyczące zakupu preferencyjnego wę-

gla, informujemy że Miasto i Gmina Buk jest 
przygotowana do rozpoczęcia dystrybucji 
węgla. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na 
zgłoszenie i podpisanie umowy z podmio-
tem wprowadzającym, tzn. spółką Skarbu 
Państwa, od którego MiG Buk zakupi węgiel.

Informujemy, że do tej pory wykonali-
śmy następujące kroki:

 » w Biuletynie Informacji Publicznej za-
mieściliśmy informację dotyczącą przy-
stąpienia MiG Buk do zakupu paliwa sta-
łego z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.,

 » zarejestrowaliśmy się i utworzyliśmy 
konto w systemie cieplo.gov.pl,

 » zgłosiliśmy zapotrzebowanie na trzy 
rodzaje węgla (orzech, groszek, miał),

 » nawiązaliśmy kontakt z dwoma podmio-
tami, które będą obsługiwały mieszkań-
ców gminy Buk przy dystrybucji węgla,

 » sprzedaż węgla odbędzie się na pod-
stawie złożonego wniosku, o terminie 
składania wniosków poinformujemy,

 » oczekujemy na przypisanie do naszej 
gminy operatora dostarczającego wę-
giel, ustalenie warunków odbioru węgla 
oraz jego dystrybucji na teren MiG Buk 
i podpisanie stosownych umów.

Na ten moment nie została nam przed-
stawiona propozycja umowy ze strony ope-
ratora, a tym samym nie możemy Państwu 
przedstawić ani trybu postępowania, ani 
szacunkowej daty rozpoczęcia sprzedaży.

Prosimy o śledzenie strony gminy, gmin-
nego Facebooka oraz tablic ogłoszeniowych.

Informacje o programie dystrybucji wę-
gla dla gospodarstw domowych dostępne 
są na stronie internetowej https://www.
gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystry-
bucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-
-przez-gminy 

– nadania nazwy ulicy Stara Droga w Kal-
wach;

– udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadań służących ochronie za-
sobów wodnych na terenie Miasta i Gminy 
Buk, polegających na budowie systemu do 
retencjonowania wód opadowych w miejscu 
ich powstania;

– zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady 
Miasta i Gminy Buk z dnia 22 lutego 2011 
r. w sprawie określenia samorządowych 
jednostek budżetowych i źródeł dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu spo-
rządzania planów finansowych dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie 

dla wydzielonych rachunków dochodów;
– zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielko-
polskiemu;

– rozpatrzenia petycji;
– 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”;

– zaciągnięcie 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”;
– zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację zadania 
„Budowa wraz z rozbudową sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Wielka Wieś – ul. Ks. Inf. T. 
Ratajczaka – etap II”;

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

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

Edyta Wasielewska
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Przemówienie burmistrza Pawła Adama  
wygłoszone w dniu 11.11.2022 r.  
przy Pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej

Szanowni Państwo,

Słowo „OJCZYZNA” wymawiamy zawsze z szacunkiem. 
Także teraz, gdy spisywałem to przemówienie – użyłem wielkich liter. Ten szacunek bierze się ze wspomnienia naszych przodków, 
dziadków i babć, ojców i matek, rodzeństwa. Przywołuje w pamięci nasze domy i rodziny, w których dorastaliśmy. Kryje w sobie 
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długie wieki historii narodu, jego wzloty 
i upadki… 

W dniu Święta Niepodległości wspo-
minamy wszystkich, którzy przez przeszło 
tysiąc lat naszej państwowości budowali 
Polskę w różnych okresach jej historii. Wśród 
nich byli nasi przodkowie i z pewnością nasi 
najbliżsi. Pozostawili nam z trudem odzyska-
ną Ojczyznę-Polskę przywróconą na mapy 
Europy i świata. Ten wielki dar ich pracy 
i krwi jest jedyną pewną podstawą nasze-
go społecznego rozwoju, bezpieczeństwa 
naszych rodzin oraz fundamentem naszych 
osobistych aspiracji.  

Niestety dziś nasz Naród, tak jak często 
i nasze rodziny, jest podzielony, i choć to 
bolesne, jest to prawda. Przychodzą jednak 
takie momenty, zarówno w życiu rodziny 
jak i narodu, w których pojawia się jeden, 
wspólny, wielki cel. Cel, który można osią-
gnąć tylko na drodze wewnętrznego pokoju 
i współdziałania. To najprostsza definicja 
„racji stanu”. Potrafili ją dostrzec i zrozumieć 
ojcowie polskiej niepodległości w 1918 roku. 
Odwieczni rywale: Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski porozumieli się dla wspólnego 
dobra, dla polskiej racji stanu. Dzięki so-
jusznikom podczas konferencji pokojowej 
w Wersalu przywrócili Polskę do niezależne-
go bytu, dając kolejnym pokoleniom szansę 
na lepszą przyszłość. Mimo iż Wielkopolska 
musiała poczekać na niepodległość kilka 
miesięcy dłużej, nie zmienia to faktu, że gdy-
by nie 11-tego listopada 1918 roku, nasze 
zwycięskie Powstanie Wielkopolskie nie 
miałoby racji bytu. 

Zgoda polskich elit politycznych dopro-
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wadziła do odrodzenia państwa. Mimo że 
dopiero co odzyskana niepodległość zo-
stała nam zabrana już w 1939 roku przez 
hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek 
Radziecki, to etos dwudziestolecia między-
wojennego nie pozwolił, by w Narodzie zgasł 
duch pełnej wolności, na którą wybiliśmy się 
ponownie dopiero po 1989 roku. 

Zgoda elit politycznych doprowadziła 
także do przystąpienia Polski do paktu pół-
nocnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. 
Członkostwo w tych organizacjach jest nadal, 
niezmiennie polską racją stanu. Jest gwa-
rantem naszego rozwoju społeczno-gospo-
darczego i pokoju. Doświadczenia naszych 
ukraińskich sąsiadów jasno pokazują, czym 
w naszej szerokości geograficznej może 
skończyć się pozostawanie w szarej stre-
fie, poza strukturami bezpieczeństwa i bez 
gospodarczej integracji z wolnym Zachodem. 
Żyjemy w czasie niespokojnym i trudnym, 
pełnym wyzwań i niewyobrażalnych od po-
koleń zagrożeń. Jeszcze niedawno tkwiliśmy 
w strachu i izolacji wywołanymi pandemią, 
a dziś tuż za naszą granicą toczy się praw-
dziwa, krwawa wojna, na której dokonuje 
się ludobójstwo i zniszczenie. 

Także tutaj w Polsce doświadczamy 

przykrych reperkusji tego konfliktu. Kryzys 
energetyczny, galopująca inflacja, zachwianie 
podstaw gospodarki, rosnące raty kredytów 
i drożyzna w sklepach, kładą się cieniem na 
życiu naszych rodzin.  To nie jest czas na 
niepotrzebne konflikty z naszymi partnerami 
z Unii Europejskiej! Polska potrzebuje dziś 
funduszy z Krajowego Planu Odbudowy oraz 
europejskich środków strukturalnych jak 
nigdy wcześniej. To one w tym niepewnym 
czasie mogą zabezpieczyć naszą gospodarkę 
przed głębokim kryzysem, a nasze rodziny 
ocalić od biedy. 

Zdecydowana większość Polaków po-
piera członkostwo naszego kraju w Unii 
Europejskiej. Polacy lepiej niż dzisiejsze 
elity polityczne rozumieją, że zgoda buduje, 
a zgody tej nie da się budować bez szacun-
ku dla wszystkich obywateli. Haniebnym 
jest szczucie Polaków, jednych na drugich. 
Haniebnym jest nagonka na mniejszości. 
Haniebnym jest piętnowanie ludzi za to, kim 
są oraz jakie mają poglądy. Haniebnym jest 
używanie języka nienawiści i wykluczanie 
kogokolwiek z życia społecznego. Hanieb-
nym jest także obwinianie młodych ludzi, 
a zwłaszcza polskich kobiet, które wkraczają 
w dorosłość!

Wszyscy jesteśmy obywatelami Najja-
śniejszej Rzeczpospolitej, na tych samych 
prawach i z tymi samymi powinnościami. 
Jesteśmy także obywatelami Unii Europej-
skiej, czego wyrazem są wywieszone dziś 
obok biało-czerwonych, także flagi Unii 
Europejskiej. 

W referendum unijnym Polacy jasno po-
kazali, że chcą integracji, międzynarodowej 
wymiany gospodarczej i pokojowego współ-
życia ludzi z różnych kultur. Miliony naszych 
obywateli żyją i pracują na terenie Unii Euro-
pejskiej, ciesząc się takimi samymi prawami 
jak obywatele innych państw wspólnoty na 
terytorium Rzeczpospolitej. Wiele kluczo-
wych dla naszego życia inwestycji zostało 
zrealizowanych przy udziale środków unij-
nych. Poprzez kooperację i wymianę społecz-
no-gospodarczą budujemy pokój i lepszy, 
materialny byt dla przyszłych pokoleń. Będąc 
członkami Wspólnoty Europejskiej mamy 
dziś szansę na rozwój i bezpieczeństwo, za 
jakie oddają życie nasi sąsiedzi w Ukrainie. 

Pamiętajmy o tym każdego dnia. Do-
ceniajmy dar wolności, szanujmy siebie 
nawzajem i wspierajmy! 

Niech żyje wolna, niepodległa Polska!

104. rocznica odzyskania niepodległości Święto Niepodległości obchodziliśmy 
w Buku zgodnie z tradycją. Po przerwie 
związanej z pandemią wróciliśmy do 

uroczystości, dzięki której wspólnie mogli-
śmy okazać swą miłość do Ojczyzny i przy-
wiązanie do wolności.

Obchody rozpoczęły się mszą w inten-
cji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej,  którą celebrowali 
ks. Jarosław Trojan i ks. kanonik Roman 
Janecki, proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca 
w Niepruszewie. O oprawę muzyczną za-
dbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Buku pod batutą Karola Hołoda, 
która już od pierwszych taktów wprowadziła 
uczestników w wyjątkowy, uroczysty nastrój. 
Zespół towarzyszył także pocztom sztanda-
rowym i delegacjom podczas przemarszu 
oraz składania okolicznościowych wieńców 
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i wiązanek pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi 
Bukowskiej, gdzie przemówienie wygłosił 
burmistrz MiG Buk Paweł Adam. 

W trakcie uroczystości honorową asystę 
już tradycyjnie pełnili harcerze, a obchody 
uświetniły poczty sztandarowe wystawione 
przez samorząd, szkoły, instytucje i organi-
zacje. Uczniowie ze wszystkich gminnych 
szkół podstawowych przygotowali ponad 
300 sztuk pamiątkowych biało-czerwo-
nych rozetek, które harcerze z ZHP w Buku 
wręczali przy wejściu do kościoła. Całość 
przebiegała pod czujnym okiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Po oficjalnej części na przedstawicieli 
pocztów sztandarowych czekał słodki poczę-
stunek w Bibliotece i Kinie „Wielkopolanin”.

Festyn „Mamy Niepodległą”
Świętowanie urozmaicił festyn rodzinny 

„Mamy Niepodległą” przygotowany przez 
ZHP Buk i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa Skaut, współfinansowany ze środków 
Miasta i Gminy Buk. Plac Reszki zamienił 
się w pole działań w ramach gry miejskiej 
i Radiostacji Wolności. Jej uczestnicy mieli 
za zadanie między innymi odwiedzić sześć 
punktów, w tym Izbę Muzealną Ziemi 
Bukowskiej PTTK, która na ten czas otwo-
rzyła swoje podwoje. Spróbowali też sił 
w strzelaniu laserem, a przy okazji przeszli 
krótki kurs pierwszej pomocy. Mogli również 
upiec wspólnie kiełbasę przy rozstawionych 
paleniskach, nie zabrakło także grochówki, 

a nawet popcornu czy waty cukrowej. 
W ramach festynu zaproszono też do 

odwiedzenia stoiska  „Ukraina dla Buku”, 
gdzie na mieszkańców czekały tradycyjne 
specjały: pierogi, barszcz ukraiński, naleśni-
ki, czeburaki. W ten sposób nasi przyjaciele 
z Ukrainy chcieli podziękować za udzieloną 
pomoc i wsparcie. Można też było, poprzez 
datki wrzucane do puszek, finansowo wes-
przeć zbiórkę na zakup niezbędnych rzeczy 
dla żołnierzy walczących na froncie.

„Bieg z flagą”
W ramach obchodów odbyła się też IX 

edycja „Biegu z flagą”, który został zorgani-
zowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Buku. Jego uczestnicy, nie tylko biegacze, 
ale też chodziarze nordic walking, ubrani 
w biało-czerwone stroje byli widoczni na 
ulicach Buku. Wystartowali sprzed hotelu 
„Melodia” i obwodnicą oraz ulicą Otuską do-
tarli na metę przy Kinie „Wielkopolanin”, 
gdzie otrzymali pamiątkowe medale i złożyli 
wiązanki kwiatów. Około trzykilometrową 
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XXXIII Rajd 
Niepodległościowy

5 listopada 2022 roku Oddział PTTK 
w Buku zaprosił wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w XXXIII Rajdzie 

Niepodległościowym „Bądź Turystą w swoim 
Mieście”. Współorganizatorami byli: Urząd 
Miasta i Gminy Buk, Izba Muzealna Ziemi 
Bukowskiej, Koło Miejskie PTTK Buk. Celem 
rajdu było uczczenie Święta Niepodległości, 
miejsc Pamięci Narodowej, płk. Kazimierza 
Zenktelera, 50-lecia utworzenia Izby Muze-
alnej Ziemi Bukowskiej, popularyzacja tu-
rystyki, krajoznawstwa i ochrony zabytków. 
O godz. 11 odbył się uroczysty apel na Pl. 
Stanisława  Reszki pod Pomnikiem Bohate-
rów Bukowskich , pod którym złożono dwa 
znicze – biały i czerwony – i odśpiewano 
Rotę. Przybliżono sylwetkę płk. Kazimie-
rza Zenktelera urodzonego 24.01.1884 roku 
w Wojnowicach dowódcy Frontu Zachodnie-
go w Powstaniu Wielkopolskim, dowódcy 7 
Wielkopolskiej Brygady Piechoty w wojnie 
polsko-bolszewickiej, ostatniego główno-
dowodzącego w III Powstaniu Śląskim. Po 
przejściu w stan spoczynku osiadł na roli 
w Mieściskach w powiecie szamotulskim. 
Po wybuchu II wojny światowej został przez 
Niemców deportowany do Generalnego Gu-

bernatorstwa i zamieszkał w Jędrzejowie 
na Kielecczyźnie. Zmarł 22.01.1955 roku 
i został pochowany na cmentarzu w Sudo-
le koło Jędrzejowa. 27.12.2001 roku Jego 
prochy spoczęły w rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu św. Rocha w Buku. Wcześniej 
grób odnalazł i przywiózł ziemię z Jego grobu 
nauczyciel Eugeniusz Jakubowski. Podpuł-
kownik został patronem szkoły bukowskiej 
i jednej z ulic w Buku. Turyści złożyli znicze 
i w skupieniu zmówili modlitwę o spokój du-
szy śp. Pułkownika i spoczywających na tym 
cmentarzu. Ostatnio Instytut Pamięci Naro-
dowej umieścił na płycie grobu tablice „Tobie 

Polsko – GRÓB POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO” 
i „GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚĆ 
I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI”. Zachęcamy do 
odwiedzenia miejsca spoczynku i zgłębienia 
wiadomości o tym wielkim patriocie, ko-
rzystając z wielu źródeł. PTTK skorzystało 
ze Słownika Biograficznego Zasłużonych 
Bukowian autorstwa Bolesława Majewicza. 
Spacerując zewnętrznymi gankami cmen-
tarza św. Rocha, wspominaliśmy zmarłych 
z naszych rodzin, krewnych, znajomych, 
członków PTTK, w myślach pochylając się 
nad kruchością naszego istnienia – pamięć 
i proch. Następnie turyści udali się do Izby 
Muzealnej Ziemi Bukowskiej, gdzie za-
poznali się z dostępnymi zbiorami. Wiele 
zbiorów ze względu na małą powierzchnię 
nie może być zaprezentowana i znajduje 
się w magazynie. We wszystkich etapach 
rajdu (pomnik, cmentarz, Izba Muzealna) 
dodatkowymi informacjami dzielili się: pani 
Irenka, panie Agnieszka i Małgorzata oraz 
pan Jacek, jesteśmy im wdzięczni i serdecz-
nie dziękujemy. Następnie turyści udali się do 
świetlicy PTTK na poczęstunek. Drożdżówki 
i parówki po spacerze smakowały wybor-
nie. Tradycyjnie zaśpiewaliśmy kilka pie-
śni patriotycznych. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym na rajd, zapraszając 
jednocześnie na nasze następne imprezy.  
Do zobaczenia. PTTK aka

trasą przebiegło prawie 100 osób.
W obecności burmistrza Pawła Ada-

ma oraz kierownik OPS Agnieszki Słaby, 
Święto Niepodległości obchodzono tak-
że w Dziennym Domu Opieki Medycznej 
w Buku. Odbyła się tam prelekcja o historii 
Buku przeprowadzona przez dyrektora 
Biblioteki Publicznej Huberta Wejmanna 
oraz część artystyczna w wykonaniu Beaty 
i Bartosza Stefaniak. Wszyscy uczestnicy 
tego wydarzenia otrzymali biało-czerwone 
kotyliony przygotowane przez pacjentów.

Edyta Wasielewska
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Wspólnie szyliśmy 
powstańczą flagę

Z inicjatywy Biblioteki Publicznej,  
w dniu 28 października 2022 r. 
w Dobieżynie uszyto dwie kopie flagi 

z Powstania Wielkopolskiego, która dnia 
25 grudnia 1918 r. została wywieszona na 
kominie gorzelni w Buku. W kolejnych latach 
była używana do dekoracji podczas świąt 
państwowych w Buku i Lesznie. W 1939 r. 
ukryta w podszewce płaszcza Stanisława Zy-
cha, trafiła wraz z nim do obozu jenieckiego, 
skąd osadzony uciekł w 1942 r. Oryginalna 
flaga znajduje się obecnie w oddziale Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu – w Wiel-
kopolskim Muzeum Wojskowym na Starym 
Rynku w Poznaniu. Trafiła tam w 1983 r. 
(O historii tego sztandaru pisaliśmy w grud-
niowym wydaniu „Kosyniera Bukowskiego” 
w 2021 roku. Red.)

Flaga, którą uszyto w Dobieżynie, zawi-
śnie na Wiejskim Domu Kultury w Dobieży-
nie nad filią biblioteczną, w kolejną rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Monika Błaszczak-Mańkowska

Przygotowania do nowej perspektywy 
finansowej lokalnej grupy działania

Lokalna Grupa Działania „Źródło” realizowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
od 2009 roku. Swoim zasięgiem stowarzyszenie objęło obszar gmin Buk, Dopiewo 
i Stęszew. Obecnie LGD rozpoczyna przygotowania do pozyskania nowych środków na 
kolejne lata programowania. 

Czym jest lokalna grupa działania? 
LGD są to organizacje pozarządo-
we działające zazwyczaj w formie 

stowarzyszeń, dla których organem nadzoru 
jest Marszałek Województwa. Organizacje 
te pozyskują środki na swoje działania mię-
dzy innymi z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dotychczas LGD zrealizowało per-
spektywę finansową PROW 2007-2013 oraz 
realizuje PROW 2014-2020 (która w związ-
ku z sytuacją epidemiczną trwa nadal). Teraz 
stowarzyszenie ubiega się o środki na kolejne 
lata, tym razem będą one mogły zostać roz-
dysponowane również dla mieszkańców, 
instytucji czy organizacji pozarządowych 
z gminy Komorniki.

Na co można pozyskać środki?
Dotychczas LGD realizowało konkursy 

z zakresu:
 » rozwijania działalności gospodarczej – 

można było pozyskać do 100 000 zł na 

rozwój już funkcjonującej działalności 
z obszaru objętego strategią,

 » podejmowania działalności gospodarczej 
– do pozyskania była premia w wysoko-
ści 50 000 zł dla nowych firm,

 » zachowanie Dziedzictwa Lokalnego – 
wnioskodawcy inwestowali miejsca 
ważnych dla obszaru, w przestrzeń 
publiczną,

 » rozwój niekomercyjnej infrastruktury – 
pod tym hasłem powstały: place zabaw, 
boiska sportowe, ścieżki edukacyjne.
LGD realizuje również projekty grantowe 

w zakresie organizacji wolnego czasu dla 
dzieci czy warsztatów dla mieszkańców. Pra-
cownicy biura LGD „Źródło” nieodpłatnie 
pomagają wnioskodawcom w przygotowa-
niu dokumentacji aplikacyjnej.

Zanim jednak zostaną ogłoszone kon-
kursy, zapraszamy do odwiedzania strony: 
www.lgdzrodlo.pl i do śledzenia profilu na 
facebooku.

Dlaczego LGD jest ważne? Pieniądze 
w lokalnej grupie działania pochodzą ze 
środków z UE oraz wymaganego wkładu 
krajowego, jednak pomysły na wydatkowa-
nie tych środków pochodzą od mieszkańców. 
Oznacza to, że strategia na kolejne lata jest 
budowana przy udziale lokalnej społecz-
ności. Głos mieszkańców jest niezwykle 
ważny, dlatego też organizowane są spo-
tkania i na ich podstawie powstaje analiza 
SWOT, ustalane są potrzeby, stawiane cele,  
następnie Państwa koncepcje zostają wpa-
sowane w ramy, które narzucają dokumenty 
programowe.

W mijającej perspektywie LGD rozdys-
ponowało 1 009 923,80 euro (nie jest to 
kwota ostateczna, harmonogram naborów 
jest w trakcie realizacji). 165 027,42 euro 
Wnioskodawcy wykorzystali na zagospoda-
rowanie terenów przy jeziorach, przestrzeń 
publiczną, miejsca obserwacji przyrody. 
268 889,18 euro zostało przeznaczone na 
obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw 
czy przygotowanie miejsc na cele społecz-
no-kulturowe. 216 247,96 euro zostało 
oddane w ręce mieszkańców i dzięki tym 
środkom powstało już 18 nowych przedsię-
biorstw. Natomiast 19 działających już firm 
pozyskało łącznie 359 759,24 euro na do-
posażenie działalności. Spośród wniosków, 
które przeszły przez  biuro LGD w obecnej 
perspektywie 79 jest rozliczonych, lub ma 
podpisaną umowę z Samorządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie:
www.lgdzrodlo.pl 
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Medale i listy gratulacyjne dla małżonków
50 lat temu życie na dobre i na złe obiecało sobie 15 par z naszej gminy. 
60 lat temu miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekały sobie 4 pary; 
a 65 lat sakramentalne „tak” powiedziała sobie jedna para.  
Tyle lat wspólnego życia jest najlepszym symbolem wierności i miłości, dowodem 
wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

W dn. 26.10 br. burmistrz MiG Buk 
Paweł Adam, Przewodniczący Rady 
MiG Buk Piotr Goroński i kierow-

nik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Węklar 
spotkali się z parami na jubileuszowej uro-
czystości, tak ważnej dla małżonków i ich 
rodzin, która odbyła się w restauracji „Me-
lodia” w Buku.

Pary obchodzące 50-lecia pożycia małżeń-
skiego, czyli złote gody otrzymały odznacze-
nia: medale i legitymacje przyznawane przez 
Prezydenta RP oraz listy gratulacyjne i kosze 
upominkowe ufundowane przez gminę. W za-
szczytnym gronie jubilatów z takim stażem 
małżeńskim znaleźli się: Zofia i Bolesław 
Figlerowicz, Małgorzata i Roman Formiccy, 
Elżbieta i Janusz Kalota, Alicja i Jan Kańduła, 
Teodora i Henryk Kmiecik, Stefania i Roman 
Kordylewscy,  Irena i Jan Luleczka, Kazimiera 
i Zbigniew Marciniak, Marianna i Jerzy Mi-
czek, Ewa i Władysław Niespodziany, Zofia 
i Józef Osławscy. Ludomira i Zdzisław Piątek, 
Teresa i Andrzej Witkowscy,  Regina i Bogumił 
Wrona, Grażyna i Andrzej Wrzyszcz. Jubileusz 
pożycia małżeńskiego – diamentowe gody (60 
wspólnych lat) w tym roku obchodzili: Anto-
nina i Stanisław Bendowscy, Maria i Włady-
sław Garcon, Dorota i Eugeniusz Maćkowiak, 
Martyna i Jerzy Piątek; żelazne gody (65 lat 
stażu małżeńskiego) – Irena i Leon Miko-
łajczakowie. Wszystkie pary otrzymały listy 
gratulacyjne i kosze upominkowe. „Wypo-
wiadając sakramentalne >>Tak<<, z ufnością 
przyrzekaliście sobie dzielić razem dobre i złe 
chwile. To wzór i piękny przykład dla młodych 
pokoleń wstępujących w związek małżeński” 
– czytamy w listach gratulacyjnych.

Burmistrz złożył serdeczne życzenia 
w imieniu gminy. – Dzisiejsza uroczystość 
jest wyjątkowa, bo mamy przed sobą wy-
jątkowych bohaterów. 50, 60 i 65 lat temu 
składaliście sobie Państwo przyrzeczenie 
miłości i wierności, że będziecie wzajemnie 
dzielić ze sobą zarówno dobre, jak i złe chwi-
le, że razem przejdziecie przez życie. Dziś jest 
ten piękny moment, kiedy w dowód uznania 
za te wspólne lata Prezydent RP przyznał 
Państwu medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie; a do tych gratulacji przyłącza 
się również samorząd gminny. Stanowicie 
wzór do naśladowania nie tylko dla swoich 
rodzin, dzieci, wnuków, prawnuków, ale też 
dla całej naszej społeczności. Życzymy Pań-
stwu kolejnych długich lat wypełnionych 
zdrowiem, szczęściem, radością i miłością.

Podczas tej szczególnej uroczystości był 
też czas na opowieści o wspólnie przeżytych 
latach i co ważne, że nie ma jednej spraw-
dzonej recepty na udane małżeństwo. Jak 
mówiła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Iwona Węklar: – Obchody tak dostojnych 

jubileuszy to czas, aby się zatrzymać, choć 
na chwilę. Spojrzeć wstecz na to, co Państwo 
osiągnęliście w trakcie trwania Waszego 
małżeństwa. To też czas na wspomnienie, 
zarówno tych chwil radosnych, jak i proble-
mów, które udało się rozwiązać.

Były nie tylko medale, listy gratulacyjne, 
kosze upominkowe, ale też zdjęcia, które 
z pewnością będą niezapomnianą pamiątką. 
Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Go-
roński zaintonował „Sto lat…”, co ochoczo 
podchwycili zebrani goście. Uroczystości 
towarzyszył występ znanego społeczności 
bukowskiej kapelmistrza Karola Hołoda, 
który swoimi piosenkami – znanymi szla-
gierami najczęściej o miłości i dowcipami 
wprawił wszystkich w doskonały humor. 

Niestety, ale nie wszyscy jubilaci, którzy 
obchodzili w tym roku złote i diamentowe 
gody, mogli uczestniczyć w spotkaniu. Stan 
zdrowia, bądź inne powody na to nie pozwo-
liły. Gdyby na uroczystość dotarli, to byłoby 
w sumie 20 par, które 50 lat temu obiecało 
sobie życie na dobre i złe oraz 6 par, które 
60 lat temu przyrzekało sobie miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską. I wspomniana 
już jedna para, która sakramentalne „tak” 
powiedziała sobie 65 lat temu.

Wszystkim jubilatom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dużo zdrowia oraz miłości 
na kolejne, wspólne lata.

Edyta Wasielewska
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W trosce o mieszkańców
Z Agnieszką Słaby, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku,  
rozmawia Edyta Wasielewska

Od 17 września br. przyjmujecie 
wnioski o dodatek węglowy, którego 
zasady przyznawania już dwukrotnie 
zostały zmienione i za chwilę czeka 
nas kolejna nowelizacja ustawy. Na 
czym polegają te zmiany?
–  Początkowo ustawodawca pozwalał 

na to, że wszystkie gospodarstwa domowe, 
które mieszkały pod jednym adresem, mo-
gły składać wnioski i każdy mógł otrzymać 
dodatek węglowy. Następnie ustawa została 
znowelizowana, a zasadnicza zmiana pole-
gała na tym, że dodatek węglowy jest przy-
znawany tylko na jeden adres. I pojawił się 
problem: co zrobić, jeśli pod jednym adresem 
mieszka kilka rodzin. W praktyce wygląda 
to na przykład tak, że z jednego adresu do-
stajemy trzy wnioski i właściwie trzy go-
spodarstwa domowe mają prawo do tego 
świadczenia. Komu w takiej sytuacji przy-
znać dodatek? Temu gospodarstwu domo-
wemu, które złożyło wniosek jako pierwsze? 
To nie jest sprawiedliwe i mamy pełną tego 
świadomość. Jednak musimy działać zgodnie 
z zapisem ustawy; nawet, jeżeli mamy do 
czynienia z bublem prawnym.

Niestety, ale z tego powodu około 20 
procent wniosków nie zostaje rozpatrzo-

nych. Dochodzi do wielu trudnych sytuacji, 
zarówno dla nas – pracowników OPS, kiedy 
tłumaczymy przyczynę odmowy, jak i osób 
składających wnioski, a w dalszej kolejno-
ści – rodzin, które mieszkają pod jednym 
adresem. Obecnie takich sytuacji jest coraz 
mniej, bo większość wniosków o dodatek 
węglowy zostało już złożonych. Ale dobrze 
pamiętamy pierwsze dni i pierwsze tygodnie, 
kiedy przyjmowaliśmy po 100 osób dziennie, 
a dezorientacja była ogromna. 

Do tej pory jedynym warunkiem zło-
żenia wniosku o dodatek węglowy jest 
podanie źródła ogrzewania, które 
przez mieszkańca zostało zgłoszone 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, do 11 sierpnia 2022 roku.
– Po tym terminie wnioski nie mogą 

być rozpatrywane, co powoduje kolejne 
niejasności, bo bywa, że mieszkańcy tego 
nie zrobili lub byli przekonani, że zajęli się 
tym pracownicy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, którzy jakiś czas temu spisywali 
źródła ogrzewania, a jedno z drugim nie ma 
nic wspólnego. Jedynie w sytuacji, kiedy 
mieszkaniec oddaje nowy dom do użytku 
po tym terminie i ma to udokumentowane, 

może starać się o dodatek węglowy. 
Wykorzystujemy wszystkie możliwości, 

aby pomóc mieszkańcom. Wyraźnie określi-
liśmy taki kierunek działania już na początku 
przyjmowania wniosków, też po rozmowach 
z panem burmistrzem, który również stoi 
na stanowisku, że dobro mieszkańców jest 
dla nas najważniejsze. Wniosek zawsze jest 
przyjmowany po jego dokładnym przejrze-
niu przez pracownika OPS. Sprawdzamy, czy 
został właściwie wypełniony, czy wniosko-
dawca wpisał siebie do składu rodzinnego, 
czy jest podany numer telefonu, bo to jest 
jednak najlepszy kontakt z klientem. Jeste-
śmy też połączeni z systemem ELUD+ i mo-
żemy na bieżąco weryfikować na przykład 
miejsce zameldowania, bo czasami pojawiają 
się błędne dane związane z tym, że miesz-
kańcy nie wiedzą, iż nie ma już Szewc Zgody, 
tylko są Szewce czy Dobieżyna Michalina 
– tylko jest Dobieżyn. 

Następnie na etapie rozpatrywania 
sprawdzamy wniosek punkt po punkcie. 
Zdarzają się na przykład puste deklaracje, 
jedynie z imieniem i nazwiskiem; albo jest 
na przykład zaznaczony kocioł, ale nie ma 
informacji, czy jest on eksploatowany. Wtedy 
dopytujemy mieszkańca, bo gdybyśmy tego 
nie zrobili, to około 70-80 procent wniosków 
byłoby rozpatrzonych odmownie z powodu 
błędnie wypełnionego formularza, co wynika 
często z braku zrozumienie niektórych punk-
tów. Do tego dochodzą jeszcze problemy 
z systemem przeznaczonym do wypełnienia 

Ekipa OPS w komplecie
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deklaracji, który nie jest doskonały. 
Podczas wypełniania wniosku wielo-

krotnie konsultujemy się też między sobą. 
Jeżeli możemy coś podpowiedzieć, co jest 
zgodne z prawem, robimy to. To nie jest tak, 
że odhaczamy kolejny wniosek, ale dzwo-
nimy do mieszkańców, dopytujemy o ich 
sytuację, przeprowadzamy wywiad środo-
wiskowy, aby jak najrzadziej wydawać de-
cyzję odmowną. Jednak nie zawsze jest taka 
możliwość. Wtedy dokładnie tłumaczymy, 
dlaczego tak się stało. Najczęściej spotyka się 
to ze zrozumieniem ze strony mieszkańców, 
za co jestem im bardzo wdzięczna. Jednak 
zdarzają się też sytuacje bardzo stresujące, 
które kosztują nas sporo nerwów.  

To zadanie związane z dodatkiem węglo-
wym zajmuje nam dużo czasu w pracy i po 
pracy, bo nierzadko z tego powodu zostaje-
my po godzinach. Musimy też wywiązać się 
z naszych pozostałych obowiązków, które są 
jednak naszymi podstawowymi zadaniami 
w OPS.

Ile wniosków o dodatek węglowy 
przyjęliście do tej pory?
– Do teraz, czyli do 20 października (data 

przeprowadzenia wywiadu – przyp. red.) 
złożonych zostało 1364 wniosków, a rozpa-
trzonych – 1236. Wypłaconych zostało 391 
dodatków węglowych na kwotę 1 mln 173 
tys. zł. To nie jest dużo, ale na razie na tyle 
otrzymaliśmy pieniędzy z budżetu państwa. 
Po otrzymaniu kolejnej transzy będziemy 
kontynuować wypłatę dodatków. 

Z ustawy nie wynika, że po zakupie 
węgla trzeba okazać fakturę. Na-
wet zostało powiedziane to wprost 
i ustawodawca dał przyzwolenie, 
że dodatek węglowy nie musi być 
wykorzystany na zakup węgla. Czyli 
ustawodawca przewidział, że dodatek 
węglowy może nie być przeznaczany 
na zakup węgla.
– Mamy pełną świadomość, że dodatek 

węglowy nie zawsze zostanie właściwie wy-
korzystany. Buk jest na tyle małą gminą, że 
zdajemy sobie sprawę, na co te pieniądze 
mogą zostać przeznaczone, właściwe marno-
trawione, i że pieniądze czasami dostaną nie 
te rodziny, które wykorzystałyby te fundusze 
we właściwy sposób.

Jest jeszcze drugi dodatek, którego 
wnioski równocześnie przyjmujecie. 
Jest to dodatek dla gospodarstw do-
mowych z tytułu wykorzystania nie-
których źródeł ciepła: na pellet, drew-
no, gaz LPG, olej opałowy i inny rodzaj 
biomasy. Ile wpłynęło tych wniosków?  
– Do tej pory złożone zostały 103 wnio-

ski. Termin wypłacenia od złożenia wniosku 

jest tu krótszy niż w przypadku dodatku 
węglowego, gdzie jest 60 dni i wynosi 30 dni. 
Pieniądze powinny już zostać wypłacone, 
ale nie otrzymaliśmy ich jeszcze z budżetu 
państwa (pieniądze wpłynęły 2 listopada, 
ale muszą być jeszcze zatwierdzone w bu-
dżecie Miasta i Gminy Buk na listopadowej 
sesji Rady MiG Buk – przyp. red.).

Przy tym dodatku wielu mieszkańców 
dzwoniła i dopytywała, bo nie było dla nich 
jasne, czy gaz LPG to jednak coś innego niż 
gaz , którym ogrzewają domy. Nie kryli swo-
jego oburzenia, że mając ogrzewanie gazowe, 
nie przysługują im żadne dodatki.  

Gdzie są przyjmowane wnioski? Przy 
trudnych warunkach lokalowych OPS 
trudno sobie wyobrazić, że jeszcze 
udało Wam się wygospodarować 
miejsce na przyjmowanie klientów.
– W tym celu otworzyliśmy drugie biuro 

podawcze od ul. Poznańskiej i to było naj-
lepsze rozwiązanie. Nawet w pierwszych 
dniach przyjmowania wniosków kolejki nie 
były długie, co najwyżej kilka osób z jednej 
lub z drugiej strony.

Galopująca inflacja, podwyżki opłat 
za energię, prąd, itp. Czy obserwujecie 
zubożenie społeczeństwa?
– Bez wątpienia ludziom żyje się gorzej 

i trudniej. Przy zarobkach, jakie mają, czy 
świadczeniach emerytalnych lub rentowych, 
kiedyś mogli sobie pozwolić na więcej. Coraz 
częściej ludzie dopytują o pomoc, dodatki, 
o które można się starać w OPS. Przyznajemy 
bardzo dużo zasiłków celowych na leki czy 
żywność, szczególnie w okresie zimowym, 
bo jest to jednak najtrudniejszy czas dla 
mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że 
emeryt, który nie ma siły ani możliwości 
dorobienia, to jeśli nie dostanie pieniędzy 
na leki, to ich po prostu nie wykupi. Póki co, 
bezrobocia w naszej gminie nie ma i to jest 
jedyna dobra wiadomość. 

Od lutego gmina, tak jak i cała Polska, 
udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Na jakim etapie jesteśmy obecnie? Czy 
uchodźcy z Ukrainy już samodzielnie 
odnaleźli się w naszej rzeczywistości? 
– Sytuacja się ustabilizowała. Po okresie, 

kiedy był duży napływ uchodźców i to były 
pierwsze miesiące wojny w Ukrainie, przy-
szedł czas, że ci, którzy mieli wyjechać już 
to zrobili, a pozostali zaczęli żyć tak samo 
jak my, czyli chodzić do pracy, utrzymywać 
swoje dzieci, płacić rachunki. Zrobiliśmy 
wszystko, co w naszej mocy: zapewniliśmy 
im dach nad głową, zagwarantowaliśmy po-
moc materialną przez pierwsze miesiące ich 
pobytu, wypłaciliśmy świadczenia, pomogli-
śmy znaleźć zatrudnienie. Nie możemy na 

stałe udostępniać im pomieszczeń gminnych, 
które mają jednak inne swoje przeznaczenia. 

Najpierw była pandemia i zorganizo-
wanie akcji szczepień, potem pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, a teraz dodatek 
węglowy.  Które z tych zdań było i jest 
dla Was najtrudniejsze?
– Wiele trudu i wysiłku kosztowały nas 

szczepienia. Próba ich zorganizowania na tak 
dużą skalę (500-700 osób w ciągu jednego 
dnia) wymagała od nas niemałego zaan-
gażowania.

Najtrudniejsza była jednak pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, szczególnie przez 
pierwsze miesiące, która wymagały od 
nas ogromnego zaangażowania. Telefon 
dzwonił przez cały czas, a ludzkie dramaty 
początkowo przerastały nasze możliwości; 
rodziny, które nie miały gdzie się podziać, 
za co żyć. Robiliśmy wszystko, co w naszej 
mocy, nie szczędziliśmy czasu ani wysiłku. 
W tym szczególnym czasie najważniejsze, że 
wszyscy w odruchu serca pomagali, choćby 
przy organizacji zbiórek żywności. Bez za-
angażowania mieszkańców pomoc na taką 
skalę nigdy nie byłaby możliwa, za co jestem 
wdzięczna zarówno wszystkim darczyńcom, 
jak i wolontariuszom.

Teraz jakoś uporaliśmy się z tym, ale zda-
jemy sobie sprawę, że zimą może pojawić 
się kolejna grupa uchodźców z Ukrainy, ale 
ludzi w potrzebie na pewno nie zostawimy.

W wywiadzie, który ukazał się w gru-
dniowym wydaniu „Kosyniera Bukow-
skiego”, mówiła Pani: „Jest mi wstyd, 
że osób w trudnej sytuacji życiowej 
nie możemy przyjąć w odpowiednich, 
godnych warunkach”. Czy coś się 
zmieniło od tego czasu? Czy jest ja-
kaś szansa na nowy lokal dla OPS?
– Nic się nie zmieniło. Nadal potrzebuje-

my nowego lokalu, a moja nadzieja, że uda 
nam się go pozyskać – tym bardziej w dzi-
siejszych, niełatwych czasach – jest coraz 
mniejsza. Realnie patrzę w przyszłość, bo 
kto jak kto, ale OPS musi postrzegać rzeczy-
wistość taką, jaka jest. Na bieżąco musimy 
funkcjonować, służyć mieszkańcom, w mia-
rę naszych możliwości jak najlepiej, nawet 
w takich warunkach jak teraz.

Nowy lokal jest niezbędny. Czekamy, aż 
radni zdecydują, że są ku temu możliwości, że 
chcą zapewnić nie tyle nam – pracownikom, 
ale mieszkańcom lepsze warunki obsługi, to 
wtedy może coś się zmieni. 

Chciałabym stworzyć pracownikom god-
ne warunki pracy. Ze swej strony staramy 
się, aby w zespole panowała jak najlepsza 
atmosfera i mam nadzieję, że nam się to 
udaje, bo inaczej stres już dawno by nas 
wykończył.
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II etap 
przebudowy drogi 
gminnej Szewce – 
Dobieżyn

Trwają prace związane z przebudową 
i budową drogi gminnej Szewce – 
Dobieżyn, II etap. W ramach zadania 
zostaną przebudowane 2 kilometry 
drogi. Prace rozpoczęły się we wrześniu 
tego roku, realizowane są zgodnie 
z harmonogramem i potrwają do końca 
grudnia 2022 roku.

Stopień zaawansowania zadania wy-
nosi ponad 40 procent. Odtworzono 
rowy wzdłuż planowanego odcinka, 

przygotowano zjazdy, rozpoczęto prace 
związane z korytowaniem i wykonaniem 
warstw konstrukcyjnych drogi. Roboty 
szybko postępujące, tj. ułożenie nakładek 
z masy bitumicznej, wykonane zostaną na 

ostatnim etapie prac, który zaplanowany 
jest na przełomie października i listopada br.

Inwestycja jest realizowana ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ra-

mach których gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 3.154.335 zł, co stanowi 
50% wartości całego zadania.

EWA

Biała Sobota w gminie Buk
Podczas Białej Soboty zorganizowanej 22 października br., 
w godzinach od 9 do 15, mieszkańcy mogli skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji kardiologa, psychologa klinicznego, 
pielęgniarki, wziąć udział w warsztatach z terapeutą 
zajęciowym.  Przebadanych zostało 81 osób (dorosłych i dzieci), 
w tym 31 wykonało badanie poziomu glukozy we krwi. 

Na Białą Sobo-
tę do Dzien-
nego Domu 

Opieki Medycznej 
przy ulicy Przykop 
4 w Buku zaprosił 
burmistrz MiG Buk 
wraz z Wielkopol-
skim Stowarzysze-
niem Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domo-
we”.

Akcja spotkała 
się ze sporym zainte-
resowaniem miesz-
kańców, szczególnie 
w godzinach południowych, kiedy jak było widać, po zrobieniu 
zakupów przyszedł czas na wizytę u specjalisty. Nie było ograniczeń 
wiekowych i z konsultacji skorzystali młodsi i starsi, też dzieci, 
które przyprowadzali rodzice i kierowali najczęściej do gabinetu 
fizjoterapeuty. Najwięcej wizyt było u kardiologa i właśnie u fizjote-
rapeuty, ale i do pozostałych specjalistów nie brakowało chętnych. 
Uczestnicy warsztatów z terapeutą zajęciowym pracowali z dyniami, 
które mieli za zadanie pomalować na kolor pomarańczowy i które 
po zakończeniu zajęć dostali w prezencie.

Niestety, ale nie można było skorzystać z zapowiedzianej kon-
sultacji z dietetyczką, co będzie można nadrobić podczas kolejnej 

Białej Soboty w DDOM. W terminie do świąt Bożego Narodzenia 
mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w kolejnej tak bardzo 
potrzebnej akcji, jaką są bezpłatne porady specjalistów.

Dziękujemy wszystkim lekarzom oraz pracownikom służby 
zdrowia za możliwość skorzystania z konsultacji medycznych i wy-
konania badań.
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Najzdolniejsza młodzież nagrodzona
W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Buk „Bukowskie Sokoły”, burmistrz MiG 
Buk Paweł Adam po raz kolejny przyznał stypendia naukowe i artystyczne  
za rok szkolny 2021/2022.

Stypendia przyznawane są za osiągnięcia 
naukowe tym uczniom, którzy w roku 
szkolnym, którego dotyczy wniosek, 

uczęszczali do klas IV-VIII szkoły podsta-
wowej lub dziennej szkoły ponadpodstawo-
wej, a ponadto spełnili łącznie następujące 
warunki:

– uczniowie szkoły podstawowej uzyska-
li na świadectwie szkolnym średnią ocen co 
najmniej 4,75, a uczniowie dziennej szkoły 
ponadpodstawowej – co najmniej 4,65;

– zostali laureatami lub finalistami eta-
pu wojewódzkiego konkursów przedmio-
towych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub 
turniejów ogólnopolskich organizowanych 
lub współorganizowanych przez kuratora 
oświaty dla uczniów szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych,

Stypendia są też przyznawane za osią-
gnięcia artystyczne dla uczniów, którzy 
w roku szkolnym, którego 
dotyczy wniosek, uczęsz-
czali do klas IV-VIII szko-
ły podstawowej i którzy 
uzyskali na świadectwie 
szkolnym średnią ocen co 
najmniej 4,25, oraz dla 
uczniów, którzy uczęsz-
czali do dziennej szkoły 
ponadpodstawowej i któ-
rzy uzyskali na świadec-
twie szkolnym średnią 
ocen co najmniej 4,0, 
a ponadto spełniają jeden 
z poniższych warunków: 
– zostali laureatami lub 
zajęli I-III miejsce w kon-
kursach, festiwalach, tur-
niejach lub olimpiadach 
o zasięgu rejonowym, 
regionalnym lub powia-
towym;

– zostali laureatami 
lub zajęli I-III miejsce 
w konkursach, festi-
walach, turniejach lub 
olimpiadach o zasięgu 
wojewódzkim;

– zostali laureatami 
lub zajęli I-III miejsce 
lub uzyskali wyróżnie-
nie w konkursach, festi-
walach, turniejach lub 
olimpiadach, o zasięgu 
ogólnopolskim lub mię-
dzynarodowym.

Stypendia dla młodych artystów 
otrzymali:

Daria Kańduła – uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Nie-
pruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za 
uzyskanie małego Grand Prix w VII Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki Filmowej i Mu-
sicalowej o Złoty Laur, wyróżnienie I stopnia 
w XXIII Międzynarodowym Konkursie Digi-
-Talenty Wiosna 2022 oraz tytułu Laureata III 
stopnia w XXI Międzynarodowym Konkursie 
Digi-Talenty Święta 2021;

Marika Kańduła – uczennica Szkoły 
Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Nie-
pruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za 
uzyskanie tytułu Laureata III stopnia w XXIII 
Międzynarodowym Konkursie Digi-Talen-
ty Wiosna 2022, Laureata II stopnia w XXI 
Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty 
Święta 2021 oraz Laureata II stopnia w XX 

Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty 
Jesień 2021;

Natalia Nowak – uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobie-
żynie w roku szkolnym 2021/2022, za uzy-
skanie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
„X Poznańska Jesień Gitarowa”.

Stypendia naukowe zostały przyznane:
Adrianowi Boińskiemu – uczniowi 

Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeń-
skiej w Niepruszewie w roku szkolnym 
2021/2022, za uzyskanie tytułu Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Wychowania 
Fizycznego;

Zuzannie Matuszewskej – uczennicy 
Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeń-
skiej w Niepruszewie w roku szkolnym 
2021/2022, za uzyskanie tytułu Finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Wychowania 
Fizycznego.

Stypendia wypłacane są w roku szkol-
nego 2022/2023 przez dziesięć miesięcy (z 
wyłączeniem lipca i sierpnia).

Wszystkim stypendystom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Niepruszewo, Adrian BoińskiNiepruszewo, Zuzanna Matuszewska

Dobieżyn, Natalia NowakNiepruszewo, Daria i Marika Kańduła
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Nagrody z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w urzędzie MiG Buk w dn. 13.10 br. odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych w gminie. Nauczycielom 
i pedagogom podziękowano za ofiarność i wytrwałość w wychowaniu młodzieży 
i przyznano nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w nauczaniu. 

– Dziękuję za zaangażowanie, jakie 
wkładacie każdego dnia w wykonywanie 
swojej pracy, że jesteście nie tylko nauczy-
cielami, wychowawcami, ale także opie-
kunami i powiernikami młodzieży. Życzę 
Państwu, aby każde działanie, które podej-
mujecie, było źródłem Waszej zawodowej 
satysfakcji i radości; życzę też wytrwałości 
i zapału w realizacji kolejnych wyzwań, 
abyście z pasją i radością przekazywali 
wiedzę – powiedziała sekretarz MiG Buk 
Aleksandra Wawrzyniak. 

Na wniosek burmistrza MiG Buk zostały 
przyznały nagrody dla wyróżniających się 
dyrektorów, które otrzymali:

 » Marlena Kwiecińska-Kańduła – SP im. 
o. I. Cieślaka w Dobieżynie,

 » Mirosława Zwęgrodzka – SP im. dr. L. 
Siudy w Szewcach,

 » Kamila Kaseja – SP im. Bohaterów 
Bukowskich w Buku,

 » Joanna Christop – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Niepruszewie,

 » Karolina Wawrzyniak – Branżowa Szkoła 
I Stopnia w Buku,

 » Sławomira Polcyn – Przedszkole im. 
Krasnala Hałabały w Buku. 

Następnie, na wniosek dyrektorów 
placówek oświatowych, nagrody MiG Buk 
otrzymali nauczyciele:

 » Kamila Kozdrowska – Branżowa Szkoła 
I Stopnia w Buku,

 » Kamila Jewasińska – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Niepruszewie,

 » Andrzej Jankowski – Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Bukowskich w Buku,

 » Hanna Mikołajczak – Przedszkole im. 
Krasnala Hałabały w Buku,

 » Grażyna Trzciołek – Szkoła Podstawowa 
im. dr. L. Siudy w Szewcach,

 » Magdalena Tym – Szkoła Podstawowa 
im. o. I. Cieślaka w Dobieżynie.

W trakcie spotkania w urzędzie odbyło 
się też wręczenie aktów nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego, które otrzymali:

 » Anna Polak-Czekała – Szkoła Podstawo-
wa im. Bohaterów Bukowskich w Buku, 
nauczycielka języka angielskiego, 

 » Magdalena Tym – SP im. o. I. Cieślaka 
w Dobieżynie, nauczycielka biologii, 
przyrody i chemii,

 » Maria Zygmańska – Przedszkole im. Kra-
snala Hałabały, nauczycielka wychowa-
nia przedszkolnego.

Spotkanie było okazją do kolejnych roz-
mów na temat bukowskiej oświaty, a także 
o sytuacji w polskiej edukacji oraz proble-
mach zawodowych nauczycieli.

EWA

Przekazanie 
kamizelek 
pierwszoklasistom

To już 21 edycja akcji „Bezpieczny pierw-
szoklasista”, która jest organizowana 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

we współpracy z Komendą Miejską Policji 
i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu. Akcja ta nie tylko polega na 
rozdawaniu kamizelek pierwszoklasistom, ale 
jest także idealną okazją do tego, aby przybli-
żyć dzieciom zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Termin przekazania kamizelek 
też nie jest przypadkowy – jesienią, kiedy 
szybko zapada zmrok, odblaskowe kamizelki 
są potrzebne najbardziej.

8 listopada 2022 r. do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej 
w Niepruszewie zawitał przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu Da-
riusz Fleischer, który wręczył pierwszo-

klasistom kamizelki. Wspólnie z nim panie 
Aleksandra i Paulina, policjantki z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, przybliżyły dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach. 

– Policjanci Ruchu Drogowego dba-
ją przede wszystkim o bezpieczeństwo 
wszystkich jego uczestników. I Wy takimi 
uczestnikami ruchu drogowego jesteście. 
Czy to w drodze do szkoły, jadąc rowerem, 

hulajnogą, podróżując samochodem czy au-
tobusem – powiedziała policjantka Ola, która 
następnie zorganizowała dzieciom krótki 
test wiedzy nt. tego, jak poruszać się bez-
piecznie po drodze. Na jakim świetle wolno 
przechodzić i czy w pobliżu są przejścia dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną? Ile kolo-
rów ma sygnalizator dla pieszych? Jakie to 
są kolory? Co w sytuacji, gdy miga zielone 
światło? Jakie są zasady przechodzenia na 
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przejściu dla pieszych, gdy nie ma sygnali-
zatora świetlnego? Dzieci bez problemu po-
radziły sobie z tymi pytaniami, prowadząca 
jednak zwróciła uwagę na istotną rzecz: To, 
że wy przestrzegacie przepisy, to nie znaczy, 
że przestrzegają je kierowcy. Zachowujemy 
szczególną ostrożność, rozglądamy się, ale 
ważne są też odblaski, które zostały ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe – pod-
sumowała. 

Na jakiej zasadzie działa kamizelka 
odblaskowa czy każdy inny odblask, który 
mamy przy sobie? Czy są nam potrzebne 
baterie, żeby te działały? Kiedy będziemy 
widoczni w nocy? – W dzień widzimy żół-
ty kolor, a wieczorem, kiedy na kamizelkę 
pada światło z pojazdu, to kamizelka staje 
się magiczna i ona wtedy świeci – mówiła 
policjantka, która tymi słowami zaczarowała 
dzieci. Była również mowa o tym, jak nosić 
kamizelki, żeby te były widoczne i spełniały 
swoją funkcję.

Poruszono również temat numeru alar-
mowego, który jak się okazało, jest wszyst-
kim dzieciom bardzo dobrze znany. Dlaczego 
nie można dzwonić na ten numer i robić 
sobie żartów, że chce się zamówić pizzę? Na 
to pytanie pierwszoklasiści również bardzo 
dobrze znali odpowiedź. Panie policjantki 
jeszcze raz namawiały do noszenia kamize-
lek, powtarzając, dlaczego jest to tak ważne. 
Dzieci obiecały, że będą o tym pamiętać.

Zaraz potem swoje wystąpienie miał 
strażak Krzysztof i jego wierny towarzysz 
Rico – czarny labrador, który wywołał spore 
poruszenie wśród uczniów. Strażak przy-
bliżył temat zatrucia tlenkiem węgla oraz 
tego, jakie objawy temu towarzyszą. Przy tej 
okazji wspomniał, że na stronie Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Po-
wiatu Poznańskiego jest konkurs „Czujka 
tlenku węgla może uratować Twoje życie”. 
Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań, wysłać 
odpowiedzi wraz ze swoim adresem i wygrać 

takie urządzenie, które może uratować życie 
nasze i naszych bliskich.

Gwiazdą spotkania był jednak czarny 
labrador Rico. Padły pytania o to, co ten pies 
potrafi oraz jaka jest jego rola w straży po-
żarnej. Rico to pies ratowniczy, który ma 
niesamowicie rozwinięty zmysł węchu. Psy 
tropiące szukają zaginionych ludzi w lasach 
czy przy katastrofach budowlanych – w gru-
zach zawalonych budynków. W jaki sposób 
sygnalizuje swojemu opiekunowi, że znalazł 
poszukiwanego człowieka? Szczekając! Co 
jest najlepszą nagrodą dla psa za to, że do-
brze wykonał swoją pracę? Zabawa – to jest 
fundament pracy psa tropiącego.

Spotkanie w Niepruszewie było świetną 
lekcją przypominającą podstawowe zasady 
bezpieczeństwa na drodze, z której ucznio-
wie wyszli nie tylko z prezentami w postaci 
nowych kamizelek, ale również dawką so-
lidnej wiedzy.

Monika Błaszczak-Mańkowska

Dzień Edukacji 
Narodowej 
w Przedszkolu im. 
Krasnala Hałabały

Dzień 14 października upamiętnia datę 
powstania Komisji Edukacji Narodo-
wej. Została ona utworzona z inicja-

tywy króla Stanisława II Augusta i zrealizo-
wana przez Sejm Zbiorowy 14 października 
1772 roku. 

Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia 
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej. Mimo że potocznie dzień ten jest nazy-
wany Dniem Nauczyciela, pamiętajmy, że to 
szczególne święto, w którym wspominamy 
również polską szkołę, dyrektorów, uczniów, 

pracowników obsługi i administracji. 
Dzieci z grupy Krasnale i Sarenki oraz 

Biedronki i Wiewiórki przygotowały przed-
stawienie wraz z wychowawczyniami 
i opiekunami grup. Poprzez wiersze, tańce 
oraz piosenki podkreślona została praca 
i zaangażowanie wszystkich pracowników 
przedszkola. 

Po zakończonych występach głos zajęła 
pani dyrektor Sławomira Polcyn, która zło-
żyła swoim pracownikom serdeczne życze-
nia, dodając otuchy i sił w podejmowaniu 
kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym.

W imieniu pracowników Przedszkola 
dziękujemy za każde miłe słowo i pamięć 
okazaną w tym dniu.  Anna Zimny

Z seniorami 
o dotrzymywaniu obietnic

25 października dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hała-
bały odwiedziły seniorów z Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień” w Buku. Spotkanie odbyło się w ra-

mach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
na lata 2021-2025”. Grupa „Jeżyki” wysłuchała przeczytanej 
przez seniorów bajki pt. „Naucz się dotrzymywać obietnic”. 
Następnie maluszki wraz z seniorami podjęły rozmowę na 
temat tekstu. Wspólnie doszli do wniosku, że dotrzymywanie 
obietnic jest bardzo ważne w życiu. W ramach podziękowa-
nia przedszkolaki zatańczyły i zaśpiewały piosenki z dziecięce-
go repertuaru. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na 
twarzach dzieci i seniorów widać było uśmiech oraz zadowolenie. 

Obie strony zgodnie wyraziły chęć na kolejne spotkania w ramach 
łączenia pokoleń.

Joanna Paluszkiewicz
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Korowód 
świętych 2022 

31 października 2022 r. dzieci, 
młodzież i rodzice bardzo licz-
nie zebrali się w Sanktuarium 

Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, aby 
świętować Uroczystość Wszystkich 
Świętych.  Po nabożeństwie różańco-
wym poprowadzonym przez ks. pro-
boszcza Andrzeja Szczepaniaka i ks. 
Jarosława Trojana, radosny i barwny korowód świętych wyruszył na 
ulice Buku, śpiewając piosenki religijne.

W Sali Miejskiej na uczestników korowodu czekały zabawy, 
zagadki, tańce i piosenki przygotowane przez Siostry Miłosierdzia 

i Wincentyńską Młodzież Maryjną – 
Buk.  Nie zabrakło również słodyczy, 
które zakupił dla dzieci nasz ks. pro-
boszcz Andrzej!  

Korowód Wszystkich Świętych był 
czasem wspólnego, radosnego pobytu 
dzieci z rodzicami i bliskimi. Jest to 
chrześcijańska forma świętowania 
uroczystości Wszystkich Świętych, 
która przybliża nam postaci naszych 
patronów oraz umacnia nasza wspól-
notę parafialną w radości. 

Serdecznie dziękujemy strażakom 
oraz pracownikom Sali Miejskiej – dawnej synagogi za zaangażo-
wanie i współpracę. 

Zapraszamy wszystkich już za rok na kolejny, radosny korowód 
świętych!  Siostry Miłosierdzia z Buku 

Sala Doświadczania Świata w Przedszkolu 
im. Krasnala Hałabały w Buku już działa

Mieszkańcy Buku mogą już korzystać 
z wielozmysłowej stymulacji w sali 
doświadczania świata, która znaj-

duje się w przedszkolu im. Krasnala Hała-
bały w Buku przy ul. Kpt. W. Wegnera 10. 
Przestrzeń sali wyposażono w urządzenia 
stymulujące rozwój zmysłów. Projekt zre-
alizowano w ramach programu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” zorganizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W Sali Doświadczania Świata odbywają 

się zajęcia z udziałem dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej, dzieci z przedszkola 
im. Krasnala Hałabały, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Buku oraz dzieci uczęsz-
czających do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buku. Zajęcia mają za zadanie 
przenieść dziecko w „inny” świat z tysiącem 
barw, dźwięków i projekcji. Zaprosiliśmy 
również seniorów z Domu Dziennego Pobytu 
„Pogodna Jesień”. W specjalnie przygotowa-
nym pomieszczeniu, wyposażonym w urzą-

dzenia umożliwiające stymulację zmysłów za 
pomocą odpowiednio dobranych bodźców, 
goście mogą poczuć się zrelaksowani i od-
prężeni. Atmosfera ciepła i relaksu zwiększa 
poczucie akceptacji i zaufania i daje tym sa-
mym możliwość swobodnego cieszenia się 
doznaniami zmysłowymi. Zmysły pobudzane 
są efektami świetlnymi, delikatnymi wibra-
cjami, dźwiękami, muzyką oraz odpowiednio 
dobraną aromaterapią.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy reali-
zowany przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne, skierowany do samorządów i ich 
jednostek – np. przedszkoli, szkół, biblio-
tek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz 
do organizacji pozarządowych, które chcą 
wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu obsza-
rów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, 
edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, środowisko natural-
ne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się 
w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie moż-
na znaleźć na stronie https://raport.pse.
pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Magda Gorzeniak
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Imieniny Wszystkich Dzieci 
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia

W Przedszkolu Sióstr Miłosierdzi św. 
Wincentego a Paulo dnia 28 paź-
dziernika 2022 r. obchodziliśmy 

„Imieniny Wszystkich Dzieci”. Świętowanie 
powiązane jest z uroczystością Wszystkich 
Świętych, które posiada bardzo radosny 

charakter, gdyż w tym dniu wspominamy 
wszystkich, którzy osiągnęli już życie wiecz-
ne w szczęściu z Panem Bogiem.

W naszym przedszkolu z tej radosnej 
okazji odbył się w każdej grupie Bal Świę-
tych! Każdy mógł przebrać się za swojego 

ulubionego świętego. W tym dniu zobaczyli-
śmy m. in. Aniołów Stróżów, św. Maryję, św. 
Franciszka czy św. Jadwigę. Dzieci wspólną 
modlitwą, tańcem i śpiewem dziękowały 
Bogu za swoich patronów.

Najmłodsi w ten sposób już od najmłod-
szych lat uświadamiają sobie, iż każdy ma 
swojego świętego patrona, który pomaga 
mu w codziennym życiu dążyć do Nieba oraz 
utwierdzają się w tym, iż każdy może zostać 
świętym.  Siostry Miłosierdzia z Buku

Święto patrona Przedszkola 
Sióstr Miłosierdzia w Buku

W niedzielę 2 października 2022 
r. w Sanktuarium Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej odbyła się 

uroczysta Msza św. z okazji święta patrona 
przedszkola – św. Wincentego a Paulo. Dzieci 
z przedszkola Sióstr Miłosierdzia wraz z ro-

dzicami i pracownikami placówki wspólnie 
modlili się o potrzebne łaski na trwający rok 
przedszkolny. 

Dzieci z grupy „Róż” zadbały o piękną 
oprawę Eucharystii: był obecny poczet sztan-
darowy przedszkola, przyniesiono dary do 

ołtarza, a rodzice zaangażowali się w czyta-
nie Słowa Bożego. Wskazówki wygłoszone 
podczas kazania przez księdza Jarosława 
Trojana z pewnością zachęciły wszystkich 
zgromadzonych do naśladowania postępo-
wania patrona św. Wincentego a Paulo i bycia 
dobrym dla innych.

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
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Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Wyjątkowi goście – uczniowie kla-
sy 1A ze Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Bukowskich wraz z wy-

chowawcą – panią Lucyna Pasiciel odwiedzili 
pod koniec października Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. 

Wizyta pierwszoklasistów to część pro-
jektu pod hasłem „Poznajemy zawody na-
szych rodziców”. Wszak nie od dziś wiadomo, 
że czym skorupka za młodu nasiąknie… Po 
MGOK-u i jego pracowniach oprowadziła 
gości dyrektor ośrodka Agnieszka Skałec-
ka, mama Jana. Dzieciaki, z których wiele 
uczęszcza do MGOKU-u na zajęcia, mogły 
zajrzeć do pracowni, poznały także historię 
instytucji, która od ponad 20 lat działa na 
rzecz kultury w mieście i gminie Buk. 

Nie lada atrakcją dla uczniów była także 
wizyta na Strzelnicy Sportowej w Parku So-
koła, gdzie pan Piotr Andrzejewski prezes 
Klubu Żołnierzy Rezerwy opowiedział o sa-
mej strzelnicy, jej historii oraz strzeleckich 
zmaganiach o tytuł Króla Strzelania Kurko-
wego, w nawiązaniu do tarczy na ścianach 
strzelnicy. Dziękujemy gościom ze przesym-
patyczne spotkanie i ze spokojem patrzymy 
w przyszłość: rośnie nam kolejne pokolenie 
instruktorów kultury. 

IDW

Pokój zagadek 
w filii 
bibliotecznej 
w Niepruszewie

W listopadowe, czwartkowe 
popołudnia filia biblioteczna 
w Niepruszewie zmienia się 

w escape room, czyli tzw. pokój zaga-
dek. Do tej pory z łamigłówkami mie-
rzyły się pięcioosobowe grupy w wieku 

10-12 lat, których celem było odkrycie tajemniczego 
kodu. W pracy drużyn liczyło się działanie zespołowe, 
uważne czytanie, spostrzegawczość, dzielnie się wnioska-
mi i pomysłami oraz kreatywny sposób rozwiązywania 
zadań, które skrywały się w bibliotece. Gdzieś pomiędzy 
książkami, w bibliotecznym katalogu, przy „centrum 
zarządzania” bibliotekarki, a także w wielu innych, nie-
oczywistych miejscach. Zagadki miały różny stopień 
trudności, uczestnicy mogli skorzystać z podpowiedzi. 

Czas spędzony w bibliotecznym pokoju zagadek był 
niesamowitą przygodą, pełną pozytywnych emocji i wra-
żeń, pokazującą również jak kluczowa jest współpraca 
w grupie. Ta nowa forma spędzania czasu w bibliotece 
zdecydowanie przypadła do gustu młodym czytelnikom.

Maria Kasperczak
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Dobrze, lepiej, 
katastrofa

Przede wszystkim dopisała pogoda. 
Każdy, kto w niedzielne popołudnie, 
16 października, pojawił się na Placu 

Przemysła, czyli bukowskim Rynku, na pew-
no pomyślał, że dobrze się stało. Wpraw-
dzie alternatywą w razie niepogody była 
Sala Miejska, ale już po pierwszych scenach 
można było się przekonać, że naturalnym 
środowiskiem dla teatru ulicznego, a za taki 
uchodzi Teatr Ewolucji Cienia, jest przede 
wszystkim przestrzeń miejska. 

To w nią wpisana została fabuła spekta-
klu „Dobrze, lepiej, katastrofa”. Wraz z akto-
rami, stosowną scenografią i rekwizytami 
bukowska publiczność miła okazję przenieść 
się w czasy PRL-u. Na Rynku stanęły zatem 
bloki rodem z epoki, jeździły samochody, 
przy czym na jedno i drugie obowiązywały 
zapisy, a papier toaletowy nosiło się dum-
nie na szyi niczym modne korale. Młodzież 
spierała się, z kim warto trzymać: z kimś, 
kto częstuje gumą do żucia, czy raczej szpa-
nuje magnetofonem? Nie brakowało w tym 
wszystkim zwykłej ludzkiej zazdrości, plo-
teczek, donosików, które chętnie słuchało 

i przekazywało komu trzeba „gumowe ucho”. 
Ech… To były czasy… Prawda? 

Warto dodać, że Buk był jednym z trzech 
miast w Polsce, w których spektakl miał swo-
ją premierę. Teatr Ewolucji Cienia zawitał 
do miasta na zaproszenie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Przedstawienie udało się 
przygotować i wystawić w ramach programu 
OFF Polska organizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Ca-
łość dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
budżetu Miasta Poznania. 

IDW

Muzyczny kalejdoskop Ameryki – piosenki 
Georga Gershwina w Kinie Wielkopolanin Artyści Teatru Wielkiego 21 paździer-

nika 2022 r. przenieśli nas w czasie, 
prezentując muzyczny kalejdoskop 

Ameryki. Nowy Jork, lata 20. XX wieku i mu-
zyka Georga Gershwina! 

Sława i fortuna pukają do jego drzwi, 
gdy ma zaledwie 22 lata, a nagranie jednej 
z jego piosenek sprzedaje się w milionach 
egzemplarzy. Później jest tylko lepiej. Suk-
cesy na Broadwayu, 20-tysięczna widownia 
wypełniona po brzegi, podbój Hollywood… 
W progi Kina Wielkopolanin zawitał jazz 
i muzyka klasyczna, niesamowita sceno-
grafia, piękne stroje i solistki, których głos 
wypełniał całą salę, a każdy ich występ był 
nagrodzony gromkimi brawami.

Spektakl „nieBŁĘKITNA RAPSODA” był 
współfinansowany przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach pro-
gramu „Kultura w drodze”.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Pielgrzymka sołtysów
Po raz ósmy sołtysi z powiatów poznańskiego i średzkiego pielgrzymowali do 
Kolegiaty Kórnickiej. W uroczystości, która odbyła się 5 listopada, udział wzięli też 
przedstawiciele gminy Buk: Tadeusz Łysiak – sołtys wsi Wysoczka, Żegowo i Wygoda 
oraz prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; Damian 
Boiński – sołtys wsi Kalwy, Jan Bręk – sołtys wsi Dobra – Sznyfin, Robert Świec – sołtys 
wsi Cieśle, Krzysztof Drzymała – sołtys wsi Pawłówko – Wiktorowo. 

Pielgrzymkę rozpoczęła msza w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, 
której przewodniczył kapelan sołtysów 

powiatu poznańskiego ks. Grzegorz Zbączy-
niak oraz prof. Wydziału Teologicznego UAM 
ks. Tomasz Nawracała. W trakcie uroczysto-
ści, jak co roku, poświęcono i przekazano 
sztandar; tym razem już nowy, do którego 
symboliczne gwoździe w drzewiec sztanda-
ru wbili przedstawiciele sołtysów i organi-
zatorów pielgrzymki. Sztandar będzie teraz 
stacjonować w Trzebisławkach. 

Po oficjalnej części burmistrz MiG Kór-

nik Przemysław Pacholski wraz ze starostą 
średzkim Ernestem Iwańczukiem, członkiem 
Zarządu Powiatu Poznańskiego Antonim 
Kaliszem oraz burmistrzem Miasta Środa 
Wielkopolska Piotrem Mielochem wyrazili 
słowa uznania dla osób pełniących funkcję 
sołtysa. Podkreślono, że pielgrzymka jest 
okazją do podziękowania sołtysom za trud 
codziennej pracy na rzecz swoich małych 
ojczyzn, za zaangażowanie i poświęcenie 
w pracę dla rozwoju społeczności lokalnej. 

Burmistrz MiG Kórnik Przemysław Pa-
cholski jako gospodarz uhonorował Erazma 

Walkowiaka z gminy Mosina, który od 52 lat 
jest sołtysem wsi Drużyna – Nowinki. Przy-
pomnijmy, że w gminie Buk nieco krótszy 
stażem – 44 letnim może się pochwalić Jan 
Bręk – sołtys wsi Dobra – Sznyfin.

Następnie zaproszono gości na koncert 
Kórnickiej Orkiestry Dętej im. Ks. Józefa Po-
niatowskiego i poczęstunek. Ustalono też 
już termin kolejnej pielgrzymki sołtysów 
powiatu poznańskiego i średzkiego, którą 
zaplanowano na 18 listopada 2023 roku.

Sołtys wsi Wysoczka, Żegowo i Wygoda 
oraz prezes Gminnego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak 
już po pielgrzymce mówił, że takie spotkania 
są jak najbardziej potrzebne. – W ten sposób 
jest okazja, aby wymienić się doświadczenia-
mi i opiniami. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku uda się nam spotkać w większym gronie.

Edyta Wasielewska

Podziękowanie za akcję ratowania ryb 
na jeziorze w Niepruszewie

15 października 2022 r. Młodzieżowa 
Szkółka Wędkarska raz jeszcze spo-
tkała się z bohaterami akcji ratowa-

nia ryb na jeziorze w Niepruszewie. Przywi-
tanie symbolicznym gestem uścisku dłoni 
miało znaczenie skromne, lecz szczere, nie 
wymierne, lecz prawdziwe do czynu, jakiego 
dokonali zwykli ludzie w niezwykłym celu.

W miłej atmosferze raz jeszcze zarząd 
Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej w Buku 

podziękował za trud włożony w ratowa-
nie życia. – Mamy duży dług wdzięczności, 
o którym wspomniał nasz kolega i zapewniał 
o gotowości zarządu do niesienia pomocy 
wszystkim tym, którzy byli i są przyjaciółmi 
jeziora w Niepruszewie. Nie wszystkim czas 
pozwolił na spotkanie, lecz bardzo miło było 
widzieć strażaków, wędkarzy , społeczną straż 
rybacką i mieszkańców z pobliskich terenów.

Czas refleksji nad przyszłością jeziora 

wspomagał poczęstunek, czyli zupa pana 
Radka oraz debiut grilla uzyskanego dzię-
ki konkursowi Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Cel uświęca środki, 
a te pomagają w edukacji młodego poko-
lenia i ratowania tego, co jeszcze można. 
Dziękujemy sołectwu w Niepruszewie za 
wsparcie naszego biesiadnego podzięko-
wania. Podziękowania dla naszego kolegi 
Radka za megapożywną zupkę. Wszystko to 
powstało przy współpracy z UMiG Buk – za 
co raz jeszcze dziękujemy. Przed nami wiele 
do zrobienia. Nie ma rzeczy niemożliwych, 
są tylko takie, które wymagają czasu – pod-
sumowuje Damian Wolniewicz.
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„Msza Koronacyjna” Mozarta 
w bukowskiej farze 

Kilkudziesięciu artystów – chórzystów Zespołu kameralnego „Amici Canti” prowadzonych 
przez Leszka Górkę oraz muzyków Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Aleksandra Grefa 30 
października w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej wykonało słynny utwór 
Missa C-dur KV 317 Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli tak zwaną „Mszę Koronacyjną”. 
Zwieńczeniem koncertu było premierowe wykonanie głosami Amici Canti cz. 1. „Suity ku 
czci Matki Bożej Bukowskiej Literackiej”, autorstwa Leszka Górki. 

Jak można było się spodziewać, koncert 
okazał się niezapomnianym wydarze-
niem, spotkaniem z wielką muzyką, po-

ruszającą najczulsze struny. Z racji liczby 
zaangażowanych artystów było to spekta-
kularne wydarzenie w dorobku bukowskich 
Śpiewających Przyjaciół, wpisujące się 
w obchody 5-lecia koronacji obrazu Matki 

Bożej Bukowskiej Literackiej. Dla artystów 
było to wyzwanie, w którym mieli okazję 
zaprezentować pełen wachlarz możliwości. 
„Msza Koronacyjna” jest utworem zwartym 
o doskonałym brzmieniu, umożliwiającym 
zarówno popis chóru, jak i solistów, głównie 
sopranu. Nazwiska tych ostatnich znaleźć 
można było na plakacie zapowiadającym 

wydarzenie. To: Marzena Michałowska (so-
pran), Galina Kuklina (alt), Marek Szymański 
(tenor) oraz Rafał Korpik (bas). 

Nazwa „Msza Koronacyjna” nie od razu 
była charakterystyczna dla tego niezwykłego 
dzieła Mozarta. Utrwaliła się dopiero ok. 
100 lat po jego skomponowaniu. Najpraw-
dopodobniej utwór powstał na zamówienie 
katedry w Salzburgu z okazji Świąt Wielkiej 
Nocy w 1779 roku, a nie – jak wcześniej są-
dzono − z okazji koronacji cudownego obra-
zu Matki Boskiej w pobliskim Maria-Plain. 
Tak czy inaczej utwór szybko stał się dziełem 
często wykonywanym podczas uroczystości 
dziękczynnych lub liturgii, podczas których 
koronowano głowy cesarskie i królewskie 
(stąd nazwa). Pierwszą taką uroczystością 
miało być koronowanie cesarza Leopolda II 
na króla Czech w Pradze w 1791 roku. Pod 
względem budowy „Msza Koronacyjna” nie 
odbiega od układu tradycyjnego mszy i za-
wiera części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei.

Zespół kameralny „Amici Canti” nad in-
terpretacją „Mszy Koronacyjnej” pracował 
od kilku miesięcy, podczas prób w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury (organizatora 
koncertu w bukowskiej Farze), jak i paździer-
nikowych warsztatów w ośrodku Jansowo. 
Oddechem od godzin spędzonych na dosko-
naleniu programu były spacery w jesiennej, 
skłaniającej do refleksji aurze.  

Z pewnością nikt, kto wziął udział w kon-
cercie 30 października, nie wyszedł z niego 
obojętny. Tuż przed świętem 1 listopada, 
szczególnie intensywnie można było wejść 
w refleksję nad życiem i śmiercią, pomyśleć 
o ludziach, którzy odeszli, doceniając obec-
ność tych, których wciąż mamy obok.  IDW
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Odznaczenie grobu płk. Kazimierza 
Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”

18 października 2022 r. na cmentarzu św. Rocha odbyła się uroczystość odznaczenia 
grobu płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Uroczystość 
została zorganizowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Buku, parafii oraz Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu.

W 2018 r. IPN w Katowicach zaczął 
się zastanawiać, jak upamiętniać 
osoby, które brały udział w po-

wstaniach śląskich i nasze oczy zwróciły 
się przede wszystkim na tereny cmenta-
rzy. Zastanowiliśmy się, gdzie spoczywa 
60 tys. osób, które brały udział w trzech 
powstaniach śląskich. Okazało się, że tych 
grobów jest bardzo niewiele. Nie wiemy, 
gdzie spoczywają nasi bohaterowie. Dlatego 
wystąpiliśmy z akcją: Powstańcy to wiara, 
nadzieja i cud – ocalmy groby powstańców 
śląskich od zapomnienia. I wystąpiliśmy do 
rodzin, do mieszkańców, przede wszystkim 
województwa śląskiego i okolicznych, ale 
także rozszerzając naszą akcję na teren 
całej Polski, tak abyśmy odnaleźli także te 
groby, które znajdują się na terenach innych 
województw – wspomina Jan Kwaśniewicz, 
naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa z Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach.

Znak pamięci „Tobie Polsko”
I tak trafiono do Wielkopolski, gdzie zo-

stał upamiętniony grób śp. płk. Kazimierza 
Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”. 
To tabliczka ceramiczna wzorowana na pro-
porcu, który został wykonany w redakcji 
„Katolika” w Bytomiu na potrzeby jednej 
z manifestacji patriotycznych z okazji święta 
Konstytucji 3 Maja w 1920 r., a który znaj-
duje się w Muzeum Czynu Powstańczego 
na górze Świętej Anny.

Na odznaczeniu, które znalazło się na gro-
bie płk. Zenktelera, jest m. in. data powstań 
oraz informacja, że oznacza grób Powstańca 
Śląskiego. Takie oznaczenia trafiły już na ok. 
50 grobów na terenie województwa śląskiego, 
opolskiego, a teraz również wielkopolskiego.

Wieczna pamięć
– Staramy się uroczyście oznaczać te gro-

by, aby w tym święcie uczestniczyła rodzina, 
władze samorządowe i młodzież. Nośnikiem 

naszej pamięci, naszej historii są przyszłe 
pokolenia – jeżeli one będą ją znać, będą 
znali ważne miejsca dla swojego regionu, 
swojego miasta, to jest szansa, że ta historia 
będzie żyła – podsumował prowadzący tę 
uroczystość Jan Kwaśniewicz.

Następnie głos zabrała Aleksandra Waw-
rzyniak – sekretarz Miasta i Gminy Buk: 
Dzisiaj możemy oddać cześć naszemu bo-
haterowi i w symboliczny sposób upamięt-
nić jego wielkie zasługi, odsłaniając tablicę 
pamiątkową. Płk. Kazimierz Zenkteler niósł 
przez całe swoje życie takie wartości jak 
umiłowanie ojczyzny, ofiarność, poczucie 
obowiązku, odwagę, inicjatywę i wytrwa-
łość. Wartości, które mają charakter uni-
wersalny, ponadczasowy i nieprzemijające 
znaczenie. Jego postawa i oddanie dla dobra 
ojczyzny stanowią pozytywne wzorce dla 
nas wszystkich, przede wszystkim dla mło-
dego pokolenia, które powinno czerpać z tej 
postaci wielką siłę. (…) Ten wielki człowiek, 
którego zasługi zostały docenione licznymi 
odznaczeniami (…),zasługuje na nasz szczery 
szacunek i wieczną pamięć.

W uroczystości wzięła również udział 
rodzina Kazimierza Zenktelera – pani Ma-
ria Trojanek (Markwitz) wraz z synem 
i wnukiem, która w imieniu całej rodziny 
podziękowała wszystkim za obecność i upa-
miętnienie.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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15-lecie Otuskiego Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

22 października b.r. Koło Emerytów 
z Otusza świętowało swoje 15-le-
cie istnienia. Rozpoczęto uroczystą 

Mszą Świętą, na której ks. proboszcz Roman 
Janecki modlił się o zdrowie i błogosławień-
stwo dla wszystkich seniorów oraz za dusze 
zmarłych członków Koła.

Po nabożeństwie seniorzy świętowanie 
przenieśli na Salę Wiejską, gdzie przewod-
nicząca Stanisława Michalak przywitała 
wszystkich gości i złożyła życzenia seniorom. 
Zamiast symbolicznego kwiatka wręczyła 
wszystkim słodką czekoladkę.

Z okazji 15-lecia Koła sołtys Romuald 
Kubiak wraz z Radą Sołecką złożyli życzenia 
i gratulacje na ręce przewodniczącej pani 
Stanisławy. 

Zarząd Rejonowy ZERiI w Buku z prze-
wodniczącą Urszulą Szymańską, Marią 
Maćkowiak i Małgorzatą Nadstogą również 
złożył życzenia i gratulacje od bukowskiego, 
jak i poznańskiego zarządu.

Uroczystość 15-lecia Koła była okazją do 
uczczenia innych jubileuszy: 60-lecia ślubu 
państwa Doroty i Eugeniusza Maćkowiaków, 
45-lecia ślubu państwa Grażyny i Romana 

Fedrów, 80 urodzin Bogumiły i Kazimierza 
Ślotałów, 75 urodzin Zygmunta Gałązki, 70 
urodzin Pawła Szymonia. 

Przewodnicząca Stanisława podzięko-
wała i wręczyła symboliczną, czerwoną 
różę tym koleżankom, które od początku 
mają duży udział w życiu Koła. Wyróżnione 
zostały panie: Bogumiła Ślotała, Dorota Mać-
kowiak, Regina Adamczak, Bożena Burkusz, 
Zdzisława Kempa, Regina Antczak, Irena Bal-
cerek, Aniela Brykarczyk i Janina Gałązka.

Przewodnicząca PZERiI w Buku Urszula 
Szymańska przekazała legitymacje człon-
kowskie nowym seniorom, którzy zdecydo-
wali się dołączyć do otuskiego Koła. Nowi 
seniorzy to: Daniela i Waldemar Szturemscy. 

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, to-
astu za zdrowie i wspaniałego humoru. Mu-
zyczną oprawę przygotował Darek Ignasiak.

Mariola Kornosz
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Smaczny kalendarz 
z Dobieżyna

Biblioteka Publiczna w Buku jest pomy-
słodawcą i organizatorem tego nieła-
twego przedsięwzięcia oraz wydawcą 

pierwszego kalendarza, w którym wzięło 
udział Koło Gospodyń Wiejskich z Dobie-
żyna. Panie przygotowały kilkanaście sma-
kowitych potraw i wypieków. Na każdej 
z dwunastu kart kalendarza znajdzie się 
zdjęcie dania lub wypieku w odpowiadającej 
danemu miesiącowi scenerii, przepis na te 
pyszności oraz zdjęcie autorki kulinarnego 
dzieła. Musicie uwierzyć na słowo – po sesji 
zdjęciowej, która była podzielona na dwa 
etapy – nastąpiła degustacja. Zachwytom 
nie było końca.

Druk kalendarza ufundowała firma Ther-
mokomfort braci Bladowskich z Dobieżyna. 
Na przełomie listopada i grudnia darmowy 
kalendarz trafi do mieszkańców Dobieżyna 

– rozniosą go bukowscy harcerze. Będzie go 
można otrzymać także w filii bibliotecznej 

w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Rodzinne zakończenie sezonu 
wędkarskiego na Smugach

W niedzielę 23 października br. Mło-
dzieżowa Szkółka Wędkarska za-
kończyła sezon wędkarski na sta-

wie Smugi. Choć oficjalnie były to „Zawody 
spławikowe na zakończenie sezonu – Smugi 
2022” to organizatorzy śmieją się, że wraz 
ze zmieniającą się pogodą śmiało mogliby 
zmienić nazwę na „Rodzinne popołudnie 
z wędką – Szary poranek zmieniający się 
w słoneczne popołudnie zawdzięczamy 
naszym wspaniałym uczestnikom, którzy 
przybyli do nas całymi rodzinami. Chmury 
nie miały szans, uśmiechnięte buzie wygrały. 

Nie od dziś wiadomo, że imprezy organi-
zowane przez szkółkę cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Co więcej – wczoraj również 
można było spotkać „nowe twarze”, które 
zawitały po raz pierwszy – póki co jako ob-
serwatorzy, ale jak tylko dzieci podrosną, to 
chcieliby je zarażać pasją do wędkowania.

W niedzielne popołudnie największą 
rybę próbowało wyłowić blisko czterdziestu 
młodych wędkarzy. Niestety nie udało się 
wyłowić ani jednej, przez co organizatorzy 
mieli niemały orzech do zgryzienia – ciężko 
było wyłonić zwycięzcę. Ostatecznie konkurs 

rzutowy, prowadzony równolegle z zawoda-
mi, zadecydował o klasyfikacji generalnej. 

Miejsce pierwsze należało do Adriana 
Denkiewicza, który „dziesiątkami” znokau-
tował konkurencję. Tuż za nim uplasował 
się  Denis Pogrzebniak. Na podium stanęli 
również Michał Kliński oraz Igor Adamczak, 
którzy zdobyli taką samą liczbę punktów 
i tym samym zajęli wspólnie trzecie miejsce.

Tradycją imprez Młodzieżowej Szkółki 
Wędkarskiej jest nagradzanie wszystkich 
dzieci, które uczestniczą w zajęciach. Tym 
razem również nie było inaczej. Nagrody 
były przydzielane drogą losowania, dzięki 
czemu każdy mały i nieco większy wędkarz 
wrócił do domu z pamiątką.

Całość imprezy uświetnił grill, który 
nawet o tak późnej porze roku okazał się 
idealnym rozwiązaniem. – Taka forma przy-
gotowania posiłku jest idealnym sposobem 
na opróżnianie lodówki, gdzie w procesie 
opiekania możemy powtórnie odświeżyć 
danie tak, aby nie marnować żywności – 
podkreślał jeden z trenerów MSW.

– Niedzielne, rodzinne popołudnie 
wspólnie spędziło ponad osiemdziesiąt 

osób! Współorganizacja to pomysł na suk-
ces, do którego przyczynili się: Urząd Mia-
sta i Gminy Buk, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Sołectwo Niepruszewo, 
Sołectwo Wielka Wieś oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Buku. Grillowe przekąski 
ufundowali Sławek Pawlak oraz Radosław 
Musiał, a całość przygryzaliśmy regional-
nym chlebkiem z piekarni pana Wojtka 
Szczęsnego. W imieniu Zespołu MSW Buk 
dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie, 
a uczestnikom za obecność i świetną zabawę 
– podsumowuje Damian Wolniewicz.

Warto wspomnieć, że podczas impre-
zy wywiązały się konstruktywne rozmowy 
co do rozwoju terenów biesiadnych naszej 
gminy. Zadeklarowana została chęć moder-
nizacji terenu w okolicy stawu Smugi oraz 
organizacja przyszłorocznej majówki. Jak 
zapewniają organizatorzy, niedzielnych 
zawodów „ciąg dalszy nastąpi”!

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Bukowsko-
Dopiewski Klub 
Piłki Ręcznej

Szczypiornistki z Bukowsko-
-Dopiewskiego Klubu Piłki 
Ręcznej rozpoczęły kolej-

ny sezon! Seniorska drużyna piłki 
ręcznej, która powstała w 2020 roku 
z połączenia dwóch klubów UKS 
Pantery Dopiewo oraz UKS Buko-
wia Buk szkolących zawodniczki na etapie 
młodzieżowym, pnie się coraz wyżej w tabeli 
pierwszej ligi kobiet. Po udanym sezonie jako 
beniaminek, który Bukowsko-Dopiewski 
KPR zakończył na 6 miejscu, czas na nowe 
wyzwania. W ten sezon zawodniczki jak i tre-
nerzy weszli zmotywowani i pełni nadziei 
na kolejne sukcesy. Mocny okres przygoto-
wawczy do sezonu oraz cele postawione na 
najbliższe miesiące już przynoszą efekty. 

Po pierwszych 4 kolejkach zawodniczki 
BDKPR’u zajmują trzecie miejsce w tabeli, 
wygrywając trzy z czterech rozegranych 
meczy. Mecze zawsze dostarczają kibicom 
wielu emocji. Pierwsze „domowe” spotka-
nie zakończyło się porażką naszych zawod-
niczek 29-28, jednak do ostatniej minuty 
kibice w dopiewskiej hali nie wiedzieli, 

jakim rezultatem zakończy się mecz. Do 
tej pory oba mecze wyjazdowe udało się 
wygrać. Na inaugurację sezonu drużyna po-
konała zespół MKS Brodnica 29-23. Mecz 
w Płocku z miejscową Jutrzenką pokazał 
mocne strony BDKPR’u, co zaowocowało 
pewnym zwycięstwem 31-23. W niedzielę 
16 października w bukowskiej hali BDKPR 
podejmował zespół AL-KO AZS Poznań 
i po niezwykle zaciętym spotkaniu to go-
spodynie były górą, wygrywając 28-27. Jak 
w poprzednim sezonie mecze i treningi 
Bukowsko-Dopiewski KPR rozgrywa za-
równo w hali sportowej GOSiR Dopiewo, 
jak i w hali OSiR w Buku. Spowodowane 
jest to wsparciem napływającym do klubu 
z obu gmin. Oprócz głównych sponsorów 
w postaci gmin, drużynę wspierają również 

inne organizacje, lokalni przedsiębiorcy 
czy firmy. Jest to Powiat Poznański, GOSiR 
Dopiewo, OSiR Buk, Biofarm, Medklinika, 
CLAAS, ZUK Dopiewo, Brukarstwo Tom-
-Bud, Pizzeria Mona, OL-MAT Hurtownia 
Budowlana, Busiak, E1 Gokart, Mondi oraz 
Akord-Bud Piotr Wiśniewski. Kolejne spo-
tkania naszych szczypiornistek to wyjazdy 
do Płocka na mecz z drużyną SMS ZPRP 
Płock II oraz do Kwidzyna. Najbliższy mecz 
u siebie odbędzie się dopiero 26 listopa-
da, na który już teraz serdecznie Państwa 
zapraszamy. Wszystkie informacje o wyni-
kach, nadchodzących meczach i ciekawostki 
z życia klubu na bieżąco dodawane są na 
fanpage Bukowsko-Dopiewskiego KPR na 
Facebooku oraz na klubowy Instagram.

Olga Napierała

Warsztaty spinningowe w Sali Miejskiej 
– dawnej synagodze w Buku

9 listopada 2022 r. Młodzieżowa Szkółka Wędkarska rozpoczęła 
cykl warsztatów spinningowych „Akademia Westin”. Patronat 
nad imprezą objęli Westin Fishing, gdzie twarzą skandynawskiej 

marki w Polsce jest Radosław Witólski oraz Shimano Fishing pod 
kierownictwem Pawła Karwowskiego. Wszystko przy współpracy 
Miasta i Gminy Buk oraz Sali Miejskiej – dawnej synagogi w Buku.

– Nadszedł czas późnej jesieni, który pragniemy wykorzystać 
w kształceniu młodych wędkarzy. Pogoda nie zachęca, lecz przy-
domowe warunki, jakie zapewnia nam Sala Miejska w Buku, są 
idealne. Korzystamy i edukujemy! Gościnnie do naszego programu 
kształcenia zaprosiliśmy młodego obiecującego wędkarza, który 
z drzewem genealogicznym swoich przodków szlifuje tzw. wędkar-

stwo muchowe. Grzegorz Marcinów – młody 
wędkarz już z doświadczeniem i przysło-
wiową żyłką, przyjechał specjalnie do nas 
aż z Wrocławia – mówi Damian Wolniewicz 
z MSW Buk.

Młodzi adepci z uwagą śledzili program 
warsztatów przekazywany przez prowadzą-
cego. W celach edukacyjnych wykorzysty-
wane były materiały dostępne w każdym 
domu, co zachęca do tworzenia własnych 
„przynęt”. I tak teoria przekazywana przez 
młode pokolenia zachęcała do treningów 
na miejskim parkingu. Dzieci zachwycone, 
dorośli również. Kolejne warsztaty już 23 
listopada o godz. 19:00 w Sali Miejskiej.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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KANCELARIA NOTARIALNA 
EWA JUST 

64-320 BUK, UL. DWORCOWA 18 
 

godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00 
 

TEL. 735-214-712 
e-mail: ejust@rejent-buk.pl 

Przymusowe 
oszczędzanie 
energii 
elektrycznej 
w samorządzie 

Kierownicy jednostek 
sektora finansów publicznych od 1 
grudnia do 31 grudnia br. mają zredu-

kować zużycie energii elektrycznej w zajmo-
wanych budynkach lub częściach budynków 
oraz przez wykorzystywane urządzenia 
techniczne, instalacje i pojazdy o 10 proc. 
w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Na-
tomiast w przyszłym roku mają ograniczyć 
o 10 proc. energię w stosunku do zużycia 
z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, 
musi się liczyć z karą w wysokości 20 tys. 
zł. Takie zalecenia otrzymały samorządy 
w całej Polsce. 

Z inicjatywy burmistrza MiG Buk Pawła 
Adama w dn. 07.11.br. w Sali Miejskiej od-
było się spotkanie robocze z dyrektorami 
jednostek, placówek oświatowych, sołtysami, 
opiekunami sal wiejskich, druhami strażaka-
mi, aby przekazać pierwsze ustalenia w tym 
zakresie. – Zaistniała sytuacja zmusiła nas 
do tego, że w bardzo krótkim czasie gmina 

jest zobowiązana do wprowadzenia przy-
musowych oszczędności energii elektrycznej 
w jednostkach sektora publicznego. W tym 
celu planujemy ograniczyć między innymi 
wynajęcie sal w wiejskich domach kultury, 
wykorzystanie sal gimnastycznych w szko-
łach w godzinach popołudniowych, kiedy 
niezbędne jest odpowiednie oświetlenie. 
Mam nadzieję, że nie zostaniemy zmuszeni 
do zamknięcia wiejskich domów kultury, ale 
i taką ostateczność musimy wziąć pod uwagę. 
Podobnie jak ograniczenie działalności Sali 
Miejskiej; dlatego rozważamy też prowadze-
nie komisji i sesji Rady MiG Buk w systemie 
zdalnym lub w godzinach południowych. 
W urzędzie poczynione też zostały pierwsze 
oszczędności takie jak zmniejszenie oświe-
tlenia na korytarzach. Jako samorząd zosta-
liśmy postawieni w sytuacji, że od grudnia 
będziemy rozliczani przez państwo nie tyle 
z kosztów utrzymania jednostek, ale zużycia 

kilowatów. Będziemy szu-
kać też innych rozwiązań 
oszczędnościowych, ta-
kich jak na przykład dalsza 
modernizacja oświetlenia 
w gminie, wzrost stawek za 
wynajęcie sal w wiejskich 
domach kultury, zmniejsze-
nie iluminacji świątecznych 
na ulicach Buku. Planujemy 

też przeprowadzić audyt energetyczny, na 
podstawie którego powinniśmy wygene-
rować kolejne oszczędności. By ograniczyć 
zużycie energii elektrycznej przez MGOK, 
rodzinę z Ukrainy przebywającą w mieszka-
niu przy jednostce prawdopodobnie czeka 
przeprowadzka do WDK w Niepruszewie. Nie 
biorę pod uwagę zmniejszenia oświetlenia 
na ulicach gminy, bo bezpieczeństwo miesz-
kańców jest dla nas najważniejsze.

Przy okazji spotkania kierownik OPS 
Agnieszka Słaby zwróciła się do sołtysów, 
aby zgłaszali przypadki rodzin, których nie 
stać na zakup węgla, a nie zawsze informują 
o tym pomoc społeczną. – Bardzo proszę 
o takie sygnały, bo mieszkańcom w trudnej 
sytuacji życiowej będziemy próbowali po-
móc w postaci zasiłków celowych. 

Na zakończenie spotkania burmistrz pro-
sił wszystkich uczestników o zrozumienie 
zaistniałej sytuacji.
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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



Nowe osiedle 
Linea w Buku


