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Nowe zadania,  
oszczędności i potrzeby gminy

Działalność świetlic środowiskowych w gminie, stan przygotowań do zimowego utrzymania 
dróg i chodników, zabezpieczenie gminnych obiektów użyteczności publicznej przed okresem 
zimowym oraz zaopiniowanie projektów uchwał były głównymi tematami wspólnego 
posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 23 listopada br. 

W trakcie spotkania radni wielo-
krotnie nawiązywali do bieżących 
wydarzeń związanych z nowymi 

zdaniami gminy, takimi jak na przykład 
zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw 
domowych na preferencyjnych warunkach, 

przyznanie i wypłata mieszkańcom dodatku 
węglowego czy obowiązkowe oszczędności 
związane ze zużyciem energii elektrycznej 
w placówkach użyteczności publicznej.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświa-
ty Tomasz Plewa rozpoczął posiedzenie od 

wyjaśnienia, dlaczego spotkanie odbywa się 
przy ograniczonym oświetleniu. – Samorządy 
zostały zobligowane do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej w placówkach publicz-
nych o 10 procent, w stosunku do średniej 
z lat 2018-2019. Jeśli ten obowiązek nie 
zostanie dopełniony, kierownicy jednostek 
samorządu terytorialnego muszą się liczyć 
z karami w wysokości do 20 tys. zł. 

Świetlica środowiskowa w Buku
Pierwszym punktem komisji było omó-

wienie działalności świetlicy środowisko-
wej „Strefa wyobraźni”, która jest jednostką 
podlegającą Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Buku.  Radni otrzymali opracowanie do-

Drodzy 
Mieszkańcy, 

W ostatnich 
dniach li-
stopada zo-

stała zakończona budowa ronda w Buku na 
skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Zakładowej 
z obwodnicą miasta. Ogromie się cieszę, że 
dzięki współdziałaniu samorządów: wo-
jewódzkiego, powiatowego i gminnego, 
pomimo wielu obiektywnych trudności, 
udało się doprowadzić roboty drogowe do 
szczęśliwego finału. To, co nie powiodło się 
w poprzednich kadencjach, zmaterializo-
wało się wreszcie w bieżącym roku. Rondo 
na drodze wojewódzkiej nr 307 stało się 
faktem i z pewnością można je zaliczyć do 
największych inwestycji bieżącej kadencji 
samorządu terytorialnego na terenie naszej 
gminy. Dodatkowo, dzięki naszej wspólnej 
inwestycji z powiatem, ukończona została 
modernizacja ulicy Otuskiej na odcinku od 
granicy miasta do obwodnicy. Duże postępy 
prac mogliśmy obserwować przy remoncie 
drogi wojewódzkiej nr 306 do Stęszewa. 
Wszystko to cieszy, ale już teraz apeluję do 
kierowców, by dostosować się do istnieją-
cych ograniczeń prędkości. Na początku 
grudnia do gminy dotarł także spodziewany 
węgiel, który można nabywać w punktach 
w Buku i w Szewcach. Z satysfakcją mogę 
poinformować, że cena którą oferujemy, jest 
znacząco niższa niż w gminach sąsiednich. 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę także 
na fakt, że w grudniu weszły w życie przepisy, 
które zobowiązują gminne jednostki organi-
zacyjne do natychmiastowego wprowadzenia 
dziesięcioprocentowego ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej w stosunku do średniej 
z lat 2018-2019. Będzie to miało konkret-
ne przełożenie na ich funkcjonowanie, a w 
niektórych przypadkach na ograniczenie 
dostępności świadczonych przez nie usług. 
W przyszłym roku będziemy zmuszeni do 
wprowadzenia kolejnych dziesięciu procent 

oszczędności energetycznych w stosunku do 
roku bieżącego. Kierownicy jednostek zostali 
zobowiązani przez ustawodawcę do wpro-
wadzenia niezbędnych racjonalizacji zużycia 
energii, pod groźbą wysokiej kary finanso-
wej. Nasza sytuacja nie jest łatwa, dlatego 
już dziś proszę Państwa o jej zrozumienie. Na 
szczęście przeprowadzona w ostatnich latach 
wymiana lamp ulicznych na energooszczędne 
pozwala nam na utrzymanie oświetlenia ulic. 
To działanie jest niezbędne do utrzymania 
dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa. 

Już za moment święta Bożego Narodze-
nia, z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkową 
niespodziankę dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy, których odwiedził praw-
dziwy Święty Mikołaj z Rovaniemi w Finlan-
dii. Dla naszych uczniów i przedszkolaków 
spotkanie ze Świętym Mikołajem było praw-
dziwą przygodą, której nie zapomną przez 
długie lata. W tym roku bożonarodzeniowa 
choinka powróciła na bukowski rynek. To 
przy niej spotkamy się w dniu 22 grudnia, 
by zabrać do naszych domów betlejemskie 

światło pokoju. Do udziału w tym wydarze-
niu serdecznie wszystkich zapraszam.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Narodowy  
Dzień  
Zwycięskiego  
Powstania  
Wielkopolskiego

27 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w ko-
ściele pw. św. Krzyża w Buku zo-

stanie odprawiona Msza św. w intencji 
uczestników zwycięskiego zrywu. Po 
nabożeństwie odbędzie się uroczystość 
złożenia wieńców na grobie Powstańców 
Wielkopolskich na cmentarzu przykościel-
nym.
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tyczące zakresu opieki w placówce, bazy 
lokalowej, kadry, osiągnięć i możliwości 
rozszerzania działalności oraz zagrożeń 
w bieżącym funkcjonowaniu. 

Świetlica środowiskowa korzysta gościn-
nie z pomieszczeń piwnicznych zlokalizowa-
nych w budynku Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały w Buku przy ul. Kpt. W. Wegnera 
10, które współdzieli z Kołem Emerytów 
i Rencistów, Klubem Rezerwy, Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz grupą AA. Placów-
ka otwarta jest dla dzieci i młodzieży przez 
cały rok, z wyłączeniem wakacji (lipiec i sier-
pień), od poniedziałku do piątku od godziny 
15.00 do 18.00. Obecnie zatrudnionych jest 
tu 5 wychowawców (na podstawie umowy – 
zlecenie), ich pracę wspiera 1 wolontariusz, 
a osoba zatrudniona jako koordynator-opie-
kun pełni też funkcję wychowawcy.

Do świetlicy zapisanych jest obecnie 45 
dzieci, a ich pobyt oraz udział w zajęciach jest 
nieodpłatny i dobrowolny. Podstawowym 
celem placówki jest poprawa społecznego 
i emocjonalnego funkcjonowania dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin. Podopieczni 
mogą uczestniczyć w zajęciach związa-
nych z odrabianiem lekcji i nadrabianiem 
zaległości szkolnych (korzystają z pomocy 
wychowawców, wolontariuszy, pomocy kole-
żeńskiej), w zakresie promocji zdrowia (np. 
zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień 
od środków psychoaktywnych i urządzeń cy-
frowych), warsztatach psychoedukacyjnych 
i integracyjnych, treningach: higienicznym 
i kulinarnym (np. zdobywanie umiejętności 
przygotowywania posiłków), zajęciach: ar-
tystyczno-plastycznych, muzycznych, spor-
towych i rekreacyjnych, grach i zabawach, 
z robotyki i programowania, profilaktycznych 
(przeciwdziałanie przemocy, rozwiązywanie 
problemów rodziny alkoholowej). Świetlica 
prowadzi też dożywianie dzieci i młodzieży 
w formie podwieczorków; w ramach tych 
posiłków uczą się racjonalnego i ekonomicz-
nego gospodarowania produktami. Ponadto 
placówka w ubiegłym roku zorganizowała 
wyjazdy między innymi do Teatru Animacji 
czy na wystawę LEGO na MTP w Poznaniu, 
wyjścia do kina „Wielkopolanin” w Buku, 
wizytę w Schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt czy Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku.

Świetlica środowiska dysponuje dwoma 
filiami: w Szewcach, która mieści się w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
w Niepruszewie – w budynku Sali Wiej-
skiej. Filie te jednak nie wznowiły swojej 
działalności od czasu pandemii z powodu 
problemów finansowych. 

Potrzebne nowe lokalizacje
Radny Tomasz Plewa, który odwiedził 

świetlicę środowiskową przed posiedzeniem 

komisji, podzielił się swoimi refleksjami na 
ten temat; też zachęcał radnych, aby zwizy-
towali to miejsce. Mówił, że placówka pełni 
ważną rolę w procesie wychowywania dzieci 
i młodzieży; kadra wychowawców podejmu-
je działania, aby uatrakcyjniać ofertę zajęć, 
jednak warunki lokalowe temu nie sprzyjają. 
– Pomieszczenia piwniczne to nie miejsce, 
gdzie dzieci i młodzież powinny odrabiać 
lekcje czy spędzać wolny czas. To już kolejna 
placówka w gminie, która obok Ośrodka Po-
mocy Społecznej czy Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej (filia placówki z Lubonia) 
powinna zyskać nową lokalizację. 

W posiedzeniu komisji udział też wzięły 
kierownik OPS w Buku Agnieszka Słaby oraz 
z-ca kierownika OPS Marietta Jurgas, które 
odpowiadały na pytania radnych związane 
z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej. 
Tłumaczyły, że warunki lokalowe znacznie 
ograniczają funkcjonowanie placówki, co 
uniemożliwia przyjęcie większej liczby 
dzieci i młodzieży. Obserwują duże zapo-
trzebowanie ze strony rodziny na pomoc 
przy odrabianiu lekcji z dziećmi i młodzieżą; 
nieudzielenie takiego wsparcia może w póź-
niejszym czasie spowodować zaniedbania 
wychowawcze, a nawet doprowadzić do 
wykluczenia społecznego. Konieczność 
współdzielenia pomieszczeń z innymi or-
ganizacjami pożytku publicznego utrudnia 
funkcjonowanie świetlicy. Wilgotność po-
mieszczeń piwnicznych jest niekorzystna 
nie tylko dla osób tam przebywających, ale 
powoduje też szybsze niszczenie mebli. 
Pomimo tych trudności, placówka stara się 
rozwijać swoją działalność, liczna grupa 
dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach, 
też z rodzin ukraińskich, które w świetlicy 
mają możliwość nauki języka polskiego oraz 
integracji z polskimi rówieśnikami.

Na temat świetlicy środowiskowej wy-
powiedział się też burmistrz MiG Buk Paweł 
Adam, który uważa, że placówka prowadzona 
jest na bardzo wysokim poziomie meryto-
rycznym i jak najbardziej jest potrzebna 
gminie – pełni ważną rolę wsparcia rodzin 
w procesie wychowawczym w systemie po-
zaszkolnym, jednak zasługuje na odpowied-
nią infrastrukturę. – Niezbędny jest nowy 
lokal dla świetlicy środowiskowej, aby dzie-
ci i młodzież mogły przebywać w godnych 
warunkach. Wtedy placówka z pewnością 
cieszyłaby się większym zainteresowaniem, 
udałoby się też zapewnić dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych, co pozwoliłoby 
na rozszerzenie działalności i utworzenie 
świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Zwra-
cam się do radnych z apelem, aby rozważyć 
przeniesienie świetlicy do innego lokalu.

Radni byli zgodni co do tego, że nowy 
lokal dla świetlicy należy zapewnić jak naj-
szybciej. W trakcie dyskusji pojawiły się 

różne propozycje. Jedna z nich dotyczyła 
przeniesienia placówki do nowo zakupionego 
przez gminę budynku przy ul. Dworcowej 
w Buku. Kierownik OPS Agnieszka Słaby 
wnioskowała, aby nowa lokalizacja, z racji 
dostępności dla rodzin, była jednak w cen-
trum miasta i bez barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jak tłumaczył burmistrz, budynek 
przy ul. Dworcowej został zakupiony z in-
nym przeznaczeniem – wyodrębnienia tu 
dwóch mieszkań komunalnych. – Przyjęta 
przez Radę MiG Buk uchwała mieszkaniowa 
zobowiązuje gminę do zapewnienia loka-
li na potrzeby komunalne, których ciągle 
nie mamy w swoich zasobach. Ponadto 
cel mieszkaniowy pozwala gminie ubiegać 
się o 50-procentową refundację zakupu 
tej nieruchomości z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Też musimy liczyć się z tym, że 
zimą możemy się spodziewać kolejnej grupy 
uchodźców z Ukrainy, którym gmina będzie 
zobowiązana zapewnić dach nad głową – 
mówił burmistrz, a radni zgodni byli co do 
tego, że lokale w budynku przy ul. Dworcowej 
należy przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Przy okazji dyskusji o świetlicy środowi-
skowej nawiązano do problemów lokalowych 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (filia 
placówki z Lubonia), która swoją siedzibę ma 
w budynku Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Bukowskich w Buku przy ul. Szarych 
Szeregów. Jest to lokalizacja przez cały czas 
tymczasowa i też tej placówce należy za-
pewnić odpowiedni lokal. Przedstawicielki 
OPS stwierdziły, że pozbawienie gminy tej 
placówki spowodowałoby, że nie wszyscy 
rodzice byliby w stanie zadbać o potrzeby 
swoich dzieci, bo dojazd w tym celu do innej 
gminy byłby dla nich znacznym utrudnie-
niem.  Burmistrz dodał,  że obserwuje coraz 
większe zapotrzebowanie na działanie tego 
typu specjalistycznej poradni, między inny-
mi w zakresie logopedycznym. –  O tym, że 
zmiana lokalizacji poradni jest potrzebna 
mówiliśmy już w 2019 roku podczas wspól-
nego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty 
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Spraw Socjalnych, które odbyło się w Szko-
le Podstawowej w Buku. Zasygnalizowany 
został problem bezpieczeństwa uczniów 
w szkole, bo z poradni korzystają też osoby 
z innych gmin, które wchodzą też na teren 
szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych; w końcu 
trzeba rozwiązać tą sytuację. I kontynuował: 
– Ze strony powiatu poznańskiego mamy 
deklarację, że w kolejnych latach będzie kon-
tynuowane prowadzenie poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej w Buku. Planowane 
jest też utworzenie w naszej gminie centrum 
autyzmu i tym samym mieszkańcy będą mo-
gli skorzystać na miejscu ze specjalistycznej 
pomocy też w tym zakresie.
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Radni zaproponowali kolejną lokali-
zację – poprzez budowę nowego obiektu, 
względnie w budynku – hala po dawnej 
Bukowiance, gdzie ma powstać centrum 
integracji międzypokoleniowej. W tym przy-
padku pojawiło się najmniej wątpliwości, 
aby przenieść tu zarówno świetlicę, jak i OPS 
czy poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Radny Tomasz Plewa przypomniał, że gmi-
na dysponuje jeszcze nierozdzieloną kwotą 
350 tys. zł, którą pozyskaliśmy z konkursu 
„Rosnąca odporność” (wygrany milion został 
przeznaczony w części na: zakup wozu bo-
jowego dla OSP w Buku – 500 tys. zł,  reha-
bilitację pocovidową – 150 tys. zł, pozostało 
350 tys. zł – przyp. red.) i te środki można by 
przeznaczyć na ten cel. Burmistrz dodał, że 
w gminie są jeszcze inne jednostki pożytku 
publicznego, takie jak DDP „Pogodna Jesień” 
czy ZHP w Buku, których działalność wyma-
ga zapewnienia im odpowiedniego lokalu. 
Ostatecznie radni mają podjąć ponownie 
ten temat przy okazji planowania budżetu 
gminy na 2023 rok.

Korzystając z obecności na komisji, 
kierownik OPS Agnieszka Słaby poprosiła 
radnych, aby przekazali mieszkańcom, że 
kolejna transza dodatku węglowego oraz na 
dopłaty do innych nośników ciepła nie jest 
jeszcze wypłacana, bo gmina nie otrzymała 
pieniędzy z budżetu państwa. – W tej spra-
wie interweniowaliśmy w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim, jednak jak na razie 
bezskutecznie. Mieszkańców bardzo proszę 
o cierpliwość.

 Przygotowania do zimy na drogach 
Stan przygotowań do zimowego utrzy-

mania dróg i chodników oraz zabezpieczenie 
gminnych obiektów użyteczności publicz-
nej przed okresem zimowym był kolejnym 
punktem obrad komisji. Opracowanie w tym 
zakresie zostało przygotowane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Buku. Czytamy 
w nim między innymi, że Spółka ZGK oprócz 
zadań związanych z „Akcją Zima” 2022/2023 
na drogach gminnych (na podstawie umo-
wy z Miastem i Gminą Buk) będzie się też 
zajmować zimowym utrzymaniem dróg po-
wiatowych oraz ścieżek rowerowych i pie-
szo-rowerowych na terenie powiatu poznań-
skiego w sezonach zimowych 2022/2023 
i 2023/2024 (w ramach wygranego przez 
ZGK w Buku postępowania przetargowego 
zorganizowanego przez Powiat Poznański). 
Długość dróg gminnych objętych działaniami 
w zakresie zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych wynosi 3,461 km, zaś w zakresie 
zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta 
i Gminy Buk: 88,123 km. Łączna długość dróg 
gminnych objętych odśnieżaniem – posypy-
waniem stanowi 91,584 km. Do zwalczania 
skutków zimy na terenie miasta Buk, ZGK 

będzie używać soli drogowej zmieszanej 
z piaskiem w proporcji 1:1, a na drogach po-
zamiejskich – mieszanki soli i piasku w pro-
porcji 1:3. Natomiast na drogach gruntowych 
posypywanie będzie prowadzone wyłącznie 
piaskiem. Tradycyjnie przy budynkach uży-
teczności publicznej na terenie miasta Buk 
zostaną ustawione skrzynki na mieszankę 
piaskowo-solną do posypywania ciągów 
pieszych w ilości 23 sztuk – jeżeli będzie 
taka potrzeba to ZGK wypełni piaskiem także 
skrzynki w sołectwach. 

Zgłoszenia i uwagi w zakresie odśnieża-
nia dróg gminnych, powiatowych w granicy 
miasta, miejskich i wewnętrznych mieszkań-
cy mogą kierować pod numer telefonu urzędu 
MiG Buk: 61 888 44 60, 61 888 44 14 (w 
godzinach pracy urzędu) lub do dyspozytora 
ZGK Buk: 516 168 907. Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu utrzymuje 
całodobowy dyżur (w okresie zimowym) 
pod numerami telefonów: 605 760 290, 
61 225 84 60. Dyżur zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych prowadzony będzie 
pod numerami telefonów: 61 859 34 37/ 
438/ 439, 508 236 315. Telefon alarmowy: 
516 168 907 powinien być wykorzystywany 
jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych i nie 
należy nadużywać tej możliwości.  

Radni podziękowali spółce za skuteczne 
działania związane z pierwszym atakiem 
zimy, do którego doszło kilka dni wcześniej, 
w ubiegłą sobotę. Dzięki szybkiej interwen-
cji pracowników ZGK drogi gminne były 
przejezdne, a mieszkańcy nie doświadczyli 
utrudnień na ulicach. Odpowiednio szybkie 
działania ZGK odnotowaliśmy też przy awa-
rii sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej 
w Buku, do której doszło również w ubiegły 
weekend. – Przyczyną awarii było pęknięcie 
rury, która już dawno wymagała wymiany 
z racji jej wieloletniego zużycia, co jest ko-
lejnym przykładem na to, że infrastruktura 
wodociągowa w gminie wymaga wielu inwe-
stycji – mówił Prezes ZGK Tomasz Stawicki, 
który odpowiadał też na pytania radnych 
związane nie tylko z przygotowaniem do 
sezonu zimowego, ale też na przykład z nie-
legalnymi wysypiskami śmieci na terenie 
gminy.

Przy okazji omówienia przygotowań do 
sezonu zimowego burmistrz wspomniał 
też o pracy ekipy interwencyjnej urzędu: 
pracowników gospodarczych, którzy dbają 
między innymi o bieżące utrzymanie po-
rządku i bezpieczeństwa na chodnikach, 
miejsc zieleni w gminie; pracują nie tylko 
w dni powszednie, ale też w weekendy. – 
Natomiast w akcji zimowej mają za zadanie 
dbać o odśnieżanie między innymi chodni-
ków. W tym celu zostały też zakupione sto-
sowne narzędzia: kosiarki, pługi, a ogromną 
pomocą służy bus, dzięki któremu pracow-

nicy w celu wykonywania swoich obowiąz-
ków mogą bez problemu przemieszczać 
się po terenie całej gminy. Ponadto dwóch 
pracowników urzędu w każdy poniedziałek, 
od godziny 6 objeżdża gminę, aby sprawdzić 
porządek i bezpieczeństwo, a dalej podjąć 
stosowne interwencje.

Projekty uchwał
Omówienie projektów uchwał rozpo-

częto od projektów planistycznych, które 
przedstawił Maciej Lechniak, kierownik re-
feratu gospodarki przestrzennej w urzędzie. 
Pierwszy z nich dotyczył miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana 
Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania 
– GPZ. Zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami planistycznymi objęcie w/w terenów 
planem zagospodarowania przestrzennego 
rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przy-
stąpieniu do tych prac przez Radę MiG Buk. 
Następnie dokument w formie planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
przedstawiony został odpowiednim insty-
tucjom i organom do tego wyznaczonym 
– celem uzgodnienia lub zaopiniowania. 
Kolejnym działaniem było upublicznienie 
poprzez wyłożenie projektu do publicznego 
wglądu – na tym etapie nie było uwag. Jednak 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 22.02.
br. w trakcie dyskusji pojawił się wniosek 
dotyczący konieczności zmian w projekcie 
planu w odniesieniu do poszerzenia tere-
nu drogi publicznej lokalnej do minimalnej 
szerokości 10 metrów, co miało umożliwić 
łatwiejszy dostęp do tego terenu. Po wzno-
wieniu procedury planistycznej i otrzymaniu 
pozytywnych opinii na wszystkich etapach, 
w/w korekta została zaakceptowana – radni 
też ostatecznie na komisji pozytywnie zaopi-
niowali projekt uchwały. 

Drugi projekt dotyczył przystąpienia do 
aktualizacji miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego parku przemysłowego 
w Niepruszewie. Jak czytamy w uzasadnieniu 
do projektu uchwały, potrzeba opracowania 
nowego planu miejscowego dla przedmio-
towego obszaru wynika z konieczności do-
stosowania zapisów do obecnych potrzeb 
inwestycyjnych. Ponadto do burmistrza MiG 
Buk zostały złożone liczne wnioski z proś-
bą o zmianę ustaleń w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego parku 
przemysłowego w Niepruszewie uchwalo-
nego w 2020 roku w zakresie odnawialnych 
źródeł energii oraz wskaźników kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu. 
W celu zachowania konkurencyjności parku 
przemysłowego w Niepruszewie na tle in-
nych, podobnych obszarów realizowanych 
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w gminach sąsiednich, należy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych inwestorów i na 
bieżąco dostosowywać ustalenia planów do 
potrzeb rynku inwestycji. Radni warunkowo 
zaopiniowali przystąpienie do tego projektu, 
gdyż pojawiły się pytania o koszt aktualiza-
cji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tak dużego terenu i czy 
potencjalni inwestorzy nie mogliby współfi-
nansować jego sporządzenia. Do tego zagad-
nienia odniósł się burmistrz, który uważa, że 
inwestorzy nie powinny finansować działań 
planistycznych należących do zadań własnych 
gminy; tym bardziej, że angażują się w życie 
społeczne gminy, wspierają kluby sportowe 
i przeznaczają środki na organizację takich 
wydarzeń jak na przykład Dni Gminy Buk.

Następnie pozytywnie zaopiniowano 
pozostałe projekty uchwał w sprawie:

 » zaliczenia drogi w mieście Buk do kate-
gorii dróg gminnych;

 » nadania nazwy ulicy Za Lasem w Wy-
soczce;

 » udzielenia pomocy finansowej w 2023 
roku dla Gminy Stęszew za utrzymanie 
terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” 
w Gminie Stęszew;

 » przyjęcia na 2023 rok Programu współ-
pracy Miasta i Gminy Buk z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;

 » ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, uwzględnianej przy oblicza-
niu zwrotu rodzicom kosztów dowozu 
dzieci, młodzieży – uczniów z niepełno-
sprawnościami na zajęcia do placówek 
oświatowych;

 » zmiany Uchwały Nr XXXVI/320/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grud-
nia 2021r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Buk na 2022 rok;

 » zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grud-
nia 2021r. w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Sprawy bieżące
Radni dopytywali burmistrza, na jakim 

etapie jest kolejne zadanie gminy związane ze 
sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych 
na preferencyjnych warunkach. – W dniu 

22.11.br. została podpisana umowa ze spół-
ką PGE Paliwa na dostawy węgla dla Miasta 
i Gminy Buk. Węgiel ma być dostarczany przy 
użyciu miejscowych podmiotów, które na co 
dzień świadczą tego typu działalność i są do 
tego odpowiednio przygotowane. Od dnia 
24.11.br. mieszkańcy mogą składać wnio-
ski węglowe w siedzibie urzędu. Do końca 
tego roku planujemy zakupić 500 ton węgla; 
w 2023 roku – 200 ton węgla. Z przeprowa-
dzonych przez urząd analiz wynika, że na 
tyle jest zapotrzebowanie wśród mieszkań-
ców. I tak gmina musi się liczyć z sytuacją, 
że zostanie z węglem, którego nie uda się 
sprzedać. Na tym etapie nie dysponujemy 
informacjami, kiedy dostawy węgla możemy 
się spodziewać i jakiej będzie jakości. 

Na zakończenie spotkania burmistrz 
zwrócił się do radnych z propozycją, aby 
posiedzenia komisji i sesji zaplanowane 
na grudzień odbyły się w godzinach przed-
południowych. Konieczność zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej w placówkach 
użyteczności publicznej zmusza do ograni-
czenia działalności Sali Miejskiej w godzinach 
popołudniowych.

Edyta Wasielewska

Gmina na trudne czasy
Działania gminy w zakresie inwestycyjnym, w tym oddanie do użytku długo 
oczekiwanego ronda przy ulicy Grodziskiej; realizacja nowych zadań gminy, przyjęcie 
projektów uchwał były przedmiotem XLVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła 
się 30 listopada br.

Obradom przysłuchiwali się przed-
stawiciele szkół podstawowych 
w Szewcach i Niepruszewie. Zarówno 

nauczyciele, jak i uczniowie są zaintereso-
wani tym, co dzieje się w gminie, szczególnie 
w zakresie działań oświatowych. 

Inwestycje w gminie
Sprawozdanie z działalności między se-

sjami przedstawił burmistrz MiG Buk Paweł 
Adam. Rozpoczął od omówienia działań gmi-
ny w zakresie inwestycyjnym: 

– budowa drogi Szewce – Dobieżyn, II 

etap – prace na etapie zaawansowanym, do 
końca roku zadanie powinno zostać oddane 
do użytku;

– budowa ul. Rzemieślniczej w Dako-
wach Suchych z płyt betonowych – prace 
na ukończeniu i w grudniu powinny zostać 
zakończone;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Wielkiej Wsi, II etap: ul. Smugi, ul. Sło-
neczna, ul. Zakładowa – z wykonawcą zo-
stała podpisana umowa, z powodu okresu 
zimowego prace rozpoczną się dopiero na 
początku 2023 roku;

– przebudowa i remont drogi gminnej 
Otusz – Huby; umowa z wykonawcą podpi-
sana, w styczniu 2023 r. rozpoczną się prace;

– remont ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi – 
inwestycja realizowana na etapie końcowym, 
w partnerstwie z powiatem poznańskim;

– przebudowa mostu we wsi Wiktoro-
wo – zadanie realizuje powiat poznański, 
na początku grudnia ma zostać zakończone;

– adaptacja pomieszczeń budynku hali 
OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych w ra-
mach dofinansowania z programu „Szatnia 
na medal” – zadanie na końcowym etapie 
realizacji.

Rondo przy ulicy Grodziskiej
Burmistrz podziękował radnym za przy-

chylność i akceptację działań związanych 
z inwestycją, przede wszystkim w zakresie 
zabezpieczenia środków w budżecie gminy, 

Z obrad sesji
W dniu 30 listopada 2022 r. odbyła się XLVII sesja Rady 
Miasta i Gminy Buk.

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

prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 paź-

dziernika 2022 r. 
3. Przedstawienie porządku obrad.

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

Buk między sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta 

i Gminy Buk za rok szkolny 2021/2022.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła 
II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ.

7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego parku przemysłowego 
w Niepruszewie.

8. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
9. Nadanie nazwy ulicy Za Lasem w Wysoczce.
10. Udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. dla Gminy Stę-

szew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” 
w Gminie Stęszew.

11. Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnia-
nej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

12. Przyjęcie na 2023 rok Programu współpracy Miasta i Gminy 
Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

13. 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. 

14.  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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która została zakończona, a której uroczyste 
otwarcie odbyło się 29 listopada br. Mowa tu 
o rondzie na skrzyżowaniu drogi wojewódz-
kiej nr 307 (obwodnicy) z ulicą Grodziską/
drogą na Szewce. Jak mówił burmistrz, za-
danie zostało zrealizowane dzięki owocnej 
współpracy trzech samorządów: powiatu 
poznańskiego, województwa wielkopolskie-
go oraz MiG Buk, które w równym stopniu 
partycypowały w kosztach jego realizacji.

– Już obserwujemy, i takie też mam infor-
macje od mieszkańców, że wyraźnie nastąpi-
ła poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie 
ruchu w tej części Buku. Ponadto udało się 
wygenerować znaczne oszczędności – gmi-
na będzie mogła liczyć na zwrot kosztów 
w wysokości od 500.000 zł do 600.000 zł. 
Wiem, że wysokość środków przeznaczonych 
na budowę ronda, która początkowo miała 
wynosić prawie 9 mln zł, wywoływała sporo 
emocji. Jednak dzięki właściwemu nadzo-
rowi i dopilnowaniu inwestycji, udało się 
wygospodarować oszczędności i co ważne, 
nie odbyło się to kosztem jakości realizo-
wanego zadania. Jak już mówiłem podczas 
wczorajszego oficjalnego otwarcia ronda, 
jest to najważniejsza inwestycja tej kadencji. 
Ale to nie koniec ważnych zadań, realizowa-
nych wspólnie z innymi samorządami. Mogę 
już zapowiedzieć, że zaplanowana zostało 
kolejne: budowa obwodnicy Niepruszewa 
i tym samym wzięto pod uwagę istotne po-
stulaty komunikacyjne mieszkańców, które 
dostrzegł Urząd Marszałkowski. W najbliż-
szych tygodniach Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosi postępowanie prze-
targowe na koncepcję budowy obwodnicy 
Niepruszewa wraz z decyzją środowiskową. 

W dyskusji po sprawozdaniu burmistrza 
radni, nawiązując do wspomnianej inwesty-
cji, dopytywali o szczegóły prac, szczególnie 
na końcowym etapie. Jak stwierdził przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa: – Mieszkańcy gminy doczekali się 
ronda, dzięki któremu jest bezpieczniej oraz 
wygodniej dla pieszych i rowerzystów, a do 
tego udało się pozyskać znaczne oszczęd-
ności dla gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mi-
rosław Adamczak przypominał, że historia 
ronda jest znacznie dłuższa niż ostatnie lata 
i obejmuje poprzednią kadencję, kiedy to nie 
udało się zrealizować tej inwestycji. 

Nowe zadania gminy 
Nowym zadaniem gminy, którym już od 

kilku miesięcy zajmuje się OPS, jest przy-
znanie i wypłata mieszkańcom dodatku 
węglowego. Z racji kolejnej nowelizacji 
ustawy w tym zakresie i możliwości korekty 
wniosków, gmina odnotowuje wzrost wnio-
sków przyjmowanych przez OPS. – W sumie 
łącznie złożono 1536 wniosków, a zostało 
rozpatrzonych 1405 wniosków. Na dzień dzi-
siejszy wypłacono 2 mln 724 tys. zł, tj. 908 

wniosków. W związku z tym jesteśmy zobo-
wiązani, aby wprowadzić kolejną poprawkę 
do budżetu gminy na ten rok – po to, aby jak 
tylko wpłyną pieniądze z budżetu państwa, 
można było od razu je wypłacić mieszkań-
com. Te działania są niezbędne, by nie cze-
kać do kolejnej sesji Rady MiG Buk, która 
będzie za miesiąc i dopiero wtedy można by 
uwzględnić rządowe pieniądze w budżecie 
gminy. To samo dotyczy dofinansowania dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzy-
stania niektórych źródeł energii: na pellet, 
drewno, gaz LPG, olej opałowy i inny rodzaj 
biomasy – i też w tym zakresie potrzebna jest 
zmiana w uchwale budżetowej. Przy okazji 
chciałbym podziękować kierownikowi OPS 
Agnieszce Słaby i pracownikom za zaanga-
żowanie w realizację tego zadania – mówił 
burmistrz.

Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw 
domowych na preferencyjnych warunkach 
jest następnym zadaniem realizowanym 
przez gminę. – Odpowiadając na liczne za-
pytania mieszkańców, informuję, że na razie 
węgiel nie jest dostępny (sytuacja na dzień se-
sji – 30.11.br. – przyp. red.). Gmina nie ponosi 
winy za tę sytuację; to wojewoda wskazuje 
spółkom skarbu państwa, które dystrybuują 
węgiel, do jakich samorządów ma on tra-
fić w pierwszej kolejności. Jako gmina nie 
mamy na to żadnego wpływu, pomimo tego, 
że wielokrotnie w tej sprawie interweniowa-
liśmy u wojewody wielkopolskiego. Z moich 
informacji wynika, że węgiel powinien być 
dostępny w przyszłym tygodniu; wówczas 
trafi do dwóch składów odpowiedzialnych 
za jego dystrybucję na terenie naszej gminy. 
Węgiel będzie dostępny dla mieszkańców po 
możliwie najniższej cenie: 1.850 zł (brutto) 
za tonę, bo jako gmina nie chcemy na tym 
zarabiać ani złotówki. Przypomnę, że od 2 
listopada mieszkańcy mogą składać wnioski 
o zakup węgla na preferencyjnych zasadach 
i do tej pory wpłynęło 246 wniosków. Z na-
szych analiz wynika, że zapotrzebowanie 
na węgiel, który złożyliśmy do wojewody 
wielkopolskiego, jest na tyle optymalne, że 
zamówiony węgiel uda się odpowiednio 
rozdysponować. 

Kolejny obszar działań burmistrza jest 
związany z obowiązkowym, w miesiącu 
grudniu br., zmniejszeniem zużycia energii 
elektrycznej w placówkach sektora finansów 
publicznych o 10 procent, w porównaniu 
do lat 2018/2019. Jeśli ten obowiązek nie 
zostanie dopełniony, kierownicy jednostek 
samorządu terytorialnego muszą się liczyć 
z karami w wysokości do 20 tys. zł. Z inicja-
tywy burmistrza odbyły się spotkania z pra-
cownikami urzędu, kierownikami jednostek 
pożytku publicznego, dyrektorami placó-
wek oświatowych, aby dla każdego obiek-
tu indywidualnie wypracować odpowiedni 
plan i system wdrożenia oszczędności. – Już 
na pewno Państwo się orientują – mając 

kontakt z rodzicami w szkołach, osobami 
korzystającymi z oferty MGOK, biblioteki, 
sal wiejskich, że wszystkich nas czekają 
oszczędności. Ograniczenia dotyczą funk-
cjonowanie w godzinach popołudniowych 
takich jednostek jak OSiR, MGOK, wiejskie 
domy kultury, szkoły podstawowe. Liczy-
my się z tym, że nasze działania mogą się 
spotkać z brakiem zrozumienia, że na przy-
kład zawodnicy klubów sportowych, którzy 
trenują i są w rozgrywkach ligowych, będą 
mogli funkcjonować na dotychczasowych 
zasadach. Zaś niesformalizowane grupy osób, 
które wynajmowały tę przestrzeń na swoje 
potrzeby, w grudniu nie będą miały takiej 
możliwości, za co już teraz przepraszam. Zda-
ję sobie sprawę, że w 2023 roku czekają nas 
kolejne redukcje zużycia prądu i wykazanie 
kolejnych 10% oszczędności w odniesieniu 
do roku 2022, które z samorządami nie są 
konsultowane i które uderzą w życie społecz-
ne gminy. Ubolewam nad tym i nie zamierzam 
usprawiedliwiać decyzji ustawodawcy, bo 
sam jestem tymi działaniami bardzo zbul-
wersowany.

I kontynuował: – Nie planujemy ograni-
czenia oświetlenia ulicznego, bo chcemy za-
pewnić mieszkańcom jak najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. W zaistniałej sytuacji mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego okazała się 
jedną z najważniejszych inwestycji w gminie 
w ostatnim czasie. To zadanie do tej pory zo-
stało przeprowadzone na mieniu gminnym, 
a teraz jest realizowana na mieniu spółki 
ENEA. W pierwszym kwartale nowego roku 
prace będą kontynuowane i w całej gminie 
doczekamy się nowoczesnego oświetlenia. 

W temacie oszczędności energii elek-
trycznej w gminie radny Tomasz Plewa 
dopytywał burmistrza, czy dyrektorzy 
wszystkich jednostek do końca listopada br. 
złożyli stosowne oświadczenia, na podsta-
wie których będą mieli zapewnioną w 2023 
roku możliwość zastosowania ceny gwaran-
towanej energii. Burmistrz odpowiedział, 
że deklaracje zostały złożone i dyrektorzy 
dopełnili swoich obowiązków. – Jednak pod 
wielkim znakiem zapytania jest, co będzie 
dalej z Poznańską Grupą Zakupową Energii 
Elektrycznej, w której między innymi jest 
nasza gmina i co w swoich założeniach miało 
przynieść gwarancję niskiej ceny.

Burmistrz z ubolewaniem poinformował 
radnych, że w dn. 22.11.br. dyrektor Biblio-
teki Hubert Wejmann rozwiązał umowę 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na dofinansowanie projektu 
„Budowa Biblioteki Publicznej w Buku”. – 
W związku z opóźnieniami powstałymi na 
skutek oprotestowania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego, beneficjent, czyli 
biblioteka, nie była w stanie wydatkować 30 
procent pozyskanego dofinansowania do 
końca listopada br. W przypadku nierozwią-
zania umowy, brakująca kwota musiałaby 
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zostać pokryta z budżetu gminy, a rozwiąza-
nie umowy za porozumieniem stron otwiera 
przed biblioteką kolejną szansę – będziemy 
przygotowywać wniosek aplikacyjny o nowe 
dofinansowanie.  

Realizacja zadań oświatowych 
W materiałach dostarczonych na sesję 

radni otrzymali też „Informację o stanie re-
alizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy 
Buk za rok szkolny 2021/2022”. Do tego opra-
cowania w trakcie sesji nawiązał przewod-
niczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz 
Plewa, który mówił, że w materiale zostały 
uwzględnione dane dotyczące między innymi 
uczniów, nauczycieli i ich wynagrodzeń, stanu 
szkół, proponowanych zawodów w Branżo-
wej Szkole I stopnia, itp. – I bardzo ważna 
informacja w tym zestawieniu, którą powin-
na usłyszeć młodzież zebrana dzisiaj w sali 
sesyjnej, że budżet państwa akurat naszej 
gminie udziela subwencji rządowej na ten 
rok szkolny w granicach 14 mln zł, a wydatki 
gminy Buk na oświatę wynoszą 25 mln zł. 
W związku z tym, dalej jest to przepaść, która 
co roku się powtarza, że gmina finansuje pra-
wie jeszcze raz tyle wydatków oświatowych, 
jakie otrzymuje od rządu. To nie znaczy, że 
chcemy oszczędzać na oświacie, ale żałujemy, 
że nasze państwo finansuje szkołę jedynie 
w połowie, a drugą połowę gmina musi wy-
pracować ze środków własnych. 

Radny Tomasz Plewa odniósł się też do 
problemów uczniów z naszej gminy związa-
nych z dojazdem pociągiem do szkół. – Kolejne 
zmiany w rozkładzie jazdy PKP powodują, że 
pociągi nie dość, że są zatłoczone, to jeszcze 
ograniczane są ich kursy. Mam tu na myśli 
pociąg o godz. 6.42 do Poznania, którym 

uczniowie na godz. 8 dojeżdżali do szkół, 
a który wypadł przy ostatnich zmianach roz-
kładu jazdy PKP. Do dyskusji włączył się też 
wiceprzewodniczący Rady MiG Buk – Andrzej 
Jankowski, potwierdzając, że w nowym rozkła-
dzie trudno dostrzec taki pociąg. Czy pociąg 
ok. godz. 6.40 wróci przy kolejnych zmianach 
rozkładu PKP, które planowane są od 11 grud-
nia br. – nie wiadomo. Czy jako gmina mamy 
jakąś wiedzę na ten temat? Dopytywał radny 
Tomasz Plewa i zobowiązał burmistrza, aby 
w imieniu gminy interweniował w tej spra-
wie. – Skoro można było przewidzieć, że ze 
względu na budowę wiaduktu w Plewiskach 
w 2023 roku PKP planuje mniej połączeń, to 
chyba można było uwzględnić mniej uciążliwe 
zmiany w rozkładzie jazdy.

Przyjęcie projektów uchwał
W dalszej części sesji radni przyjęli pro-

jekty uchwał:
– miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów położonych 
w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II 
oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ;

– przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego parku przemysłowego w Niepruszewie;

– zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych;

– nadania nazwy ulicy Za Lasem w Wy-
soczce;

– udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. 
dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wo-
kół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;

– ustalenie stawki za 1 km przebiegu po-
jazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzie-
ży, uczniów oraz rodziców;

– przyjęcie na 2023 rok Programu współ-
pracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

– 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.

Zapytania i komunikaty
W kolejnym punkcie obrad radni zgłaszali 

zapytania, które najczęściej dotyczyły oświe-
tlenia, stanu dróg gminnych i komunikacji 
gminnej. Burmistrz przypomniał, że z takimi 
wnioskami nie trzeba czekać do posiedzenia 
komisji czy sesji, ale na bieżąco je zgłaszać do 
urzędu: telefonicznie lub mailowo – pracow-
nicy urzędu przyjmują interwencje i podejmą 
stosowne działania.

Na zakończenie sesji kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Agnieszka Słaby zapro-
siła na wernisaż malarskich prac seniorów 
z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, 
który odbędzie się 2 grudnia w Sali Miejskiej. 

Ponadto burmistrz przypomniał, że 
radni na 5 grudnia otrzymali zaproszenie 
z biura Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” do 
Kórnika na spotkanie, podczas którego będą 
omawiane kwestie związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi.

Edyta Wasielewska

Zakup węgla 
w gminie Buk

Gmina Buk w dn. 06.12.br. odebra-
ła pierwszy transport węgla dla 
mieszkańców gminy, którzy złożyli 

wnioski na zakup opału po preferencyj-
nych cenach dla gospodarstw domowych. 
Było to 50 ton węgla, które dotarło do 
Szewc, na drugi dzień kolejnych 50 ton 
węgla przyjechało do Buku. Cena węgla 
dla mieszkańców MiG Buk wynosi 1850 
zł brutto za tonę.

Podmiotem wprowadzającym węgiel 
do obrotu w gminie jest spółka PGE Paliwa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posia-
dająca w ofercie między innymi węgiel 
pochodzący z Kolumbii, który dotarł do 
naszej gminy.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski 
o zakup węgla do 16 grudnia br., są in-
formowani na bieżąco SMS-em lub e-ma-

ilem, czy ich wniosek został pozytywnie 
zweryfikowany i o możliwości odbioru 
w Urzędzie dokumentu uprawniającego 
do zakupu węgla na preferencyjnych wa-
runkach. Po opłaceniu, Punkt Sprzedaży 
Węgla kontaktuje się z mieszkańcami 
i umawia na odbiór opału.  EWA

Więcej informacji na stronie/FB urzędu

Uwaga na oszustów metodą „na policjanta”
Komisariat Policji w Buku odnotował ostatnio kilka 
niepokojących zgłoszeń telefonicznych od mieszkań-
ców gminy dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy 
metodą  „na policjanta”. Mężczyzna podający się za 
policjanta dzwonił na telefon stacjonarny z prośbą 
o pomoc w uratowaniu kogoś z rodziny, kto miał 
rzekomo wypadek i pilnie potrzebne są pieniądze. 
Rozmowy prowadzone były w taki sposób, aby oszu-
kiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś, kto 
jest w kontakcie z osobą z rodziny; do tego w tle 
było słychać płacz, błagania o pomoc, aby tylko 
uwiarygodnić przebieg rozmowy.  
– W rzeczywistości dzwoniący są przestępcami, nie-
mającymi nic wspólnego z policją. Funkcjonariusze 
policji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nie 
informują telefonicznie o prowadzonych działaniach 
operacyjnych. Apelujemy do mieszkańców, aby nie 
dali się oszukać; a w przypadku takich niepokojących 
telefonów kontaktowali się z Komisariatem Policji 
w Buku pod numerem telefonu: 77-130-00 – apeluje 
st. asp. Michał Biskup z Komisariatu Policji w Buku.

EWA
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Otwarcie ronda na ulicy Grodziskiej

To wiadomość, na którą z niecierpliwo-
ścią czekali mieszkańcy gminy Buk. Bu-
dowa długo wyczekiwanej inwestycji – 

ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 307 (obwodnicy) z ulicą Grodziską/drogą 
na Szewce – stała się faktem. 29 listopada 
odbyło się oficjalne otwarcie.

Inwestycja o wartości 7,7 mln zł sfi-
nansowana została w 1/3 przez miasto 

i gminę Buk, i podobnie przez powiat po-
znański oraz województwo wielkopolskie. 
Nowe rozwiązanie komunikacyjne znacznie 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa 
i usprawnienia ruchu w tej części miasta. 
Skrzyżowania typu rondo zmniejszają liczbę 
zdarzeń, takich jak zderzenia czołowe, zde-
rzenia boczne z prawej strony, wypadki ze 
skrętami w lewo, najechania na pieszych. 

Budowa nowego czterowlotowego ronda 
o średnicy zewnętrznej 40 metrów, upłynni 
przejazd oraz poprawi komfort poruszania 
się, zarówno pieszych, jak i rowerzystów.  

W ramach inwestycji wykonano: budowę 
przejścia dla pieszych, chodnika oraz drogi 
rowerowej; na rondzie oraz na dojazdach do 
ronda zamontowano znaki aktywne; prze-
prowadzono montaż elementów bezpieczeń-
stwa ruchu (m.in. barier energochłonnych); 
budowę przepustu oraz oświetlenie; zapew-
niono oznakowania. 
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Realizacją zadania, które wykonano 
w ciągu ośmiu miesięcy, zajął się Wielko-
polski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a jego 
wykonawcą została firma Colas Polska Sp. 
z o.o. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
W uroczystości otwarcia nowego ronda 

udział wzięli między innymi wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Wojciech Jan-
kowiak, dyrektor WZDW Paweł Katarzyński, 
wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński 
oraz burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł 
Adam, przewodniczący Rady MiG Buk Piotr 
Goroński oraz przedstawiciele UMWW, rad-
ni sejmiku województwa wielkopolskiego, 
przedstawiciele urzędu MiG Buk, Rady MiG 
Buk, jednostek podległych urzędowi, sołtysi 
oraz wykonawcy.

Wicemarszałek województwa wielko-
polskiego Wojciech Jankowiak wspominał 
inwestycję jeszcze na etapie samego po-
mysłu. – Pamiętam dobrze, jak na począt-
ku swojej kadencji burmistrz Paweł Adam 
zaprosił wicestarostę powiatu poznańskiego 
Tomasza Łubińskiego i mnie do Buku. Przy-
wiózł nas tutaj, gdzie teraz otwieramy nowe 
rondo przy ulicy Grodziskiej, i długo nam 
tłumaczył, jak ważna jest to inwestycja dla 
mieszkańców gminy. Przekonał nas i dzięki 
owocnej współpracy trzech samorządów: 
miasta i gminy Buk, powiatu poznańskiego 
i województwa wielkopolskiego inwestycja 
została zrealizowana. Tym samym zapew-
nione zostały interesy trzech podmiotów, bo 
rondo powstało na drodze wojewódzkiej, 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową i na 
terenie gminy Buk. To zadanie wpisuje się 
w szeroki nurt inwestycji realizowanych 
wspólnie z powiatem poznańskim i gminami.

Wicestarosta poznański Tomasz Łubiń-
ski uzupełnił, że wspólnych inwestycji z sa-
morządem województwa wielkopolskiego 
jest o wiele więcej i trudno tu wymienić 
wszystkie. – Trzeba zaznaczyć, że większość 
z nich ukierunkowanych jest na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. I tak rondo 
przy ulicy Grodziskiej uzupełnia sieć drogo-
wą, obok jest ścieżka pieszo-rowerowa do 
Szewc, na skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej 
i powiatowej. Burmistrz dopiął swego, był 
bardzo konsekwentny i uparty w swoim 
działaniu, ale teraz widać efekty.

To nie koniec  
wspólnych inwestycji 

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam po-
dziękował za dobrą, wieloletnią współpracę 
trzech samorządów, a WZDW za sprawną 
realizację inwestycji. Też na miarę dzisiej-
szych czasów, oszczędną, bo z budżetu gminy 
udało się wydać mniej, niż zaplanowano, 

czyli jednak trochę zaoszczędzić. – Sprawna 
i efektywna realizacja tej inwestycji zwień-
czona została efektownym dziełem w postaci 
ronda znacznie poprawiającego bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

– Wśród wielu zadań, które zrealizowali-
śmy w czasie tej kadencji, na terenie naszej 
gminy, warto wymienić między innymi – 
dzięki współpracy z województwem wielko-
polskim – punkt przesiadkowy, modernizację 
drogi nr 306 do Stęszewa, a z powiatem po-
znańskim: budowę mostów w Wiktorowie, 
ulicy Otuskiej, ścieżki pieszo-rowerowej do 
Szewc. Dziękuję za dotychczasowe wspólne 
działania, zaś budowa ronda na Grodziskiej 
jest najważniejszym zadaniem tej kaden-
cji. Jednak chcemy zmierzyć się z jeszcze 
większym wyzwaniem drogowym w obecnej 
dekadzie, jakim będzie budowa obwodni-
cy Niepruszewa oraz obwodnicy północnej 
Buku – mówił burmistrz MiG Buk.

W podziękowaniu za zrealizowanie bu-
dowy ronda na ulicy Grodziskiej burmistrz 
wręczył pamiątkowe grawertony wice-

marszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi, 
wicestaroście poznańskiemu Tomaszowi 
Łubińskiemu i dyrektorowi WZDW Pawłowi 
Katarzyńskiemu.

Planowane inwestycje WZDW 
W 2023 roku WZDW zapowiedział re-

alizację innych długo wyczekiwanych inwe-
stycji na terenie gminy:

– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 
na odcinku od miasta Buk do skrzyżowania 
z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk – 3,7 
km, w ramach WRPO 2014+. Wartość zada-
nia: 16,5 mln zł (dofinansowanie UE: 12 mln 
zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 1,4 
mln zł); 

– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 
na odcinku od miasta Buk do skrzyżowania 
z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew 
– 8,6 km, w ramach WRPO 2014+. Wartość 
zadania: 28 mln zł (dofinansowanie UE: 20,4 
mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 
2,3 mln zł). 

Edyta Wasielewska
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Odcinkiem ulicy Otuskiej  
jeździć już można bezpieczniej

Zakończyła się przebudowa 800-metrowego odcinka ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi. 
Celem inwestycji realizowanej przez powiat poznański w partnerstwie z gminą 
Buk była poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego: 
kierowców, pieszych i rowerzystów. 

Zakres prac zadania „Rozbudowa/prze-
budowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej 
w Buku na odcinku od ul. Sportowej 

w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej 
Wsi” obejmował między innymi przebudowę 
i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej, budowę kanału technologiczne-
go, budowę kanalizacji deszczowej i elemen-
tów odwodnienia drogi. W ramach zadania 
przebudowana została nawierzchnia jezdni, 
powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz 
chodniki, przebudowano zjazdy. Wprowa-
dzona też została nowa organizacja ruchu.

Koszt prac to prawie 5 mln zł. Inwesty-
cja w 95 procentach została dofinansowana 
z pierwszego naboru Rządowego Funduszu 
Polski Ład. 

To nie koniec inwestycji realizowanych 
w partnerstwie z powiatem poznańskim. Do 
15 grudnia br. potrwa przebudowa dwóch 
mostów na drodze powiatowej Buk – Wikto-
rowo. W ramach zadania dokonano rozbiórki 
starych mostów, a w ich miejsce powstały już 
nowe obiekty nad ciekami wolnymi Mogilnica 
Wschodnia oraz Mogilnica. 

EWA

O rozwoju  
kanalizacji sanitarnej

Jako gmina stoimy przed ogromnym wy-
zwaniem dalszej rozbudowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej, w tym rozbudowy 

i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nie-
pruszewie. Już teraz wspólnie z prezesem 
ZGK Tomaszem Stawickim oraz posłanką na 
Sejm RP Jadwigą Emilewicz zabiegamy, aby 
potrzeby naszej gminy zostały zauważone 
i uwzględnione w ramach kolejnych dofi-
nansowań. Spotkanie odbyło się w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 
z udziałem pana Krzysztofa Kubowa – szefa 
gabinetu premiera. Paweł Adam



KOSYNIER BUKOWSKI    11

Początki partnerskiej 
współpracy z Finlandią 

Wizyta świętego Mikołaja z Laponii w Buku i spotkanie z dziećmi w hali OSiR odbyło się 
12 grudnia o godzinie 10, a godzinę wcześniej zostało zorganizowane inne, niemniej 
ważne wydarzenie, dzięki któremu rozpoczyna się współpraca Miasta i Gminy Buk 
z Finlandią.

W firmie Kera Awak w Buku odbyło 
się spotkanie biznesowe, dzięki 
któremu była okazja porozmawiać 

o partnerskich relacjach: na jakich obszarach 
tematycznych i w jakim zakresie.

Pani Ambasador Finlandii 
w Polsce z wizytą w gminie

Honorowym gościem była niedawno 
powołana Ambasador Finlandii w Polsce 
Päivi Laine, dla której był to pierwszy i na 
pewno nie ostatni przyjazd do naszej gminy. 
Wizyta pani ambasador w Wielkopolsce była 
związana z odwiedzinami św. Mikołaja, który 
w pewnym sensie jest też „ambasadorem” 
wizerunku Finlandii w Polsce i na świecie. 
Ambasador Finlandii w Polsce Päivi Laine 
zamierza sukcesywnie spotykać się z wła-
dzami Wielkopolski, Poznania, gmin, ale 
też przedstawicielami fińskich firm, które 
z dużym sukcesem działają w regionie. – 
Jak dalej rozwijać stosunki gospodarcze 
między Polską a Finlandią, nie tylko na po-
ziomie współpracy między krajami, ale też 

na poziomie gminy – zastanawia się pani 
ambasador, której podczas wizyty w Buku 
towarzyszyli między innymi Konsul Hono-

rowy Republiki Finlandii w Poznaniu Robert 
Jakubiec i Dyrektor Biura Współpracy Mię-
dzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Anna Markiewicz.

Kera Awak – firma z tradycją
Na terenie gminy Buk działa firma Kera 

Awak, która zajmuje się produkcją klap 
dymowych, świetlików dachowych, pasm 
świetlnych oraz wyłazów dachowych. Wy-
twarzane przez firmę produkty mają sze-
rokie zastosowanie. Doświetlają pomiesz-
czenia, umożliwiają łatwe wejście na dach 
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oraz wchodzą w skład systemów umożli-
wiających oddymianie grawitacyjne. Spółka, 
która swoją działalność rozpoczęła pod na-
zwą Awak, działa na rynku od 1999 roku. 
Natomiast we wrześniu 2020 roku weszła 
w skład fińskiej grupy kapitałowej Kera Gro-
up Oy, która jest firmą rodzinną z 50-letnią 
tradycją zajmującą się produkcją i dystry-
bucją rozwiązań do doświetlenia światłem 
dziennym i oddymiania pomieszczeń. Jest 
też liderem na rynku skandynawskim w pro-
dukcji zadaszeń, przeszkleń tarasowych 
oraz ogrodów zimowych. Od 1971 roku 
przez inwestycje w technologie zapewniła 
sobie rozwój skutkujący obecnością firmy 
w dziewięciu europejskich krajach. Spółki 
grupy Kera znajdują się w Finlandii, Nor-
wegii, Szwecji, Danii, Litwie, Łotwie, Esto-
nii i Rosji, działa też na rynku ukraińskim, 
rumuńskim, węgierskim, a także w krajach 
bałkańskich. 

Firmę Kera Awak na spotkaniu reprezen-
tował Prezes Kera Group Seppo Nieminen, 
który na wydarzenia tego dnia w Buku przy-
leciał specjalnie z Finlandii oraz dyrektor 
Kera Awak Krzysztof Nosal i kluczowe osoby 
dla firmy – dyrektorzy i kierownicy działów. 

Dyrektor Krzysztof Nosal przedstawił 
prezentacje, w ramach której w skrócie omó-
wił główne założenia i obszary działalności 
firmy. Wspomniał też, że Kera Awak anga-
żuje się w społeczność działalność gminy 
i wspiera kluby sportowe: UKS Spartakus 
Buk i MKS Patria Buk. 

Partnerskie miasto  
i gmina Orimattila

Podczas spotkania burmistrz Paweł 
Adam zadeklarował zintensyfikowanie 
działań związanych z dalszą współpracę 
z Finlandią, a pierwsze kroki w tym kierunku 
już zostały zrobione. Spotkanie z ambasa-
dor Finlandii w Polsce, konsulem honoro-
wym Republiki Finlandii w Poznaniu, wizyta 
św. Mikołaja w Buku, to dopiero początki. 

Burmistrz zaproponował, aby nawiązać 
partnerską współpracę z miastem i gminą 
Orimattila w Finlandii. Region ten został 
wybrany z racji zasięgu i terytorium, jak też 
liczby ludności zbliżonej do gminy Buk, a w 
szczególności zlokalizowana jest siedziba fir-
my Kera Awak. Społeczność lokalna skorzy-
stałaby na tym, w szczególności w zakresie 
oświatowej, bo system edukacji w Finlandii 
jest jednym z najlepiej funkcjonujących i naj-
bardziej efektywnych na świecie. 

Gospodarze spotkania oprowadzili de-
legację po firmie Kera Awak – pokazali linię 
produkcyjną na jej poszczególnych etapach. 
Wizytacji przeszkodził… św. Mikołaj, który 
przyjechał tuż przed spotkaniem z dziećmi 
w OSiR. Choć na kilka minut chciał spotkać 
się w obecności pani ambasador Finlandii 
oraz konsula honorowego Republiki Fińskiej, 
też z kadrą pracowniczą firmy Kera Awak.

W trakcie kuluarowych rozmów okaza-
ło się, że pani ambasador jest miłośniczką 
koni i swoją pasję realizuje też w Polsce. I w 
tym temacie rozmówcy szybko doszli do 
porozumienia, bo w Buku są też pasjonaci 
jeździectwa konnego: działa szkółka jeź-
dziecka jak też i stajnie, które przyciągają 

na co dzień wielbicieli sportów konnych; 
w związku z czym do ich odwiedzenia pani 
ambasador została już teraz zaproszona.

Uczestnicy spotkania wspólnie ustali-
li, że z początkiem przyszłego roku gmina 
podejmie inicjatywy w zakresie nawiązania 
relacji partnerskich ze wspomnianą gminą 
fińską. I jak zapowiedział burmistrz podczas 
spotkania tego dnia z dziećmi w OSiR, nie 
może już się doczekać, kiedy pierwsze grupy 
młodzieży szkolnej będą mogły skorzystać 
z wymiany międzynarodowej.
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Święty Mikołaj z Laponii w Buku
Uśmiechnięty, brodaty Święty Mikołaj, który na co dzień mieszka w Rovaniemi 
w Laponii, przyjechał do Buku. Były życzenia, prezenty i uśmiechy na twarzach.  
Dzieci i młodzież spotkały się z tym wyjątkowym gościem w hali OSiR. 

Święty Mikołaj przyjechał do Wielko-
polski na zaproszenie konsula honoro-
wego Republiki Finlandii w Poznaniu 

Roberta Jakubca, a organizatorem pobytu 
w naszym województwie, podczas trwają-
cych Dni Fińskich, był Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.  

O przyjazd tak wyjątkowego gościa do 
Buku już od trzech lat zabiegał burmistrz 
MiG Buk Paweł Adam. Wielokrotnie roz-
mawiał na ten temat z wicemarszałkiem 
województwa wielkopolskiego Wojciechem 
Jankowiakiem i konsulem honorowym Re-
publiki Finlandii w Poznaniu Robertem Ja-

kubcem, jednak z powodu pandemii wcze-
śniej nie było takiej możliwości. Tegoroczne 
starania przyniosły rezultaty i 12 grudnia 
w Buku mogliśmy gościć przybysza z Laponii. 

Dziękujemy, że jesteś z nami
Hala OSiR rozświetliła się pięknymi 

bożonarodzeniowymi dekoracjami, które 
od kilku dni pieczołowicie powstawały na 
warsztatach w MGOK. W niedzielę, aż do 
godziny 23.00 budowana był scena i aran-
żacja dekoracji. Choinki czarowały swoim 
widokiem i przypominały, że święta już za 
pasem. Zainstalowany został też specjalnie 
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przygotowany na tę okazję kominek, bo być 
może właśnie tą drogą gość chciałby dostać 
się do sali. Scena przypominała najpiękniej-
sze baśnie – robiła tak niesamowite wraże-
nie, że nie tylko dzieciom, ale też dorosłym 
wręcz zapierało dech w piersiach. 

Św. Mikołaja z zaprzęgiem reniferów 
dzieci wypatrywały z wypiekami na twa-
rzach. Gość był punktualny, choć przyjechał 
specjalnym busem z napisem „Mikołaj na 
prowadzeniu, renifery na tylnym siedze-
niu” i tak jak zapowiedział, o godzinie 10 
przekroczył próg hali. Przy piosence świą-
tecznej „Rejoice! Christ is born!” wyznacze-
ni wolontariusze wprowadzili go do sali. 
Trudno sobie wyobrazić emocje, które 
towarzyszyły dzieciom. Ekscytacja, niedo-
wierzanie i ogromna radość, że prawdziwy 
Święty Mikołaj przyjechał do Buku. Gościowi 
towarzyszyli ambasador Finlandii w Polsce 
Päivi Laine, konsul honorowy Republiki Fin-
landii w Poznaniu Robert Jakubiec, burmistrz 
MiG Buk Paweł Adam i sekretarz MiG Buk 
Aleksandra Wawrzyniak oraz przedstawi-
ciele sponsorów: prezes Kera Awak Seppo 
Nieminen i dyrektor Kera Awak Krzysztof 
Nosal. Wszyscy członkowie delegacji otrzy-
mali bożonarodzeniowe obrazy przygoto-
wane przez dzieci z pracowni plastycznej 
pod kierunkiem Ewy Fiksińskiej działającej 
przy MGOK.

Wyjątkowy gość zajął honorowe miej-
sce na specjalnie przygotowanym dla niego 
fotelu na baśniowej scenie, a wolontariusze 
pełniący rolę bajkowych elfów nie odstępo-
wali go ani na krok. I pierwszy występ – tych 
najmłodszych, najbardziej zdenerwowanych. 
Przedszkolaki zaśpiewały „Kochany Panie 
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Mikołaju” – piosenkę z repertuaru Majki 
Jeżowskiej, a św. Mikołaj nie krył radości, 
że tak go entuzjastycznie przywitano.

Towarzyszących gości powitał i przedsta-
wił prowadzący spotkanie Filip Wybieralski 
z Radia Elka Leszno. Gospodarz spotkania 
burmistrz Paweł Adam mówił: – Święty Mi-
kołaj, jak tylko się dowiedział, że w naszej 
gminie jest tyle grzecznych dzieci, to od razu 
zdecydował się przyjechać do Buku. Przy 
okazji życzę wszystkim magicznych i wspa-
niałych świąt Bożego Narodzenia. 

Następnie ambasador Finlandii w Polsce 
Päivi Laine, która jak się okazało bardzo do-
brze mówi w języku polskim, podziękowała 
dzieciom, że zrobiły tyle pięknych fińskich 
flag. – Mówimy, że Święty Mikołaj ma przyje-
chać do grzecznych dzieci. Co to znaczy być 
grzecznym? Spędzać czas ze swoją rodziną, 
poczytać książkę, a nie godzinami wpatrywać 
się w telefon komórkowy. Życzę Wam rado-
snych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Uczniowie przygotowali pytania do św. 
Mikołaja, na które nasz gość odpowiedział 
po polsku – każda szkoła miała możliwość 
zadać po dwa z nich. Chcieli wiedzieć między 
innymi, gdzie przybysz z Laponii mieszka, 
jakim językiem się posługuje, ile ma lat, czy 
ma żonę, jak mają na imię jego renifery, czym 
dzisiaj przyjechał do Buku, jak udaje mu 
się w jedną noc odwiedzić wszystkie dzie-
ci, czym zajmuje się latem. Gość cierpliwie 
odpowiadał i zdradził między innymi, że 
chociaż sam nie posiada rodziny, to każdy 
na świecie może czuć się jego dzieckiem, 
jeśli tylko chce. Ku zdziwieniu dzieci okazało 
się, że wyjątkowy gość z Laponii całkiem 
nieźle mówi po polsku. Jak tłumaczył, wśród 
krajów, z których dostaje najwięcej listów, 

bo aż 50 tysięcy pochodzi z Polski, przez co 
nauczył się trochę naszego języka. 

Specjalnie dla św. Mikołaja
W trakcie spotkania w OSiR zostały wrę-

czone nagrody w konkursie plastycznym 
na kartkę bożonarodzeniową z motywem 
finlandzkim i plakat z wizerunkiem św. 
Mikołaja, który na długo przed 12 grudnia 
br. został zorganizowany specjalnie z okazji 
wizyty św. Mikołaja z Laponii w Buku.

Nagrody w kategorii przedszkolaki 
otrzymali:

 » I miejsce – Zuzanna Kalinowska (Przed-
szkole i Żłobek „Pluszak”),

 » II miejsce – Hubert Buda (Przedszko-
le Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo),

 » III miejsce – Bartłomiej Perz (Przedszko-
le im. Krasnala Hałabały w Buku).

 » Nagrodzeni w kategorii klasy I-IV:
 » I miejsce – Joanna Śmierzchalska (SP 

Buk, kl. I),
 » II miejsce – Hubert Norkowski (SP Nie-

pruszewo, kl. IV), 
 » III miejsce – Krystyna Harkavets (SP 

Buk, kl. III).
 » Nagrodzeni w kategorii klasy V-VIII:
 » I miejsce – Martyna Wawrzyszyn (SP 

Szewce, kl. VII),
 » II miejsce – Gabriela Niespodziana (SP 

Buk, kl. VII),
 » III miejsce –- Amelia Anioła (SP Szewce, 

kl. V).
Ambasador Finlandii w Polsce Päivi 

Laine, konsul honorowy Republiki Finlandii 
w Poznaniu Robert Jakubiec oraz burmistrz 
MiG Buk Paweł Adam dziękowali wszystkim 
uczestnikom konkursu za trud i zaangażowa-

nie w przygotowanie ciekawych prac. Naj-
lepszym wręczono nagrody: bony do empiku 
oraz książki o Finlandii – każda z autografem 
Świętego Mikołaja, które ufundowała firma 
Kera Awak.

Specjalnie dla wyjątkowego gościa dzie-
ci z każdej ze szkół przygotowały po dwa 
występy. Na długo przed wydarzeniem pod 
okiem opiekunów i nauczycieli uczyły się 
piosenek i układów tanecznych. Widać było, 
że bardzo im zależało, aby jak najlepiej wy-
paść przed św. Mikołajem. Uczniowie z ZSP 
w Niepruszewie zaprezentowali układ ta-
neczny do piosenki „Waka Waka” Shakiry, ze 
SP w Dobieżynie – scenkę rodzajową „Świą-
teczne zamieszanie” Pauli Koniecznej i utwór 
„Świąteczny czas” autorstwa Weroniki Jusz-
czak. Dzieci ze SP w Szewcach zaśpiewały 
piosenki „A Mikołaj pędzi” i „Zima, zima” 
oraz pokazali taniec „Masked Christmas”, 
następnie ZSP w Niepruszewie – wystąpił 
z piosenką „Feilz Navidad”, SP w Buku za-
prezentowała piosenkę „Zimowa opowieść” 
i taniec „Dzwonią dzwonki – Jingle Bell 
Rock”. Na zakończenie tej części spotkania 
z repertuarem świątecznym wystąpił Piotr 
Wojtyniak ze Studia Piosenki i Ogniska Mu-
zycznego w Buku.

Św. Mikołaj spotkał się z ponad tysiącem 
dzieci z przedszkoli i klas I-V szkół podsta-
wowych w gminie, którymi podczas całego 
spotkania opiekowali się wolontariusze – 
uczniowie ze starszych klas szkół podstawo-
wych; można ich było poznać po zielonych 
czapeczkach lub opaskach przypominają-
cych rogi renifera. Było ich 147 i bez ich za-
angażowaniu trudno by było przygotować 
tak duże wydarzenie wymagające bardzo 
dobrej organizacji. 
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Upominki i pamiątki
Św. Mikołaj w tradycyjnym stroju, z sę-

dziwą brodą budził niemałe zainteresowanie 
dzieci, dla których zdjęcie z sympatycznym 
przybyszem z Rovaniemi było wspaniałą 
pamiątką. Taką możliwość miały wszystkie 
dzieci i w tym celu organizatorzy wydarze-
nia zapewnili odpowiednią obsługę foto-
graficzną. Przedszkolaki i dzieci grupami 
lub klasami ustawiali się do zdjęć – każdy 
chciał mieć fotkę z wyjątkowym gościem.

Na miejscu na dzieci czekało też wiele 
innych atrakcji, dzięki którym trudno było 
nudzić się podczas trzygodzinnego wydarze-
nia. Animacje ekipy Happy Panda sprawiły, że 

dzieci z radością przyjęły zaproszenia do gier 
i zabaw, trudno także było oderwać oczy od 
pokazów baniek mydlanych. I na to wszystko 
pojawił się śnieg, choć nie ten prawdziwy, ale 
i tak wzbudził niemały entuzjazm i radość.

W trakcie spotkania wszystkie dzieci 
otrzymały świąteczne prezenty ufundowane 
przez przedsiębiorców z naszej gminy. Milla-
no Group zapewnił dzieciom słodycze, a Lidl 
Polska ufundował smakołyki dla wolontariu-
szy. Urząd Miasta i Gminy Buk na tę okazję 
przygotował okolicznościową pamiątkę – 
zakładkę do książki, która jeszcze na długo 
po wizycie św. Mikołaja w Buku przypomni, 
że taki wyjątkowy gość z Laponii był z nami. 

Na zakończenie wydarzenia burmistrz 
zadeklarował, że była to pierwsza, ale nie 
ostatnia wizyta delegacji fińskiej w naszej 
gminie. – Planujemy nawiązać współpracę 
partnerską z miastem i gminą Orimattila 
i mam nadzieję, że już niedługo pierwsza 
grupa uczniów pojedzie do Finlandii. 

Wizyta św. Mikołaja z Laponii w Buku 
została zorganizowana przez Urząd Miasta 
i Gminy w Buku oraz Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury przy współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, a także wraz z placów-
kami oświatowymi z terenu gminy oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Buku.

Edyta Wasielewska
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Jak Stanisław 
Reszka świętego 
Mikołaja spotkał

Tytuł dość przewrotny, bo powszech-
nie wiadomo, że obaj żyli w odstępie 
blisko 1300 lat, ale jednak… Relikwie 

św. Mikołaja-biskupa z Mirry, zostały zło-
żone w bazylice wystawionej pod jego 
wezwaniem w mieście Barii w południo-
wych Włoszech. Majestatyczna świątynia 
w stylu romańskim, w swoim przyziemiu 
kryje kaplicę świętego, w które złożono jego 
doczesne szczątki. Ciekawostką jest, że jego 
kult jest szczególnie żywy w kościele pra-
wosławnym, dlatego też nie powinien nas 
zdziwić wygląd samej kaplicy, która została 
urządzona i udekorowana na wschodnią mo-
dłę. Bizantyjski przepych miejsca pochówku 
św. Mikołaja, tak powszechny w kościołach 
prawosławnych, bardzo różni się od pozo-
stałych, ascetycznych części świątyni. To 
właśnie w romańskiej części bazyliki, mo-
żemy łatwo odnaleźć materialne pamiątki po 
bukowianinie – Stanisławie Reszce. W 1593 
roku na zlecenie królowej Anny Jagiellonki 
nadzorował on budowę mauzoleum grobo-
wego jej matki, znanej nam wszystkim z kart 

historii – królowej Bony Sforzy. Pozostałości 
tej artystycznej kompozycji możemy oglą-
dać do dziś, choć trzeba powiedzieć wprost, 
że na skutek działań włoskich faszystów 
większość obrazów i rzeźb ukazujących pol-
skich królów i świętych, została bezpow-
rotnie zniszczona. Prowadzona wówczas 
reromanizacja kościoła doprowadziła do 

usunięcia barokowych naleciałości, a w jej 
konsekwencji także większości poloników. 
Niemniej jako bukowianie mamy prawdziwy 
powód do dumy i podróży do tego zakątka 
Italii. Pozostałości mauzoleum królowej 
Bony są dziś głównym ołtarzem bazyliki 
i jednym z symboli miasta Bari. Na co dzień 
świątynią opiekują się ojcowie dominikanie, 
którzy są bardzo życzliwi dla bukowian, i bez 
problemu pozwolili mi z bliska obejrzeć kró-
lewski nagrobek.

Hubert Wejmann

Konkurs plastyczny 
na kartkę 
bożonarodzeniową 

Przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV 
i V-VIII szkół podstawowych z terenu 
gminy zaprosiliśmy do udziału w kon-

kursie plastycznym na kartkę bożonaro-
dzeniową z motywem finlandzkim i plakat 

z wizerunkiem Mikołaja pod honorowym 
patronatem Burmistrza MiG Buk Pawła 
Adama. 

Konkurs zorganizowany został w trzech 
kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy 
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1 miejsce – Joanna Śmierzchalska  
– SP Buk, kl. I

2 miejsce – Hubert Norkowski – SP Niepruszewo, kl. IV 3 miejsce – Krystyna Harkavets  
– SP Buk, kl. III

Nagrodzeni – Kategoria: klasy I-IV

1 miejsce – Martyna Wawrzyszyn  
– SP Szewce, kl. VII

2 miejsce – Gabriela Niespodziana – SP Buk, kl. VII 3 miejsce –- Amelia Anioła  
– SP Szewce, kl. V

Nagrodzeni – Kategoria: klasy V-VIII

2 miejsce – Hubert Buda – Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

1 miejsce – Zuzanna Kalinowska – Przedszkole i Żłobek „Pluszak”

Nagrodzeni – Kategoria: przedszkolaki

3 miejsce – Bartłomiej Perz – Przed-
szkole im. Krasnala Hałabały w Buku

I-IV, klasy V-VIII. Prace miały nawiązywać 
do tematyki świąt Bożego Narodzenia i Fin-
landii – takie zadanie mieli uczniowie szkół 
podstawowych oraz postaci Mikołaja – dla 

przedszkolaków. Obrady jury były długie 
i burzliwe, bo jak tu wybrać prace najlepsze 
z tylu ciekawych i oryginalnych propozycji.

Nagrody zostały wręczone 12 grudnia 

br.  podczas wizyty Mikołaja z Rovaniemi 
w Hali OSiR. Laureaci otrzymali bony do 
empiku i książki o Finlandii ufundowane 
przez firmę Kera Awak.
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Andrzejkowa zabawa seniorów We wtorek 22 listopada w sali przy OSP 
w Szewcach odbyła się andrzejkowa 
biesiada dla seniorów z okolicy.

Zabawę zorganizowali sołtys wraz 
z Radą Sołecką oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich. Oprócz seniorów przy-

byli także burmistrz Buku Paweł Adam, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Buku Agnieszka Słaby oraz przedstawi-
ciele lokalnych stowarzyszeń. Kierownik 
OPS opowiedziała zebranym o korzyściach 
płynących z posiadania Karty Dużej Rodziny, 
Wielkopolskiej Karty Rodziny i Ogólnopol-
skiej Karty Seniora, a także o formalnościach 
związanych z dopłatami do opału. Następnie 
zebrani przystąpili do zabawy, muzykę za-
pewnił DJ Michał Gałężewski. Nie zabrakło 
też obiadu i słodkości, o które zadbały człon-
kinie KGW. Seniorzy bawili się do wieczora.

Planszówki także w Niepruszewie

Popołudnie przy planszówkach?! To świet-
ny sposób na spędzenie czasu inaczej niż 
dotychczas. W filii bibliotecznej w Nie-

pruszewie, w wyznaczone wtorki można 
zagrać w gry planszowe. Oferta dostępnych 
gier jest bardzo bogata i zróżnicowana.

Jesteś początkującym graczem? Szu-
kasz czegoś innego niż chińczyk? Chętnie 
pomożemy i wyjaśnimy zasady nieznanych 
ci dotąd gier.

Jesteś mistrzem planszówek w swoim 
domu? Przyjdź do biblioteki, zmierzymy się 

w turnieju. Dobra zabawa gwarantowana, 
bo planszówki uczą kreatywnego i logicz-
nego myślenia, zdrowego współzawodnic-
twa lub w przypadku gier kooperacyjnych 
współpracy.

Na kolejne spotkanie przy grach zapra-
szamy już 20 grudnia od 15.30

Maria Kasperczak
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Bardzo wysoko cenię życie
Młodzież i seniorzy mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Jedni dopiero zaczynają 
swoje życie, a drudzy już je doświadczają i swoimi przeżyciami mogą dzielić się 
z innymi. Łączy ich to, że jedni i drudzy potrafią żyć pełnią życia, są ciekawi świata 
i z zapałem realizują swoje pasje. 

O tym, że sztuka łączy ludzi i pokolenia 
można się było przekonać podczas 
wernisażu prac seniorów z Domu 

Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, któ-
ry odbył się 2 grudnia br. w Sali Miejskiej. 
Najpierw podziwiano prace – prawdziwe 
dzieła sztuki dojrzałych mieszkańców naszej 
gminy, a później zaproszono na spotkanie 
z trochę młodszymi – wolontariuszami, 
którzy 5 grudnia, obchodzą swoje święto 
– Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Wernisaż prac seniorów
Nigdy nie jest za późno na odkrywa-

nie i rozwijanie swoich pasji. Pokazali to 
seniorzy, których obrazy prezentowane 
podczas wernisażu powstały w trakcie 

letnich warsztatów MGOK w Parku Sokoła 
i zajęć w DDP „Pogodna Jesień” prowadzo-
nych przez dobrze znaną bukowianom Ewę 
Fiksińską. – „Mimo ograniczeń mego wieku, 
bardzo wysoko cenię życie i umiem się z nie-
go cieszyć”. To słowa papieża Jana Pawła 
II, które nam przyświecały przy organizo-
waniu tej wystawy. Dziękuję Wam, drodzy 
seniorzy za to, że potraficie spełniać swoje 
marzenia, odkrywacie swoje pasje. Bo to 
właśnie pasje nas wyróżniają, są motorem 
do życia, nakręcają do działania. Gratuluję 
Wam dążenia do doskonałości i rozwijania 
swoich talentów – stwierdziła dyrektor 
MGOK Agnieszka Skałecka. 

– Kiedy dzisiaj przekroczyłem próg Sali 
Miejskiej i zobaczyłem nową scenerię tego 

miejsca, zaparło mi dech w piersiach. Je-
stem pod ogromnym wrażeniem Państwa 
prac; emocji przelanych na płótna, którymi 
zachcieliście się z nami podzielić. Dla mnie 
Wasze prace są bardzo inspirujące; też aby 
spojrzeć na tę przestrzeń miejską w zupełnie 
inny sposób. Dziękuję za Wasz trud, wysi-
łek, zaangażowanie. Chcę też podziękować 
paniom: Ewie Fiksińskiej oraz Małgorzacie 
Hanuszewskiej, bo ich praca pokazuje, jak 
ważnym i potrzebnym miejscem w naszej 
gminie jest DDP „Pogodna Jesień” – mówił 
burmistrz MiG Buk Paweł Adam. 
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Podczas wystawy, którą można było 
oglądać w Sali Miejskiej przez dwa dni (1 i 2 
grudnia br.) widzieliśmy prace seniorek: 
Haliny Gawron, Krystyny Gorońskiej, Mał-
gorzaty Jaroń, Ireny Jesmanowicz, Bożeny 
Juchacz, Grażyny Kowalskiej, Elżbiety Kozak, 
Grażyny Stefczyńskiej-Juchacz, Danuty Tu-
liszki, Gabrieli Witkowskiej. Tematyka była 
różnorodna – zaczynając od portretów, ak-
tów, scenek z życia codziennego po pejzaże, 
abstrakcje czy obrazy religijne. I odnaleźć 
na nich można było dobrze znane elemen-
ty krajobrazu gminy, takie jak na przykład 
Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie czy 
Strażnica w Buku. Do prac zostały przygo-
towane cytaty z twórczości czy wypowiedzi 
znanych pisarzy, takich jak na przykład Theo-
dor Fontane, Johann Wolfgang von Goethe 
lub autorytetów moralnych: papieża Jana 
Pawła II, Matki Teresa z Kalkuty, które do-
skonale uzupełniły emocje przedstawiane 
na płótnach. Warto wymienić chociaż dwa 
z nich – z twórczości amerykańskiego pisarza 
Ralpha Waldo Emersona: „Każdy artysta był 
kiedyś amatorem” lub „Sztuka jest po to, aby 
wyzwolić w nas, uruchomić pokłady prze-
żyć, które spowodują tęsknotę za pięknem 
człowieczym” autorstwa ks. Mieczysława 
Malińskiego.

W imieniu seniorów wypowiedziały się 
panie: Krystyna Gorońska i Danuta Tuliszka, 
Mówiły, że najpierw była przysłowiowa her-
batka, czyli potrzeba spotkania się z innymi 
seniorami, a przy okazji pojawiła się propo-
zycja udziału w warsztatach plastycznych. 
O wernisażu prac nawet nie marzyły, ale 
marzenia jednak się spełniają. Dziękowały… 
Ewie Fiksińskiej za poświęcony czas i uwagę, 
też za wiarę w ich możliwości. Małgorzacie 
Hanuszewskiej z OPS za to, że jest z nimi na 
co dzień w „Pogodnej Jesieni” – wspiera, 
pomaga, inspiruje. Przewodniczącemu Rady 
MiG Buk Piotrowi Gorońskiemu, że zawsze 
mogą na niego liczyć i tak było też przy tym 
wernisażu. Burmistrzowi Pawłowi Adamowi 
za dostrzeganie potrzeb seniorów, dzięki 
któremu mogą uczestniczyć w Tygodniu 
Seniora, zajęciach, warsztatach. Jeszcze 
pani dyrektor MGOK, kierowniczce OPS, 
dyrektorowi Biblioteki i Kina... Długa lista. 
– Gdyby nie tylu życzliwych ludzi, którzy 
bardzo nam pomagali, tej wystawy nigdy 

by nie było. Wszystkim bardzo dziękujemy 
– mówiły panie.

Seniorom za ich zaangażowanie i cięż-
ką pracę dziękowała Ewa Fiksińska. – Do 
tej pory pracowałam z dziećmi, młodzieżą, 
a teraz miałam okazję prowadzić zajęcia dla 
osób dojrzałych i starszych. Każda z tych 
wspomnianych grup ma swoje ograniczenia, 
ale one są po to, żeby je przezwyciężać i by 
inspirować się do działania. Ludzie starsi 
często realizują swoje pasje, które przez lata 
były odkładane gdzieś na bok, bo nie mieli 
czasu, a może nawet i odwagi. Uważam, że 
każdy wiek jest dobry, żeby się rozwijać, 
twórczo działać. Muszę też powiedzieć, że 
atmosfera w domu „Pogodnej Jesieni” jest 
niezwykła i wyjątkowa, podobnie jak pod-
czas letnich warsztatów organizowanych 
przez MGOK. Jeżeli jest milczenie, to wynika 
z zaangażowania w pracę; jeżeli są rozmowy 
to twórcze, przyjazne, serdeczne. Przyłączam 
się do podziękowań dla wymienionego już 
przez koleżanki seniorki grona osób, które 
zapewniły nam tak wspaniałą atmosferę 
pracy. Moim koleżankom przypominam, że 
we wtorek o godzinie 13 spotykamy się na 
zajęciach – białe płótna czekają.

A że sztuka to nie tylko malarstwo – 
w Sali Miejskiej zaśpiewali Joanna Szynkaruk 
i Piotr Wojtyniak ze Studia Piosenki i Ogniska 
Muzycznego działającego przy bukowskim 
MGOK, wprawiając gości w świetny, już pra-
wie przedświąteczny nastrój. 

Wolontariuszom  
z okazji ich święta

5 grudnia przypada Międzynarodowy 
Dzień Wolontariatu; w Sali Miejskiej w piąt-
kowy wieczór była okazja, aby się z nimi 
spotkać – porozmawiać i podziękować. Tego 
dnia łączą się wszyscy z tymi, którzy poma-
gają, którzy chcą nieść dobro, dla którego 
drugi człowiek ma znaczenie; żyjąc poma-
ganiem, żyjąc dobrem, wspierając ludzi, 
wspierając siebie nawzajem.

Młodzież miała okazję usłyszeć wiele 
ciepłych słów w podziękowaniu za swą 
bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. 
Burmistrz podziękował wolontariuszom 
za dotychczasowe zaangażowanie i bez-
interesowną pomoc, którą niosą podczas 

różnorodnych wydarzeń. –  „To, co możecie 
uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, 
ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie 
Twojemu życiu”. To jeden z cytatów, któ-
ry przeczytałam przy pracach malarskich 
na dzisiejszym wernisażu, a kontynuując 
myśl autora: tysiące otwartych serc two-
rzy ogromny ocean serc i na tym właśnie 
polega wolontariat. Życzę Wam, abyście 
w wolontariacie odnajdywali swoją życio-
wą misję; to, co chcecie w życiu robić, bo 
wolontariat jest w każdym aspekcie życia 
społecznego. W naszym samorządzie bez 
wolontariuszy nie moglibyśmy skutecznie 
podejmować wielu działań, takich jak pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, wspieranie WOŚP, 
pomaganie sobie wzajemnie.

Autorka powyższej wypowiedzi Agniesz-
ka Słaby, kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, pogratulowała rodzicom wolontariu-
szy. – Należą im się słowa podziękowania za 
to, że dzięki odpowiedniemu wychowaniu, 
wyznaczeniu pewnych celów i wartości, dzi-
siaj jesteście z nami. Wiecie, co w życiu jest 
najważniejsze, za to dziękuję Wam i Waszym 
rodzicom.

* * *
Seniorom jeszcze raz gratulujemy 

i życzymy nieustających mocy twórczych, 
a wolontariuszom dziękujemy za ich bezin-
teresowną pracę, wiedząc, że zawsze można 
na nich liczyć.

Edyta Wasielewska
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XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
w Dobieżynie

4 grudnia w Wiejskim Domu Kultury 
w Dobieżynie odbył się XIII Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich Miasta i Gminy 

Buk. W turnieju wzięły udział panie z KGW 
z Dobieżyna (gospodynie turnieju), Buku – 
Wielkiej Wsi (zwyciężczynie poprzedniego 
turnieju), Daków Suchych, Niepruszewa, 
Otusza, Szewc, Sznyfina i Żegowa. Organi-
zatorem turnieju był Urząd Miasta i Gminy 
Buk, Gminny Związek Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Buku oraz państwo 

Iwona i Krzysztof Graff, którzy znacząco 
włączyli się w przygotowanie turnieju.

Na uczestników czekało dziewięć konku-
rencji – w tym konkurencje sprawnościowe 
i testy wiedzy. W ośmiu z nich wzięły udział 
panie z KGW, w jednej sołtysi lub prezesi 
kółek rolniczych.

Pierwsza konkurencja to patchwork, czyli 
zszywanie ze skrawków materiału kwadra-
tu o wymiarach 40x40 cm. Oceniana była 
staranność wykonania oraz wzór wykona-

nego kwadratu. Kolejna to „Słodka klepsy-
dra”. W tym zadaniu na czas brała udział 
jedna przedstawicielka drużyny, na którą 
czekała wcześniej przygotowana klepsydra 
– połączone ze sobą dwie butelki, w których 
znajdowały się słodkości. Zawartość z jednej 
butelki trzeba było w jak najkrótszym czasie 
przesypać do drugiej – tak, aby butelki się 
nie rozpadły. Po pełnym emocji wyzwaniu 
trzeba było przysiąść do gwary poznańskiej 
– to było niemałe zadanie dla całej drużyny, 
w którym należało uzupełnić tekst słowami 
z poznańskiej gwary. Następne zmagania to 
spacer z piłką – przejście wyznaczoną trasą 
w jak najkrótszym czasie i to ten był brany pod 
uwagę przy punktacji. Natomiast w kolejnej 
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konkurencji oceniany był sposób prezentacji 
przygotowanego wcześniej przez zawodnicz-
ki fartuszka kuchennego. Brano pod uwagę 
aspekt humorystyczny, wygląd, jakość uszycia 
i jego funkcjonalność. Wiele emocji wzbudził 
także test wiedzy o mieście i gminie Buk oraz 
związku rolników – konkurencja, w której 
mogła wykazać się cała drużyna. 30 pytań 
i 15 minut na odpowiedzi. Pytania dotyczyły 
bieżących informacji i wydarzeń, które mia-
ły miejsce w ostatnich latach. Kiedy została 
uruchomiona komunikacja gminna i ile ma 
linii? W jakiej miejscowości ostatnio nadano 
nazwę ulicy „Stara Droga”? Co roku odbywa 
się w naszej gminie Rajd Niepodległościowy, 
która edycja miała miejsce w tym roku? Jak 
się nazywa jedyny olimpijczyk z naszej gmi-
ny? Jaką nazwę nosi bukowskie kino? Który 
klub obchodził w tym roku 100-lecie istnienia 
czy w ilu wsiach działają filie Biblioteki Pu-
blicznej? Ile jest Wiejskich Domów Kultury, 
przejazdów kolejowych, rond czy jezior na 
terenie naszej gminy? To ostatnie wydaje się 

banalne, prawda? A wiedzieliście, że oprócz 
Jeziora Niepruszewskiego mamy w gminie 
Małe Jezioro Niepruszewskie?!

W końcu nadszedł czas na konkuren-
cję dla sołtysów lub prezesów kółek rolni-
czych – gra w golfa! Za trafienie do bramki, 
składającej się z dwóch słupków – drużyny 
otrzymywały po 1 punkcie. Za trafienie w do-
łek – 5 punktów! Zadanie to sprawiło wiele 
radości nie tylko panom, ale również kibicu-
jącym im uczestniczkom turnieju. Następnie 
na „boisko” wróciły panie, które zmierzyły 
się w konkurencji „Tenis po naszemu” – za-
wodniczka z każdej drużyny miała za zada-
nie zbić 4 butelki z wodą znajdujące się na 
ławce. Sposób zbijania piłek zaprezentował 
sam prowadzący – Tadeusz Łysiak. Ostatnia 
konkurencja to szukanie skarbów – kon-
kurencja, która pojawiła się kilka lat temu 
na turnieju. W misce znajdowały się ziarna 
zbóż, a w nich ukryte monety. Czas 1 minuta. 
Wygrywa zespół, któremu uda się odnaleźć 
najwięcej monet, niezależnie od nominału.

XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich wy-
grało KGW Otusz, zdobywając 62 pkt. Tuż 
za nimi z liczbą 53 pkt. KGW Buk – Wielka 
Wieś. Na podium, zajmując wspólnie trzecie 
miejsce, stanęły jeszcze dwa zespoły, które 
zdobyły 52 pkt. Kolejne miejsca należały do: 
Szewc (51 pkt.), Niepruszewa (50 pkt.), Da-
ków Suchych (47 pkt.) oraz Dobieżyna (44 
pkt.). Zwycięska drużyna zgarnęła puchar, 
a wszystkie koła otrzymały vouchery w wy-
sokości 500 zł. Na koniec dyrektor Biblioteki 
i Kina Hubert Wejmann przekazał wszystkim 
uczestniczkom kalendarz kulinarny, w któ-
rym wzięły udział gospodynie tegorocznego 
turnieju.

XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
przeszedł już do historii i z całą pewnością 
trzynastka ta nie okazała się pechowa. Dobra 
zabawa, niesamowita atmosfera i integracja 
mieszkańców – tak w skrócie można pod-
sumować to grudniowe popołudnie w Do-
bieżynie.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Jedyny taki klub w Polsce
25 listopada 2022 r. w Sali Miejskiej – dawnej synagodze w Buku, która przez 
kilkadziesiąt lat była domem Patrii Buk, odbyła się promocja książki „Jedyny taki klub 
w Polsce”. Autorem publikacji jest profesor UAM Piotr Okulewicz, wydawcą Biblioteka 
Publiczna w Buku.

Rok 2022 dla Miejskiego Klubu Spor-
towego Patria Buk jest wyjątkowy. 
Setny jubileusz jest doskonałą okazją 

do podsumowań i wspomnień, które były 
budowane przez ostatni wiek! To również 
dotarcie do historii, o której wielu z nas 
nie ma pojęcia. Wiedzieliście, że Patria 
miała sekcję motorową i teatralną?

Spotkanie otworzył Hubert Wejmann 
– dyrektor Biblioteki Publicznej, który za-
znaczył, że „Książka to nie jest rzecz zwy-

czajna. To owoc mrówczej pracy, wielu go-
dzin poświęconych na odkrywanie źródeł, 
na spotkania z ludźmi. Tak się składa, że 
dobrnęliśmy do finału. Bardzo się cieszę, 
że mogę tu dzisiaj stać i prezentować przed 
Państwem książkę, która jest zasługą au-
tora i sztabu ludzi, który był wokół niego 
zgromadzony”. 

O kulisach powstawania książki opowie-
dział sam autor, który z praktyki wie, że pi-
sanie o dziejach Wielkopolski to nie jest taka 

prosta sprawa. – Wbrew pozorom może się 
wydawać, że tych materiałów jest dużo, ale 
jak zaczynają się poszukiwania, to okazuje 
się, że tych materiałów nie ma. Wydaje się, że 
wszyscy pamiętają – ciocia mówiła, dziadek 
mówił, ale jak przechodzimy do konkretów, 
to okazuje się, że wiele rzeczy to są mity. To 
są rzeczy, które nam się wydawało, że były, 
ale w rzeczywistości one wyglądały zupełnie 
inaczej. Pojawia się jeszcze jeden problem 
– nie mają tego historycy, którzy badają śre-
dniowiecze. Żyją świadkowie tych wydarzeń 
i bardzo często mówią potem: „Nie, to są 
bzdury, było inaczej!” (…) Muszę przyznać, 
że w Buku tych problemów nagromadziło 
się bardzo dużo. Przebudowałem chyba całą 
historię przedwojenną Patrii Buk i ona nie 
jest tak chwalebna, jak nam się wydaje – 
dlatego, że materiałów świadczących o tym, 
że Patria Buk praktycznie działała w okresie 
międzywojennym – mówię o materiałach 
źródłowych, czyli takich, których nie można 
podważyć – jest niewiele. Zachował się skład 
członków założycieli. Oni jeszcze długo żyli, 
więc przy okazji różnych jubileuszy pewne 
rzeczy nam przekazali – wspomina Piotr 
Okulewicz. 

Pierwsza część, którą napisał autor 
z okresu międzywojennego, to jak sam 
określił, jest raczej historia aktywności 
sportowej Buku, a mniej jest tam historii 
Patrii Buk. Nazwa Patria występuje tylko 
czasami. Natomiast co ciekawe, pojawia się 
mnóstwo innych klubów sportowych, co dla 
wielu może być niespodzianką. Mogłoby się 
wydawać, że kolejny okres – powojenny – 
będzie łatwiejszy w napisaniu. – Po prostu 
ruszymy do pracy, weźmiemy kroniki do 
ręki i zaczniemy porządkowanie materiału. 
Do końca lat 60., trzeba przyznać, działacze 
Patrii pisali uczciwie kronikę. Były wyniki, 
relacje sportowe, zachowały się posiedzenia 
zarządu z niektórych lat. Wiemy, jakie były 
problemy. Pojawiają się też sekcje, o których 
właściwie nikt nie miał pojęcia – np. sekcja 
motorowa – przywołuje autor.

Z biegiem lat formuła pisania kronik 
zmieniała się. Około roku 1969 r. w kro-
nikach pojawia się więcej zdjęć niż opi-
sów i faktów. W latach 80. są to już tylko 
zdjęcia, skład klubu i sporadycznie jakieś 
informacje. Oznaczało to kolejne poszuki-
wania informacji, a pamięć bywa zawod-
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na i ludzie już nie pamiętali, co działo się 
w latach 80.

Warto wspomnieć, że Patrii Buk zosta-
ły poświęcone również prace licencjackie 
i magisterskie, które jak stwierdził profe-
sor: „bardziej mąciły nasze spojrzenie na 
historię klubu niż pomagały”. Wynikało to 
z braku nadzoru historycznego nad tymi 
pracami. Dodał jednak, że mocno też posze-
rzyły wiedzę na temat życia województwa 
poznańskiego – pokazały, jak to życie mogło 
się toczyć w mniejszych miejscowościach, 
gdzie w czasach marazmu można było robić 
zabawy karnawałowe, pochody przez miasto 
czy zawody sportowe branżowe, w których 
mierzyło się całe miasto. Ogromny udział 
miał w tym właśnie klub sportowy, który 
często był w centrum wydarzeń. Pokazuje to, 
jak nasze miasto żyło i podkreśla rolę klubu. 
W tamtych czasach klub nie tylko korzystał 
z pomocy miasta, ale przede wszystkim da-
wał dużo od siebie, miał zaangażowanych 
działaczy. Po drugiej wojnie światowej miała 
miejsce działalność teatralna, o której się 
właściwie rzadko wspomina. Wielu za to 
pamięta, że siedzibą klubu przez wiele dłu-
gich lat była synagoga, w której działacze 
klubu położyli deski, żeby uchronić podłogę 
przed zniszczeniem. 

To, co wyróżnia Patrię Buk, to fakt, że nie 
ma klubów, z którymi rywalizuje, z którymi 
kibice się nie cierpią. – I rzeczywiście, jak czy-
tałem te wszystkie dokumenty, poza jedną 
historią, która miała być opisana w „Głosie 
Wielkopolskim”, to wszystko odbywało się 
pokojowo. I to jest duże zaskoczenie – przy-
znał Okulewicz i dodał, że przez całą książkę 

przewija się również współpraca z Lechem 
Poznań. Przykładowo – pierwszy trener po 
wojnie, który się pojawił, to był piłkarz Le-
cha. – Ja zawsze miałem taką tezę, że siła 
Poznania polega na silnej prowincji – na 
silnych miasteczkach Wielkopolski.

Po wystąpieniu profesora głos zabrał 
burmistrz Paweł Adam: – W meczach nie za-
wsze chodzi o wynik, ale dzisiaj mamy wynik 
pięknej publikacji. Z tego miejsca chciałbym 
Państwu serdecznie podziękować – panu 
profesorowi za ciężką pracę i uporządkowa-
nie tych wszystkich informacji. To jest swo-
iste kompendium kronik, które skrupulatnie 
sporządzał pan Mirosław Majda. I z pew-
nością ta publikacja nie powstałaby, gdyby 
nie determinacja jego i prezesa klubu pana 
Jakuba Tondra. Te podziękowania kieruję 
również do Waszego wydawcy – Biblioteki 
Publicznej w Buku i pana dyrektora Huberta 
Wejmanna. Nie bez powodu ta publikacja 
ukazuje się w roku jubileuszowym. Mieliśmy 
niedawno piękne wydarzenie – powiedzia-
łem wtedy, że wspólnie z klubem Patria Buk 
rozpoczynamy nowe stulecie i z pewnością 
ta książka jest wyłącznie pierwszym rozdzia-
łem dokonań działaczy, sympatyków, zawod-
ników i wszystkich, którzy interesowali się 
klubem i oddali swoje serce na murawie. 
Nie pamiętam, żebym miał w ręku książkę, 
która miałaby tylu bohaterów, bo ta książka 
jest o bohaterach – o mieszkańcach naszej 
gminy, którzy tą całą historię zbudowali. 
Wszystkim Państwu polecam tę publikację 
i pozostaje mi życzyć miłej lektury”.

Kulisy powstawania książki, w tym histo-
rię o tym, jak znaleziono jego autora, przybli-

żył prezes MKS Patria Buk – Jakub Tonder: 
– Dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście 
na nasze zaproszenie. Mocno przepytywa-
liśmy z profesorem wszystkich działaczy 
– bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie 
i mam nadzieję, że ta lektura będzie przyjem-
na. W trakcie pracy nad książką pojawiały się 
różne wizje i chciałem, żeby była nie tylko 
opowieścią, ale też kompendium wiedzy 
– jak zobaczycie, są w niej tabele, historia 
synagogi i różnych obiektów Patrii. Siedzimy 
w miejscu, które było domem klubu przez 
kilkadziesiąt lat. Odbywały się tu zebrania 
zarządu, treningi – synagoga służyła jako 
sala sportowa. To miejsce ma dla nas sym-
boliczny charakter.

Kolejnym ojcem sukcesu tej publikacji, 
o czym wielokrotnie wspominali wcześniejsi 
przedmówcy, jest Mirosław Majda. Mówił 
o tej książce na długo przed tym, zanim za-
częło być o niej głośno. Przynosił do archi-
wizacji chciałoby się powiedzieć wręcz za-
bytkowe, ręcznie wykonane kroniki, których 
kartki były przeplatane sznurkiem, a które 
niejednokrotnie nie mieściły się na płycie 
skanera. Jak sam skromnie mówi: „Było tro-
szeczkę zachodu, troszeczkę pracy nad tym 
wszystkim, ale dzisiaj jestem szczęśliwy, że 
spełniło się moje marzenie i cała historia 
klubu jest w tej książce”. Jestem przekona-
na, że spełnił nie tylko swoje marzenia, ale 
również wielu obecnych i byłych zawodni-
ków. Książka „Jedyny taki klub w Polsce” dla 
wielu z nas – mieszkańców – będzie nie tylko 
historią klubu, miasta, ale stanie się również 
niezwykłą pamiątką rodzinną.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Biblioteczne spotkanie z szydełkiem

Szydełkowanie relaksuje, redukuje 
stres, rozwija kreatywność, może 
być dodatkowym źródłem zarob-

ku, a także ułatwia nawiązywanie nowych 
znajomości, np. jeśli weźmie się udział 
w „Bibliotecznym spotkaniu z szydełkiem” 
w filii w Dobieżynie ! Miłośniczki ręcznych 
robótek spotkały się 29.11.2022r., aby tym 
razem wyczarować na szydełku świąteczne 
pierniki. Święta już blisko, więc nasze spo-
tkanie było świetną okazją, aby stworzyć 
piękną dekorację  lub prezent dla kogoś bli-
skiego. Zajęcia poprowadziła emerytowana 
dyrektor biblioteki pani Lidia Targosz, która 
od roku inspiruje i zaraża uczestniczki swo-
ją pasją. Bardzo cieszy nas fakt, że również 

dzieci przyszły poszydełkować. Mamy na-
dzieję, że złapały bakcyla i powiększą naszą 
grupę. 

Szydełkowanie to dzisiaj modne hobby. 
Coraz modniejsze stają się bowiem ręcznie 
robione dodatki do wystroju wnętrz i ozdoby 
świąteczne. Spotkania z szydełkiem w na-
szej bibliotece mogą stać się miłą odskocz-
nią i wytchnieniem w czasach, w których 
wszyscy pędzimy. Przy naszym wspólnym 
stole można sobie po prostu posiedzieć, 
SPOKOJNIE pomyśleć, odpocząć, wymie-
nić się poradami, a przy okazji zrobić coś 
pięknego, dlatego już dziś zapraszamy na 
kolejne spotkania!

M. Kochniarczyk

Pracownia plastyczna w nowej odsłonie
Na oryginalny pomysł zaaranżowania pracowni plastycznej w bukowskim Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury wpadła dyrektor Agnieszka Skałecka, wraz z prowadzącą 
pracownię plastyczką Ewą Fiksińską. Panie postanowiły oddać ściany w ręce młodych 
adeptów sztuki, a efekty przerosły najśmielsze oczekiwania.

Prace trwały łącznie kilka zajęć (uczęsz-
czający do pracowni spotykają się w śro-
dowe popołudnia i wieczór). Wcześniej 

zakupione zostały specjalne farby i przy-
gotowane pędzle. Każdy mógł namalować, 
co w duszy mu gra, choć nad całością kom-
pozycji czuwała pani instruktor Ewa. Dla 
dzieci i młodzieży dekoracja ścian była nie 
lada artystycznym wyzwaniem, gdyż dotąd 

malowali w sposób bardziej tradycyjny – 
na kartkach papieru, tekturze, siedząc przy 
biurku, rzadziej stojąc przy sztalugach.   

Pracownia plastyczna dziś przypomina 
prawdziwe atelier. Na dzieci i młodzież ćwi-
czące rękę i oko spoglądają barwne wzory 
i scenki rodzajowe, których sami są auto-
rami. Zatem można śmiało napisać, że ich 
dzieła znalazły swoje stałe miejsce – niczym 

w galerii. Gdyby ktoś chciał przyjrzeć się im 
bliżej – zapraszamy do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury.

IDW 
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Amazonki  
wśród kwiatów

To hasło warsztatów florystycznych 
z elementami arteterapii, w których 
brały udział bukowskie „Amazonki”, 

mające swoją siedzibę w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Warsztaty prowadzone 
pod kierunkiem doświadczonej florystki 
podzielone zostały na sześć kilkugodzin-
nych bloków. W zależności od pogody i pory 
roku odbywały się w salach MGOK-u lub 
w Parku Sokoła. Ich celem była nie tylko 
nauka artystycznego układania kwiatów, 
rozwijanie zmysłu estetycznego i zdolności 
manualnych, ale także praca nad poprawą 
samopoczucia poprzez rozładowanie stresu, 
dzięki obcowaniu ze sztuką, do której należy 
także florystyka. 

Pierwsze zajęcia odbyły się w kwietniu. 
Ich tytuł to: „Przedwiośnie – nasadzenia 

w maju”. Zajęciom czerwcowym towarzy-
szyło hasło: „Letnie inspiracje – flower box”. 
Zajęcia wrześniowe poświęcone zostały „Je-
siennym inspiracjom”, listopadowe – „Kom-
pozycjom adwentowym”, a grudniowe „De-

koracjom bożonarodzeniowym”. Warsztaty 
nie byłyby możliwe, gdyby nie finansowe 
wsparcie Urzędu Miasta i Gminy w Buku, 
za które serdecznie dziękujemy.  

Bukowskie „Amazonki” 

Ule pokazowe i domki dla owadów
Byle do wiosny… Tego powiedzenia tym razem trzymamy się szczególnie mocno, 
bowiem wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca w Parku Sokoła, na 
tzw. kwietnej łące staną dwa ule pokazowe oraz trzy hotele dla owadów. A wszystko 
to będzie możliwe dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację ORLEN Miejsko-
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buku. 

Projekt pod hasłem „Nauka i tradycje 
pszczelarskie w Parku Sokoła w Buku 
– powrotem do korzeni” znalazł się 

w gronie 170 organizacji pozarządowych 
i instytucji samorządowych z całej Polski, 
którym Fundacja przyznała dofinansowanie 
na realizację działań w swoich małych oj-
czyznach w ramach programu „Moje miejsce 
na Ziemi”. Bukowski projekt wsparty został 
kwotą 10.000 złotych. Tym samym MGOK 
nawiązał do historii pszczelarstwa na tere-
nie miasta i gminy Buk, które ma długą, bo 
ponad stuletnią tradycję i wciąż trzyma się 

mocno. Warto podkreślić, że bukowskie Koło 
Pszczelarzy w tym roku skończyło 121 lat! 
W naszym mieście z powodzeniem działa 
także Technikum Pszczelarskie CDS-Lider. 

Ule pokazowe (ul w przekroju, jego 
ściany wypełniają doskonałej jakości foto-
grafie, dzięki którym możemy zobaczyć, jak 
wygląda praca pszczół w poszczególnych 
jego częściach i wytwarzanie miodu) oraz 
hotele dla owadów z pewnością wzbogacą 
edukacyjne walory Parku Sokoła i na sta-
łe wpiszą się w jego otoczenie. W ramach 
kontynuacji projektu MGOK planuje także 

zorganizować warsztaty, podczas których 
będzie można poszerzyć wiedzę na temat 
pracy pszczół, rodzajów miodu i jego za-
stosowań, ale również dowiedzieć się, jak 
założyć pasiekę, jak dbać o pszczoły oraz 
jak chronić je na co dzień, wcale nie będąc 
właścicielem pasieki. Z kolei najmłodsi zo-
staną zaproszeni na wspólne budowanie 
domków dla owadów. Już dziś zapraszamy 
do Parku Sokoła!  IDW

Ćwierć wieku ze stajenkami 

Moje stajenki w tym roku obchodzą 25-lecie. Głów-
nym przesłaniem tegorocznej jest odwieczne 
pragnienie pokoju. Wyrzeźbiłem ją inaczej niż 

dotychczasowe, bowiem jest z dwóch stron taka sama. 
Myślę, że dostatecznie czytelne są zawarte w niej sym-
bole. Dominujące koło przypomina kulę ziemską z jej 
południkami i równoleżnikami, na przecięciu których 
umieściłem Świętą Rodzinę, w miejscu, gdzie leży Be-
tlejem. Uważni obserwatorzy dostrzegą zapewne dość 
mało dyskretną cyferkę „25”. Jestem z tego faktu bardzo 
dumny, bo zaczynając w 1998 roku cały cykl, nie przy-
puszczałem, że aż tak to wszystko się potoczy. Pozdra-
wiam tą drogą tych wszystkich, którzy mnie przez ten 
czas dopingowali do tworzenia.    Roman Czeski
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XXV Mistrzostwa MiG Buk w Tenisie Stołowym

Impreza odbyła się w sobotę 3 grudnia 2022 
r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku. 
Tradycyjny turniej w ping-pong zebrał 36 

uczestników, podzielonych na dwie kategorie 
wiekowe. W kat. do 16 r.ż. rywalizowało 26 
chłopców w rocznikach od 2013 do 2006, 
których podzielono na 5 grup. W kategorii 
OPEN grało 10 zawodników w dwóch gru-
pach 5-osobowych. 

W początkowej fazie (grupowej) grano 
systemem każdy z każdym. Po rezegraniu 55 
meczów w młodszej i 20 meczów w starszej 
kategorii do fazy play-off awans uzyskało 16 
młodzieżowców i 8 w kat. OPEN.

Wyniki 1/8 młodzieży
Jan Bogacz - Grzegorz Wawrzyniak  2:1
Misha Babii - Oskar Zienkiewicz  2:0
Wojciech Domagalski - Aleks Wieczorek  
 2:0
Norbert Kaczmarek - Jeremi  
Winiarski  0:2
Cezary Stachowiak - Dominik Fagasik  2:0
Artem Saiuk - Przemysław Szymankie-
wicz  0:2
Norbert Trojanek - Alan Dybizbański  0:2
Julian Hille - Oleksander Atamaniuk  0:2
Wyniki 1/4 OPEN
Mateusz Górczak - Jakub Winiarski  3:0

Waldemar Mielcarek - Marek Nawrocki  0:3
Piotr Jackowiak - Mirosław Ciosek  2:3
Grzegorz Zwolenkiewicz - Adam Krzymiński 
  0:3
Wyniki 1/4 młodzież
Jan Bogacz - Misha Babii  3:1
Wojciech Domagalski - Jeremi Winiarski  
 1:3
Cezary Stachowiak - Przemysław Szyman-
kiewicz  0:3
Alan Dybizbański - Oleksadner Atama-
niuk  0:3
Wyniki 1/2 OPEN
Mateusz Górczak - Marek Nawrocki  3:0
Mirosałw Ciosek - Adam Krzymiński  0:3
Wyniki 1/2 Młodzież
Jan Bogacz - Jeremi Winiarski  1:3
Przemysław Szymankiewicz - Oleksander 
Atamaniuk 0:3
Mecz III miejsce młodzież
Jan Bogacz - Przemysław Szymankiewicz 
  4:2
Mecz III miejsce OPEN
Mirosław Ciosek - Marek Nawrocki  2:3
Mecz I miejsce młodzież:
Jeremi Winiarski - Oleksander Atamaniuk 
  3:4
Mecz I miejsce OPEN
Mateusz Górczak - Adam Krzymiński  3:2

Paweł Prugar

Darmowe wejściówki 
do odbioru w kasie 
kina „Wielkopolanin”
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S T R O N A  R E K L A M O W A 

Zapraszamy  
do zamieszczania reklam 

w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk 
tel. (61) 8140 121, e-mail:  

kosynierbukowski@mgokbuk.pl 
(z dopiskiem reklama)

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

Z okazji Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Miasta 

i Gminy Buk oraz 
Czytelnikom Kosyniera 

Bukowskiego,  
życzę autentycznej radości 

z faktu narodzenia  
Pana Jezusa  

oraz wszelkiej  
pomyślności  

w Nowym 2023 Roku.

Paweł Ratajczak,  
Radny  

Powiatu  
PoznańskiegoINFORMACJE I ZAPISY:

                        MAŁGORZATA SZYFTER                 DARIUSZ SOKOŁOWSKI
                                   608 539 034                                       602 865 247

NUMER KONTA DO WPŁAT:
65 1090 1346 0000 0001 2361 8841

ZIMOWISKO
4 - 11 LUTEGO 2023

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA "SKAUT"
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 7-17 LAT 

NA 8 DNI WSPANIAŁEJ ZABAWY

W PROGRAMIE:GRY, KARAOKE, OGNISKA IDYSKOTEKI. ZAJĘCIA MANUALNE,ZABAWY NA ŚNIEGU
 WYCIECZKI: 

KRAKÓW (ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM: WAWEL, STARY RYNEK, KOŚCIÓŁ MARIACKI) 
ZAKOPANE (SKOCZNIE NARCIARSKIE,

KRUPÓWKI) 
E)

MIEJSCE: 

D.W. JODEŁKA

W ZAWOI

CENA: 1450 ZŁ

ZAPEWNIAMY:PRZEJAZD AUTOKAREM,UBEZPIECZENIE NNW,ZAKWATEROWANIE WPOKOJACH, DOMOWĄKUCHNIĘ, 4 POSIŁKIDZIENNIE, OPIEKĘWYKWALIFIKOWANEJKADRY




