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Przed nami bogate w polską tradycję
Święta Wielkanocne,
głoszące cud odrodzonego życia.
W tym szczególnie trudnym dla nas czasie
pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom
dni wypełnionych serdecznością, miłością
oraz nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość.
Niech nie opuszcza Was pogoda ducha
oraz radość ze zmartwychwstania,
a świąteczne dni niech przyniosą
choć chwilę wytchnienia.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
		
Szanowny Pan
Krzysztof Józefowicz
Komisarz Wyborczy Poznań I

Szanowny
Panie Komisarzu,
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w związku z intensywnym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 w Polsce jestem
zmuszony poinformować Pana, że
nie jestem w stanie zorganizować
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta
i Gminy Buk w dniu 10 maja 2020 r.
Prognozy na najbliższe tygodnie są
bardzo niepokojące, bowiem szczyt
zachorowań jest jeszcze przed nami,
a sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie jestem w stanie zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwa
w trakcie przygotowania procesu wyborczego oraz samego procesu głosowania. Stanowczo oświadczam, że życie i zdrowie Polek
i Polaków jest w tym momencie najważniejsze‼️
Kalendarz wyborczy jest nieubłagany i w najbliższym czasie
konieczne będzie przeprowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych. Nie jestem w stanie zapewnić
im bezpiecznych i higienicznych warunków organizacji takiego
szkolenia. Poza tym wiem już na pewno, że nie znajdą się chętni
do tego, by zasiąść w komisjach wyborczych. Dotyczy to również
pracowników mojego Urzędu i jednostek podległych. Całkowicie ich

Piotr Goroński
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk

rozumiem i solidaryzuję się z nimi.
Dodam również, że narażanie na
tak duże potencjalne zagrożenie
zarażenia się wirusem moich pracowników byłoby ze wszech miar
nierozważne i mogłoby w dłuższej
perspektywie sparaliżować pracę
administracji samorządowej w mojej gminie.
Przede wszystkim jednak nie
wyobrażam sobie, by wybory
w dniu 10 maja 2020 r. mogły być
przeprowadzone w sposób bezpieczny dla naszych mieszkańców.
Zalecenia służb sanitarnych i Ministerstwa Zdrowia są jasne i precyzyjne – unikanie zbiorowisk ludzi,
bezpośredniego kontaktu a nawet
mijania się na ulicach. Ich wdrożenie w trakcie prowadzenia procedur wyborczych jest absolutnie
nierealne. Uważam, że podjęcie takiego ryzyka byłoby wielką
nieodpowiedzialnością ze strony władz rządowych, ale pośrednio
również samorządowych.
Apeluję więc do Pana o podjęcie stosownych kroków prawnych, które pozwolą nam przeprowadzić wybory w czasie, gdy
będą one powszechne i równe dla wszystkich. Dziś jest to niestety
niemożliwe.
Z poważaniem
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
l KWIECIEŃ 2020

Okiem redaktora

K

wietniowy numer „Kosyniera Bukowskiego” przekazujemy Państwu tylko
w formie elektronicznej. Wpływ na to
mają ograniczone możliwości dystrybucji
gazety tradycyjnymi kanałami, a także troska
o zdrowie osób tworzących ten miesięcznik.
Nagłe zamrożenie życia społecznego i skierowanie działań administracji na zupełnie
nowe tory, przesądziły o zawartości tego
numeru. Każdy z nas codziennie odczuwa
wyjątkowość i powagę sytuacji, wzrastające
w ślad za rosnącymi statystykami zachorowań, a co gorsza także zgonów. Przyszło nam
żyć w czasie pełnym wyzwań, a przyszłość
jest dziś dla nas tak nieoczywista, jak dla
pokolenia, które doświadczyło II wojny światowej. Kto by się spodziewał jeszcze kilka
tygodni temu, że do naszej rzeczywistości
powrócą sklepowe kolejki i walka o deficytowe towary, takie jak np. drożdże, czy słynny
już orlenowski płyn do dezynfekcji, maseczki
ochronne i gumowe rękawice... Z dnia na
dzień wielu z nas znalazło się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z przymusowej
lub dobrowolnej izolacji społecznej, utraty
środków do życia, ograniczenia życiowej aktywności, pozbawiania normalnego dostępu

Drodzy
Mieszkańcy,

od dłuższego czasu wszyscy z dużym niepokojem obserwujemy sytuację w kraju i za granicą,
związaną z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Każdego dnia
docierają do nas
informacje o kolejnych, nowych przypadkach zachorowań
i co gorsza, ofiarach śmiertelnych w każdej
grupie wiekowej. Jednak koronawirus jest
szczególnie niebezpieczny dla seniorów,
osób przewlekle chorych i o obniżonej
odporności, zaś przenosić go mogą ludzie,
zwłaszcza dzieci i młodzież, którzy nie wykazują żadnych objawów. Dlatego tak ważne
jest, aby każdy z nas przestrzegał obowiązujących przepisów, a zwłaszcza zachował
rozwagę i zmniejszył do absolutnego minimum kontakt z innymi osobami, a najlepiej
pozostał w domu na czas epidemii.
Na szczęście sytuacja w naszej gminie
wydaje się być stabilna. Na ten moment pojawił się tylko jeden przypadek zachorowaKOSYNIER BUKOWSKI l
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do służby zdrowia. Staliśmy się świadkami
nagłej zmiany zachowań społecznych, wyrażanych najogólniej rzecz ujmując zachowaniem dystansu i ograniczonego zaufania.
Zamknięci we własnych domach i mieszkaniach, mimowolnie zostaliśmy zanurzeni poprzez środki masowego przekazu w wielkiej
grze politycznej, która nie ma nic wspólnego
nia na COVID-19, a kilkanaście osób
pozostaje objętych obowiązkową
kwarantanną domową. Trudno
powiedzieć jak długo utrzyma
się ten stan, tym bardziej, że
prognozy na najbliższe tygodnie
są bardzo niepokojące, bowiem
szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami, a sytuacja
jest bardzo dynamiczna.
Niektórzy eksperci spekulują wręcz, że jesienią
nastąpi nawrót i kolejna
fala tej epidemii.
Faktem jest, że stan
epidemii (wcześniej
stan zagrożenia epidemicznego) wymaga stosowania nadzwyczajnych środków
ostrożności, które w konsekwencji ograniczają nasze przyzwyczajenia oraz swobody
obywatelskie. Niemniej jednak, wszystkie
restrykcyjne i zapobiegawcze środki bezpieczeństwa oraz decyzje, które podjął rząd,
ograniczając nasze codzienne funkcjonowanie są bez wątpienia słuszne i uzasadnione.
Jako działania prewencyjne mają na celu
zminimalizować możliwości wystąpienia
i rozprzestrzeniania się tej choroby.
Skuteczność tych działań i obostrzeń,
a w szczególności ich respektowanie
i przestrzeganie przez mieszkańców, to
najtrudniejszy od dziesięcioleci egzamin

z wdrażanym usilnie reżimem sanitarnym.
Jakże inna jest atmosfera bieżącej, gorącej
debaty politycznej od należnych: zadumy,
refleksji i skupienia, towarzyszącym od wieków przeżywaniu Wielkiego Tygodnia. Zamiast myśleć o Świętach Wielkanocnych, cała
Polska myśli dziś o wyborach prezydenckich
i związanym z nim ryzykiem utraty zdrowia i życia. Zdecydowana większość z nas
czuje się nieswojo w tej złożonej sytuacji.
Tymczasem kraj potrzebuje dziś spokoju,
współdziałania wszystkich sił. To nie czas
na realizację osobistych ambicji politycznych
i podsycanie społecznych podziałów. Już za
chwilę przyjdzie nam wszystkim bez wyjątku dźwigać się z dużego, trudnego nawet
do oszacowania kryzysu ekonomicznego.
Czy podołamy temu zadaniu nawzajem
skłóceni i zacietrzewieni? Mimo wszystko
mam odwagę niezmiennie wierzyć w rozsądek i życiową mądrość bukowian. Niech
wielkanocne śniadanie stanie się dla nas
czasem pojednania, a nadzieja płynąca ze
Zmartwychwstania Pańskiego da nam siłę do
budowania wspólnego dobra. Życzę Państwu
spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Hubert Wejmann
redaktor naczelny

z naszej społecznej dojrzałości, odpowiedzialności oraz międzyludzkiej solidarności.
Doskonale ten egzamin zdają ludzie bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią, lekarze, pracownicy służb medycznych,
bezpieczeństwa oraz sanitarno-epidemiologicznych, które ciężko pracują, abyśmy
zwyczajnie przetrwali ten trudny czas. Na
podstawie osobistych obserwacji mogę
powiedzieć, że również mieszkańcy naszej
gminy zdają ten egzamin. Kilka incydentów,
które miały miejsce na naszym terenie nie
może przysłaniać faktu, że w tych trudnych
okolicznościach jesteśmy zdyscyplinowani i respektujemy wprowadzone z dnia na
dzień restrykcje, które regulują nasze życie
codzienne w czasach „zarazy”. Dlatego dziękuję mieszkańcom za wzorową obywatelską
postawę i zrozumienie tych nadzwyczajnych
okoliczności. W szczególny sposób solidaryzuję się z mieszkańcami, którzy są objęci
obowiązkową kwarantanną. W razie potrzeby, wspólnie z moimi współpracownikami
służymy Wam niezbędną pomocą.
Z wielką radością odbieram wszelkie sygnały, mówiąc o bezinteresownym wsparciu
dla osób starszych i samotnych. Jak zawsze
niezawodni pod tym względem są bukowscy
harcerze, którzy wspólnie z pracownikami OPS w ramach „Pomocy dla seniorów”
wyręczają w robieniu zakupów artykułów
niezbędnych w codziennym życiu (żywność,
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leki itd.). Z głębi serca dziękuję za tę inicjatywę, jak również inne: pomoc i zaangażowanie strażaków w akcję informacyjną, zbiórki
organizowane przez mieszkańców na rzecz
szpitali zakaźnych, akcje szycia maseczek,
tak trudno dziś dostępnych. Wszystkie te
inicjatywy pokazują, że nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę, a nade wszystko,
że ten trudny czas potrafimy przezwyciężyć
poprzez sąsiedzką życzliwość i wzajemną
pomoc, które tylko pozornie wydają się prozaiczne, a w tych trudnych okolicznościach
są dowodem solidarności, współodpowiedzialności oraz niesłychanie wzmacniają
naszą lokalną społeczność.
Ostatnie dni to także wielkie wyzwanie
dla właścicieli i pracowników obsługi sklepów spożywczych, przemysłowych, drogerii czy aptek. Zdaję sobie sprawę, że praca
w tych placówkach odbywa się w atmosferze nasilonego stresu i z dużym narażeniem
zdrowia, a w początkowym okresie epidemii
również wzmożonej liczby klientów. Dlatego
serdecznie dziękuję i wyrażam wdzięczność
za poświęcenie, troskę i wkładany wysiłek
w codziennym zapewnianiu mieszkańcom
podstawowych dóbr konsumpcyjnych, jak
również dostosowanie tych placówek do
rygorystycznych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
Pragnę Państwa również zapewnić,
że wspólnie z moimi współpracownikami
robimy wszystko co w naszej mocy, aby
zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie naszej gminy, pomimo ograniczonego
dostępu i uniemożliwienia bezpośredniej
obsługi interesantów w Urzędzie. Staramy
się aby wszystkie bieżące zadania samorządu
były wykonywane terminowo i bez zbędnej
zwłoki. Co więcej, podjęliśmy szereg działań
mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zaraźliwego koronawirusa. Przed
nami również dezynfekcja miejsc w przestrzeni publicznej – przystanki autobusowe,
ławki itd., czy przystosowanie targowiska do
wymogów sanitarnych. Wszystkie dotychczas podjęte i planowane działania wynikają
z troski o zdrowie nas wszystkich. Są one
konieczne i właściwe, a przede wszystkim
zgodne z zaleceniami rządu oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
W tych trudnych warunkach prowadzone jest również nauczanie zdalne. Sytuacja
wszystkich nas zaskoczyła. Z tego miejsca
chciałbym podziękować naszym nauczycielom na czele z dyrektorami placówek
oświatowych za sprawne wdrożenie nowego modelu nauczania w naszej gminie.
Dziękuję, że z taką otwartością przyjęliście
to wyzwanie i że lekcje odbywają się zgodnie z planem. Wszystko wskazuje na to, że
taka forma nauczania jeszcze potrwa. Nasze
domy muszą dziś również pełnić rolę biur,
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sal lekcyjnych, placów zabaw i sportowych
boisk. Wiem, że jest to trudne i na dłuższą
metę męczące, ale pragnę Państwa zapewnić,
że robimy wszystko, by ten czas spędzony
w domu był czasem efektywnej nauki na
miarę możliwości nauczycieli oraz naszych
uczniów. Wierzę, że razem podołamy temu
wyzwaniu.
W dodatku, jako burmistrz, czuję się
odpowiedzialny za mieszkańców i z dużą
troską spoglądam również w przyszłość
na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące,
w których musimy się zmierzyć z zupełnie
nowymi wyzwaniami, jakże innymi od tych,
z którymi radziliśmy sobie do tej pory. Niestety konsekwencje społeczno-gospodarcze
tej pandemii są nieuniknione i prędzej czy
później dotkną każdego z nas. Jednak nasze
działania, jak każdego samorządu są dość
ograniczone w tym zakresie. Wiele w obecnej
sytuacji zależy od działań rządu. Uchwalona
przez Sejm „tarcza antykryzysowa” już obowiązuje i daje możliwość firmom, zwłaszcza
tym małym, w kontynuowaniu działalności
i utrzymaniu miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na dopłaty do pensji
pracowników, zwolnienia ze składek ZUS
i świadczenia postojowe. Pomoc jednak
jest uzależniona od spełnienia formalnych
wymogów. Trudno obecnie przesądzić
o skuteczności rządowego wsparcia, skoro
już teraz jesteśmy świadkami zawieszania
i zamykania firm oraz zwalniania pracowników, którzy tracą jedyne źródło dochodów.
Jako gmina również nie pozostajemy
obojętni na trudności naszych przedsiębiorców. Wprowadziliśmy „Program wsparcia dla
przedsiębiorców”, polegający na możliwości
odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku
od nieruchomości związanego z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Na bieżąco obserwujemy sytuację i będziemy reagować,
poszerzając udzielone przedsiębiorcom
wsparcie na miarę naszych możliwości
w kolejnych tygodniach.
Wszystko również wskazuje na to, że
wiele z naszych ambitnych zamierzeń,
przede wszystkim inwestycyjnych stoi pod
wielkim znakiem zapytania. Nasze dochody
pochodzące z udziału w podatku PIT oraz
CIT będą na pewno mniejsze. Nie wiemy
jeszcze, jak będzie wyglądała ostateczna wysokość subwencji oświatowej oraz innych
źródeł dochodu naszego budżetu. Dlatego
też jesteśmy zmuszeni szukać oszczędności
i ważyć wydatkowanie każdej nawet złotówki. Podjąłem już decyzję o odwołaniu
największych imprez plenerowych w naszej
gminie. Po pierwsze najpewniej ich przeprowadzenie byłoby niemożliwe ze względów
epidemicznych. Po drugie zaś to nie jest czas
na wydatkowanie pieniędzy na rozrywkę,
bowiem wiele naszych rodzin borykać się

będzie z realnymi trudnościami finansowymi
i musimy budżet naszej gminy szykować
na wypadek wystąpienia najczarniejszych
scenariuszy. Pracujemy nad tym każdego
dnia i staramy się mieć sytuację pod kontrolą.
W tym kontekście jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe ślepe parcie rządu do
przeprowadzenia wyborów prezydenckich
w dniu 10 maja 2020 r. Z najnowszych prognoz epidemicznych wynika, że szczyt zachorowań jeszcze przed nami, mówi się nawet
o przełomie maja i czerwca. Z przykrością
muszę stwierdzić, że nie znajduję żadnego
logicznego uzasadnienia dla przeprowadzenia wyborów oprócz parcia do władzy i chęci
przeprowadzenia głosowania jak najszybciej w zgodzie z partykularnym interesem
partii rządzącej! Jak to się ma do zaleceń
związanych z epidemią? Jak to się ma do
ograniczeń wprowadzonych do naszego
życia codziennego? Jako burmistrz jestem
odpowiedzialny za organizację wyborów
na terenie gminy. Do tej pory jednak do obsługi wyborów zgłosiło się zaledwie kilka
osób. Nikogo jednak do prac w komisjach
nie będę ani zachęcał, ani też przymuszał.
W tej sprawie wystąpiłem do Komisarza
Wyborczego w Poznaniu, apelując o przełożenie terminu wyborów i oświadczając, że
jako burmistrz nie jestem w stanie zapewnić
bezpieczeństwa, nie narażając jednocześnie
zdrowia i życia mieszkańców oraz moich
pracowników. Cieszę się, że w tym apelu nie
pozostałem sam i mogłem liczyć na szerokie
wsparcie mieszkańców i radnych, co tym
bardzie utwierdziło mnie w przekonaniu
o słuszności wnoszonych zastrzeżeń i obaw.
Mimo tego trudnego czasu przed nami
Święta Wielkanocne. Zalecenia mówią o tym,
by tym razem każdy z nas spędził je w swoim
domowym zaciszu rezygnując z odwiedzania rodziny i gremialnego spędzania czasu
przy świątecznym stole. W związku z tym na
ten czas świętowania w tych nietypowych
i trudnych okolicznościach, pragnę złożyć
Państwu w imieniu swoim oraz moich współpracowników najserdeczniejsze życzenia.
Przede wszystkim życzę zdrowia, spokoju i pogody ducha, wytchnienia w gronie
najbliższych oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten świąteczny czas będzie dla nas
okazją do refleksji, namysłu i pogłębiania
naszych relacji rodzinnych. Wszyscy tworzymy wspólnotę, rodzinną, gminną oraz
narodową. Ten czas spędzony w domu to
sposobność do pogłębienia miłości, solidarności międzyludzkiej i odpowiedzialności
za siebie nawzajem. Wszystkiego dobrego
w tym trudnym świątecznym okresie.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
l KWIECIEŃ 2020

Z obrad sesji
W dniu 31 marca br. w Sali Miejskiej w Buku odbyła
się XVII sesja rady Miasta i Gminy Buk.
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności zachowano specjalne środki ostrożności. Zwiększono odstępy pomiędzy
zasiadającymi przy stołach uczestnikami obrad, a sami radni
wystąpili w maseczkach i rękawiczkach. Ta niecodzienna
sytuacja wpłynęła zapewne na atmosferę obrad, które
tym razem trwały zaledwie 25 minut.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 lutego
2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.
2/ Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej.
3/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Buk na 2020 rok.
4/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2020-2026 .
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.
Informacja o walce z koronawirusem
Burmistrz Paweł Adam przychylił się
do prośby przewodniczącego rady Piotra Gorońskiego i przedstawił skrócone
sprawozdanie. Mówił m. in. o pierwszym
przypadku koronawirusa stwierdzonym na
terenie gminy oraz o liczbie osób przebywających na kwarantannie (32 osoby – w dniu
sesji). Gmina podjęła zdecydowane działania
od samego początku epidemii – stwierdził.
Podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie, w tym strażakom, harcerzom
i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zapowiedział wprowadzenie daleko idących zmian w kalendarzu imprez w gminie
i szukanie oszczędności. Wspomniał o zamknięciu targowiska, ale zapowiedział że
po jego wyposażeniu w kontener sanitarny
zostanie ono ponownie otwarte. Poinformował o piśmie skierowanym do Komisarza Wyborczego w Poznaniu dotyczącym
odmowy organizacji wyborów prezydenckich na terenie gminy. – Nie wyobrażam
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sobie, żeby poprzez organizację wyborów
ktokolwiek mógł narażać życie i zdrowie
mieszkańców naszej gminy – mówił Paweł
Adam. Gmina skorzysta z możliwości, jakie
daje tzw. „tarcza antykryzysowa”, by wyjść
naprzeciw przedsiębiorcom – zapewniał
burmistrz. Gmina pomaga także Szpitalowi
Zakaźnemu przekazując mu niezbędne wyposażenie o wartości do 25 tys. zł. Pierwszą
partię pomocy przekazali także mieszkańcy Dobieżyna – na co zwrócił uwagę Paweł
Adam. Zapowiedział również dezynfekcję
przestrzeni publicznych, w tym wiat przystankowych itp. Zaapelował do mieszkańców o stosowanie się do zasad sanitarnych
i dobrowolnej izolacji.
Interpelacje

Radna Anna Kowalska pytała o wydane
i zabezpieczone środki gminne na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Radny Dariusz Pańczak prosił o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych
o postawienie na ul. Grodziskiej w Buku,

na odcinku od obwodnicy do ul. Lipowej i w
odwrotnym kierunku, znaku ograniczającego
prędkość w ruchu drogowym do 40 km/h.
(Szczegółowa treść zapytań i interpelacji
składanych na piśmie oraz odpowiedzi
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej).
Pytania radnych

Przewodniczący rady Piotr Goroński pytał, czy gmina jest już gotowa do zdalnego
prowadzenia obrad. Burmistrz odpowiedział, że oczekiwana jest stosowna ustawa,
ale gmina nie marnuje czasu i przygotowuje
niezbędny sprzęt. Przewodniczący pochwalił
środki ostrożności wprowadzone w Urzędzie
Miasta i Gminy w ostatnim czasie. Podziękował radnemu Dariuszowi Pańczakowi za
pomoc przy składaniu wniosków o nagrody
sportowe w 2019 r. Radny Michał Korbas
odniósł się do listu wysłanego do Komisarza Wyborczego i zaapelował do radnych
o wsparcie burmistrza w tej sprawie.
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Sprawozdanie z działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania
się koronawirusa na terenie Miasta i Gminy Buk

O

d dnia 14 marca na obszarze całego
kraju obowiązywał stan zagrożenia
epidemicznego. Natomiast od 20
marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, a od 25 marca do
11 kwietnia nas WSZYSTKICH obowiązują
szczególne ograniczenia i obostrzenia
w przemieszczaniu się.
Gmina podjęła szereg zdecydowanych
działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zaraźliwego koronawirusa:
Î W dniu 10 marca odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego z udziałem kierowników
przychodni lekarskich, dyrektorów placówek oświatowych, urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy.
Î Z dniem 11.03.2020 r. w związku z koniecznością zapobiegania zakażeniom
wirusem SARS-Co-2 zostały zawieszone:
» wszelkie zajęcia dodatkowe organizowane przez MGOK oraz OSiR w Buku;
» funkcjonowanie Biblioteki i Kina Wielkopolanin w Buku oraz filie zamiejscowe biblioteki;
» funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy;
» działalność Domu Dziennego Pobytu
„Pogodna Jesień”;
» dodatkowe zajęcia w placówkach
oświatowych oraz wyjazdy na basen;
» zgromadzenia i imprezy kulturalne,
rozrywkowe i sportowe.
Î Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów RP z dnia 11 marca wszystkie
przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe
w całym kraju zostały zamknięte!
Również na terenie naszej gminy od dnia 16
marca br. nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej wprowadzono regulację, zgodnie z którą w okresie od
25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania
jednostki systemu oświaty są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W dniu 30 marca odbyła
się zdalna narada z dyrektorami placówek
oświatowych nt. bieżącej sytuacji i realizowanych zadań w ramach nauczania na odległość. Szkoły przygotowały się i wdrożyły
zalecenia Ministra Edukacji Narodowej odnośnie organizacji funkcjonowania w okresie
czasowego ograniczania funkcjonowania
podmiotów systemu oświaty.
Î Odwołanie wszystkich imprez kulturalnych i sportowych do końca czerwca 2020 roku.
Na podstawie zarządzenia Burmistrza nr
51/2020 z dnia 11 marca w sprawie odwo6

łania wszystkich imprez organizowanych
przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy
Buk odwołane zostały wszystkie imprezy
kulturalne i sportowe do dnia 31.03.2020 r.
Burmistrz wydał Zarządzenie nr 62/2020
z dnia 25 marca w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych
przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy
Buk – odwołane zostały wszystkie imprezy
kulturalne i sportowe do dnia 30.06.2020 r.
Î Zamknęcie Urzędu dla bezpośredniej
obsługi klientów.
Od dnia 17 marca UMiG w Buku został zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów.
Urząd nadal funkcjonuje (częściowo w ramach systemu pracy zdalnej). Nadal realizuje wszystkie zadania bieżące gminy. Jest
możliwość składania dokumentów drogą
elektroniczną poprzez platformę ePUAP czy
pocztę elektroniczną. Można kontaktować
się telefonicznie z pracownikami urzędu.
Wykaz kontaktów jest na stronie internetowej urzędu. W przypadku braku możliwości
przesłania dokumentów drogą elektroniczną
można je składać do urny wystawionej przed
wejściem głównym.
Î Zakaz korzystania z placów zabaw itd.
Od 17 marca na terenie całej gminy obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw,
siłowni zewnętrznych i innych ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych.
Î POMOC DLA SENIORÓW
W trosce o najstarszych mieszkańców naszej
gminy została uruchomiona „POMOC DLA
SENIORÓW” świadczona przez pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej
pomocy seniorzy mogą uzyskać darmowe
wsparcie w zrealizowaniu recepty i wykupie
leków oraz zakupie żywności. Aby skorzystać
z pomocy należy skontaktować się z OPS pod
numerem telefonu: 61 894 02 20. Zgłoszenia
przyjmowane są w godzinach urzędowania
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.
Î Telefon Dyżurny OPS
Od dnia 26.03.2020 r. w godzinach od 15:00
– 19:00 (od poniedziałku do piątku) Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku uruchomił
numer dyżurny skierowany w szczególności
dla: osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i objętych obowiązkową kwarantanną domową w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym wirusa SARS-CoV-2.
Zgłoszenia oraz pytania można kierować
pod numer telefonu 572 290 287
Î TELEFONICZNA POMOC, WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE I PSYCHOLOGICZNE
W trosce o osoby, które zostały objęte kwa-

rantanną, a także dla wszystkich osób potrzebujących, w szczególności samotnych
lub starszych, od 17 marca została uruchomiona TELEFONICZNA POMOC, WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE I PSYCHOLOGICZNE, które świadczy psychoterapeutka pani Marika
Nowicka. Pomoc w tym zakresie będzie dostępna pod nr telefonu 509 118 458 (wtorek
godzina 9:00-11:00, czwartek 16:00-18:00,
sobota 10:00-12:00).
Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia
psychologicznego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (jednostka org.
powiatu poznańskiego). Pomoc jest skierowana do osób zaangażowanych zawodowo
w walkę z pandemią SARS-CoV-2, a także
chorych przebywających w kwarantannie,
pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodzin i wszystkich osób, dla których sytuacja
zagrożenia epidemiologicznego wpłynęła
znacząco na codzienne funkcjonowanie.
Wsparcie psychologiczne dostępne jest codziennie w godz. 8.00-20.00, tel. 61 8150363,
e-mail wsparcie@oikkobylnica.pl
Î Środki do dezynfekcji oraz ochrony
osobistej
Gmina pozyskała środki dezynfekujące oraz
ochrony osobistej – maseczki, kombinezony,
rękawiczki dla jednostek OSP, policji, harcerzy, jednostek organizacyjnych, spółdzielni
mieszkaniowych działających na terenie gminy, jak również całodobowego domu opieki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
W dobie trudności w zaopatrzeniu w tego
typu środki, serdeczne podziękowania należą się przedstawicielom firmy CID LINES
za gotowość i priorytetowe potraktowanie
naszych potrzeb.
Î Akcja informacyjna OSP
Od 24 marca druhowie Ochotniczych Straży
Pożarnych konsekwentnie objeżdżają ulice
naszego miasta, prowadząc akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i rozpowszechniając apel o pozostanie w domach i ograniczenie naszych wyjść tylko do załatwienia
niezbędnych spraw życia codziennego.
Î Apel do właścicieli i pracowników
placówek handlowych
24 marca burmistrz wystosował apel do
właścicieli i pracowników placówek handlowych, działających na terenie naszej
gminy o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Doceńmy ich pracę i również
bezwzględnie stosujmy się do wszelkich
zasad bezpieczeństwa i higieny w sklepach.
Załóżmy więc rękawiczki, zachowajmy stosowną odległość i dystans od drugiej osoby
podczas robienia zakupów.
red.
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Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że

od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania

Urząd Miasta i Gminy w Buku
pozostaje zamknięty
dla bezpośredniej obsługi interesantów
Prosimy wyłącznie o kontakt mailowy lub telefoniczny, a także przez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.
Ponadto informujemy, że w godzinach funkcjonowania Urzędu,
bezpośrednio przed Urzędem znajduje się URNA do której można wrzucać
wnioski, pisma itp. w celu załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie.
Złożone dokumenty są wyjmowane codziennie.

W sprawach szczególnie pilnych (akty zgonu, odebranie
dowodu osobistego itp.) w celu ich załatwienia i osobistego
wstawiennictwa należy umawiać się telefonicznie.
Sekretariat Urzędu – tel. 61 888 44 10

sekretariat@buk.gmina.pl

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 61 888 44 21 usc@buk.gmina.pl
Wykaz pozostałych numerów
komórek organizacyjnych Urzędu znajduje się na stronie:
www.buk.gmina.pl/kontakt
Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie
mieszkańców naszej gminy oraz pracowników Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
(-) Paweł Adam
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Jak załatwić sprawy
przez telefon?
• Punkt informacyjny Starostwa

Kombinezony i maski
od starosty poznańskiego
Powiat wspiera szpitale i służby ratownicze w walce
z koronawirusem

Z

e względu na pogarszającą się sytuację
związaną z pandemią koronawirusa i w
trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich Jan Grabkowski, starosta poznański,
podjął decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej
obsługi klienta w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu.

nych. Ponadto starosta przekaże strażakom
i pogotowiu także 200 masek z filtrami oraz
180 masek jednorazowych. Kolejne zamówienia środków ochrony są przygotowywane na bieżąco.

5,5 miliona rezerwy

Sprawy urzędowe można załatwić przez
telefon, drogą elektroniczną – epuap, czy
tradycyjną pocztą. Punkt informacyjny działa
pod numerem telefonu 61 8410 500. Pozostałe numery kontaktowe oraz adresy mailowe znajdują się na stronach www.bip.powiat.
poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Warto
zajrzeć też na stronę www.podgik.poznan.pl.
Poprzez tę witrynę można uzyskać dostęp
do map czy danych, wypisów i wyrysów,
a także do aplikacji i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik.

Starosta złożył deklarację prezydentowi
Poznania, że powiat jest gotowy sfinansować sprzęt diagnostyczny, aby zwiększyć
liczbę testów na obecność koronawirusa.
Tym samym diagnozowanie pacjentów odbywać się będzie zdecydowanie szybciej. Po
marcowej sesji Rady Powiatu mamy 5,5 mln
złotych tak zwanych rezerw w budżecie powiatu. Pieniądze decyzją Zarządu mogą być
przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa
i konkretne działania związane z ochroną
zdrowia. Powiat jest więc przygotowany
do sytuacji nadzwyczajnych, które mogą
wystąpić.

Od pierwszych dni epidemii samorząd
wspiera szpitale i służby ratownicze. Strażacy otrzymali już 300 kombinezonów i 200
masek ochronnych. Na przełomie marca
i kwietnia powiat zamówił kolejne 2000
kombinezonów i 3000 maseczek ochron-

Dorota i Wojciech Pawłowscy, biznesmeni z Wielkopolski, przekazali pół miliona
złotych szpitalowi powiatowemu w Puszczykowie, który już zamówił za te pieniądze
środki ochrony. Państwo Pawłowscy przekazali też kilkumilionową pomoc finansową dla

Telefon, epuap, e-mail

Wsparcie dla szpitali i służb
ratowniczych
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Akcja wsparcia szpitala
w Puszczykowie

Powiatowego w Poznaniu:
61 84 10 500
• Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
61 84 10 504, 61 84 10 517
Kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne
od 11.00 do 13.00
• Wydział Komunikacji i Transportu: 61 84 10 748, 61 84 10 600,
61 84 10 538
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
o obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 84 10 621
o koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu: 61 84 10 783
o obsługa wniosków o wydanie
wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej,
mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
61 84 10 630
• Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa:
61 84 10 552
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności:
61 22 28 859

szpitali poznańskich. Trwa też akcja pomocy
dla szpitala w Puszczykowie. Jej koordynatorami są strażacy ochotnicy. Na rynku miasta
stanęły przyczepki, w których mieszkańcy
mogą zostawiać środki dezynfekcji, papierowe ręczniki, wodę mineralną, czy soki.
Najbardziej potrzeba jednak maseczek
z filtrem, jednorazowych kombinezonów
ochronnych, ochraniaczy na buty, płynów do
dezynfekcji, gogli ochronnych. Odzew wśród
mieszkańców jest ogromny. Z pytaniami jak
wesprzeć puszczykowską placówkę można
się zwracać do OSP pod numerami telefonów
665 486 678 oraz 883 653 440. Możliwe
jest także dokonywanie wpłat finansowych
bezpośrednio na konto szpitala: CITI Bank
Handlowy w Warszawie S.A. 85 1030 1247
0000 0000 8977 9006 z dopiskiem: „Darowizna na walkę z pandemią”.
Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański
l KWIECIEŃ 2020

Wygaszenie opłat
za odbiór odpadów
w przedsiębiorstwach

Z

arząd Związku na bieżąco analizuje
sytuację przedsiębiorców z terenu
aglomeracji poznańskiej.
W ostatnich dniach do Biura Związku
wpłynęło wiele pytań o możliwość zawieszenia opłat za odbiór odpadów, na skutek
wprowadzonych przepisami ograniczeń.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tych
przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej
działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie
obowiązujących przepisów opłata pobierana
jest na podstawie złożonej deklaracji.

ZGK Buk zamknięty
do odwołania

W

związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa informujemy, że od
dnia 30 marca 2020 roku do
odwołania Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku zostaje zamknięty dla
bezpośredniej obsługi interesantów (z
wyłączeniem PSZOK).
Prosimy wyłącznie o kontakt mailowy
lub telefoniczny, kasa nie będzie przyjmowała płatności, w punkcie obsługi klienta
będzie ustawiona urna do przyjmowania
korespondencji.
Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy oraz pracowników ZGK Buk.
Prezes Zarządu Tomasz Stawicki

O

d 2 marca na terenie Gminy Buk funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością
Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć odpady.
Regulaminy PSZOK oraz MPSZOK zamieszczone są na stronie www.buk.gmina.pl
w dziale MIESZKANIEC pod nazwą Delegatura GOAP w Buku.
Można tam także znaleźć Harmonogram
postoju MPSZOK oraz harmonogram odbioru
przeterminowanych leków z aptek.

Wstrzymanie
odczytów wodomierzy

W

związku z trwającą pandemią koronawirusa typu COVID-19 oraz
w celu przeciwdziałania rozpo-
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Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów,
lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają
– wystarczy złożenie stosownej deklaracji
zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej
do dziesiątego dnia następnego miesiąca.
Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy
wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą

wszechniania się jej, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odbiorców wody i ścieków, Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Buku informuje,
że w miesiącu kwietniu 2020 r. inkasenci
nie będą spisywać wodomierzy w Państwa
domach i mieszkaniach.
Spółka zwraca się z prośbą o podawanie
stanów wodomierzy w sposób mailowy bądź
telefoniczny.
Mail: wodociagi@zgk-buk.pl
Telefon: 61 8359497
W przypadku nie podania stanu wodomierza telefonicznie lub drogą mailową, faktury za zużytą wodę i/lub odprowadzane
ścieki zostaną wystawione z średniej z 3
poprzednich miesięcy. Różnica miedzy wskazaniem wodomierza głównego, a wystawioną fakturą będzie rozliczona w przyszłych
okresach, gdy stan kryzysowy zostanie opanowany i inkasenci wrócą do pracy.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
i dziękujemy Państwu za wyrozumiałość,
nadto zachęcamy Państwa do ograniczenia
opuszczania domów i mieszkań.
Z poważaniem
Prokurent
Ewelina Szczęśniak-Borowska
Prokurent Jakub Piętka

Targowisko miejskie

W

związku z trwającą pandemią koronawirusa typu COVID-19 oraz
w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się jej, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich targujących, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. w porozumieniu z Miastem i Gminą
Buk prowadzi intensywne działania w kierunku zakupu nowego kontenera sanitarno
– socjalnego. Kontener wyposażony będzie

działalność, do dziesiątego kwietnia mogą
dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Podkreślić jednak
należy, iż prawidłowość przedstawionych
w deklaracji danych podlega weryfikacji
przez służby kontrolne Związku.
Związek nie ma niestety możliwości
odstąpienia od poboru opłaty za odpady
rzeczywiście wytworzone i odebrane.
Ze względów bezpieczeństwa obsługa
bezpośrednia mieszkańców została w biurze
związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać drogą pocztową.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
niezbędne informacje uzyskać można w biurze związku telefonicznie (tel. 61 624 22 22)
lub mailowo (bok@goap.org.pl).
Zarząd Związku
Międzygminnego GOAP
w dwie toalety, damską i męską z dostępem
do bieżącej wody oraz pomieszczenie socjalne dla pracownika obsługi. Kontener stanie
na płycie obecnego targowiska i zostanie
podłączony do mediów, będzie on udostępniany w dni targowe dla handlujących przez
Zarządcę.
Obecnie ze względów bezpieczeństwa
targowisko miejskie jest nieczynne do odwołania. Liczymy na Państwa zrozumienie
i zastosowanie się do bezwzględnego zakazu
handlu.
Zarządca Targowiska
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Stawki za wywóz
nieczystości płynnych

Z

akład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Buku informuje iż, od dnia
01.05.2020 roku obowiązywać będą
nowe stawki na usługi wywozu nieczystości
płynnych z zbiorników bezodpływowych
w gminach Buk oraz Duszniki.
1. Podmioty gospodarcze gmina Buk – 1 m³
nieczystości płynnych wynosi: 22,55 zł
netto – 24,35 zł brutto
2. Gmina Buk – osoby fizyczne – 1 m³
nieczystości płynnych wynosi: 21,90
zł netto – 23,65 zł brutto
3. Gmina Buk – 1 m³ oczyszczalnia przydomowa ECO wynosi: 74,00 zł netto
– 79,92 zł brutto
4. Spółdzielnia Usługowa w Niepruszewie
– 1 m³ nieczystości płynnych wynosi:
21,90 zł netto – 23,65 zł brutto
5. Gmina Duszniki – osoby fizyczne – 1 m³
nieczystości płynnych wynosi: 22,65 zł
netto – 24,46 zł brutto
6. Gmina Duszniki – 1 m³ oczyszczalnia
przydomowa ECO wynosi: 105,00 zł
netto – 113,40 zł brutto
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Gminny program wsparcia dla przedsiębiorców

W

szyscy musimy być
dzisiaj solidarni wobec siebie w walce
z koronawirusem. Dlatego
przygotowany został PROGRAM WSPARCIA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW dedykowany wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie naszej
gminy, którzy utracili dochody
z powodu stanu epidemii.
Pomoc udzielana będzie
w zakresie podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis:
» dla osób prawnych obejmującą raty od kwietnia do czerwca
2020 r.;
» dla osób fizycznych obejmującą ratę II za 2020 r.;
w formie:
» odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości
na okres: od 3 do 6 miesięcy;
» rozłożenia na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając
liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.).
Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie
po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku.
Aby uzyskać ulgę przedsiębiorca musi złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o udzielenie stosownej ulgi wraz z uzasadnieniem;
2. sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obro-

Wsparcie dla
przedsiębiorców
z Urzędów Pracy

P

owiatowe oraz Wojewódzkie Urzędy
Pracy przygotowały w ramach Tarczy
antykryzysowej COVID-10 pomoc dla
pracodawców.

Wojewódzkie Urzędy realizują usługę pn.:
» Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Powiatowe Urzędy Pracy realizują usługi
pn.:
» Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
» Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych
» Dofinansowanie części części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców
» Dofinansowanie części kosztów wyna10

towych sporządzanych
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a w
przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą zeznanie
o wysokości osiągniętego
dochodu bądź poniesionej
stracie za ostatni rok podatkowy;
3. dokumenty finansowe za
I kw. 2020 roku i inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej;
4. formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca powinien złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą
ePUAP lub na adres: buk@buk.gmina.plbądź w formie pisemnej
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
Jednocześnie informujemy, że będziemy analizować sytuację
bukowskich przedsiębiorców i w razie konieczności podejmować
kolejne działania mające ich wesprzeć w tej trudnej sytuacji.
„Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości” oraz
„Formularz de minimis” dostępne są na stronie www.buk.gmina.
pl w dziale Aktualności.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta I Gminy Buk

grodzeń pracowników oraz należnych od
nich składek na ubezpieczenia społeczne
dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje na temat wymienionych usług znajdują się na stronie
poznan.praca.gov.pl w dziale „Dla pracodawców i przedsiębiorców” pod nazwą „Tarcza
antykryzysowa COVID-19”.

Pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców

D

yrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od
1 do 9 pracowników, prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r.),
o której mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020
poz. 568).

Szczegółowe informacje odnośnie
niskooprocentowanej pożyczki, zasady
oraz wniosek o przyznanie dostępne są
na stronie internetowej:
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
pozyczka

ZUS wspiera w ramach
Tarczy antykryzysowej

O

bowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in.
zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń
społecznych, ze składek za marzec, kwiecień
i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo
przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających
przed 1 lutego 2020 r.
Prócz zwolnienia ze składek ZUS oferuje także świadczenie postojowe dla osób
wykonujących umowy cywilnoprawne i dla
samozatrudnionych, a także brak opłaty
prolongacyjnej. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie www.zus.pl oraz
w aktualnościach na: www.buk.gmina.pl.
l KWIECIEŃ 2020

Teleporada
zamiast
wizyty
w przychodni

P

rzychodnie lekarskie działają od 16 marca w „trybie
awaryjnym” związanym ze
stanem zagrożenia epidemicznego. Funkcjonują w standardowych godzinach, lecz pacjenci
obsługiwani są na innych niż
dotychczas zasadach. Wszystkie
zmiany wprowadzone zostały
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Ma to na celu
ograniczenie szerzenia się zakażeń i zapewnienie większego
bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu. Każdemu
pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty
u lekarza najpierw należy udzielić
teleporady, podczas której można
uzyskać zalecenia dotyczące postępowania
w chorobie, e-receptę lub e-zwolnienie. Tylko
w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent
zostaje umówiony na konkretną godzinę

do lekarza. Dla osób, które mają podstawy
podejrzewać u siebie zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 przychodnia Vigilax uruchomiła
dodatkowy numer telefonu: 537 860 775.

Dzwonić można także na infolinię
NFZ: 800 190 590 lub do właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
W przypadku zaobserwowania
gorączki, kaszlu i duszności pod
żadnym pozorem nie udajemy się
bezpośrednio do przychodni, ani
na SOR. W pierwszej kolejności
dzwonimy pod podany numer infolinii, gdzie uzyskamy informacje
dotyczące dalszego postępowania.
Do odwołania wstrzymane
zostały obowiązkowe szczepienia
i bilanse dzieci zdrowych.
Pacjenci udający się do przychodni na wyznaczoną wizytę
proszeni są o ograniczenie liczby
osób towarzyszących, a w miarę
możliwości o samodzielną wizytę.
Wizyty umawiane są na konkretną godzinę, nie ma więc potrzeby
przybywania wcześniej.
Punkty poboru krwi przy obu
bukowskich przychodniach działają w godzinach:
– Vigilax (Diagnostyka) 7-11
– Almed 7-9
W obu punktach poboru może
przebywać jednocześnie dwoje klientów (jeden w gabinecie, drugi oczekujący przed
gabinetem).
Zuzanna Skibińska

Informacja o wynikach rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury „Bukowskie Talenty”

I

nformuję, iż na podstawie Uchwały Nr
XIII/110/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury do dnia 31 grudnia
2019 r. wpłynęły 4 wnioski.
Za całokształt działalności w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania

Zostań
Wykonawcą
Miasta i Gminy
Buk!

M

iasto i Gmina Buk nabyło Platformę
zakupową Open Nexus do przejrzystej komunikacji z wykonawcami.
Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Miasta
i Gminy Buk, zachęcamy do zapisania się
do grup potencjalnych kontrahentów. W tym
KOSYNIER BUKOWSKI l

i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla
gminy Buk nagroda została przyznana dla
Zespołu Pieśni i Tańca „Złote Kłosy” w wysokości 10 000,00 zł.
Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla
gminy Buk oraz podnoszenia jej rangi przyznane zostały 3 nagrody:

celu należy odwiedzić stronę internetową
www.bip.buk.gmina.pl zakładka Przetargi
aktualne, klikając na nią zostaną Państwo
przekierowani na https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina , gdzie z kolei należy kliknąć na zakładkę „Zostań wykonawcą”,
zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres

1. Pani Ewelinie Króliczak – w wysokości
2 500,00 zł,
2. Pani Katarzynie Starosta – w wysokości
2 500,00 zł,
3. Panu Michałowi Buszczak – w wysokości
2 500,00 zł.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Buk, 26.02.2020 r.
e-mail. By złożyć ofertę na zapytanie
ofertowe nie jest konieczne posiadanie podpisu elektronicznego, ani
też profilu zaufanego – wystarczy
adres e-mail! Dzięki temu będą
Państwo na bieżąco informowani
o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.
Bardzo zależy nam, by wspierać lokalnych przedsiębiorców, szczególnie w tych
trudnych dla nas wszystkich czasach. W razie
jakichkolwiek pytań pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Buku służą Państwu pomocą
pod numerem telefonu 61 888 44 81.
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Drogi powiatowe na terenie gminy Buk

Ś

cieżka rowerowa na drodze Buk – Szewce, nowa nawierzchnia na drodze Dobieżyn – Piekary, a także dokumentacje
techniczne kolejnych inwestycji. To zadania,
które będą realizowane w tym roku na terenie gminy Buk przez powiat poznański.
Do końca maja potrwa budowa 4,6-kilometrowej ścieżki rowerowej na drodze
z Szewc do węzła przesiadkowego w Buku.
Prace, które rozpoczęły się w lutym zeszłego
roku (realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”) są już na ostatniej prostej. Bu-

dowa pochłonie łącznie niemal 7,5 mln zł
i jest dofinansowywana z budżetu Unii Europejskiej w ramach tzw. Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
Wkrótce zakończy się również remont
drogi Dobieżyn – Piekary. Na odcinku
o długości 3,4 kilometra pojawiła się nowa
nawierzchnia, a pobocza zostały wzmocnione kruszywem. Wkrótce pojawi się tam
7.04.2020
nowe oznakowanie poziome. Koszt prac to
około 2 mln zł.
- Droga Dobieżyn – Piekary była przed

Uwaga kierowcy! Remont ronda przy A2

O

d 15 kwietnia br. nastąpią utrudnienia w ruchu w związku z remontem
nawierzchni ronda przy węźle Buk
w Niepruszewie, w liniach rozgraniczających autostradę. Na zlecenie Autostrady
Wielkopolskiej prace wykona spółka A2
Route. Podstawowy zakres prac obejmuje:
frezowanie wszystkich warstw bitumicznych
nawierzchni ronda, dogęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa oraz ułożenie
nowych warstw bitumicznych. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców związane z pracami, wykonawca na czas remontu
zdecydował o wykonaniu drogi objazdowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307. Dzięki

temu możliwa będzie bezkolizyjna realizacja prac remontowych, co znacznie ułatwi
prowadzenie ruchu w rejonie ronda - bez konieczności stosowania ruchu wahadłowego.
Obecnie wykonana jest już droga objazdowa.
Ruch samochodów ma być przełożony na
nią w chwili rozpoczęcia prac remontowych
tj. 15.04.2020 r. Jeśli sytuacja epidemiczna
się nie pogorszy i nie będą wprowadzone
dodatkowe obostrzenia utrudniające realizację remontu, to prace potrwają około 8 dni,
a kolejne 4 dni zajmie rozebranie objazdu
oraz prace porządkowe.
Apelujemy o rozwagę i ostrożną jazdę.
Red.

Postępuje remont WKD w Dobieżynie
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remontem w złym stanie technicznym. Teraz komfort jazdy zdecydowanie się poprawi – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański. – Nie poprzestajemy na tym.
Zleciliśmy już opracowanie projektów dla
kolejnych inwestycji na terenie gminy Buk.
Mowa o dokumentacjach technicznych
dla dwóch kolejnych zadań. W listopadzie
tego roku powinien być gotowy projekt przebudowy ulicy Otuskiej w Buku, a dokładnie
odcinka od ulicy Sportowej w Buku do ulicy
Jana Pawła II w Wielkiej Wsi. W ramach zadania planowana jest przebudowa jezdni
oraz budowa chodników. Koszt opracowania
dokumentacji to około 100 tys. zł.
Kolejny projekt ma być gotowy w listopadzie 2021 roku. Chodzi o rozbudowę drogi
Buk – Wiktorowo. To odcinek o długości
3,8 km. W ramach zadania jezdnia zostanie
poszerzona do 6 metrów, pojawi się nowa
nawierzchnia, przebudowane zostaną mosty
i przepusty, uzupełnione zostaną chodniki
w miejscu ścisłej zabudowy. Koszt opracowania dokumentacji przebudowy drogi Buk
– Wiktorowo to około 300 tys. zł.
Wydruk poglądowy
Realizacja projektowanych zadań planowana jest w kolejnych latach, jeśli skutki
ekonomiczne pandemii na to pozwolą.

W

dniu 23 września 2019 roku rozpoczęto prace budowlane w wiejskim domu kultury w Dobieżynie.
Wykonawcą prac jest firma UB Szałata.
Termin realizacji robót ustalony został na
15 kwietnia 2020 roku, ale z uwagi na wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii
termin ten zostanie przesunięty. W ramach
przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona
wymiana istniejącej konstrukcji stropu nad
parterem, stropodachu w części wieży, więźby dachowej, ścian murowanych powyżej
poziomu stropu. Dodatkowo obiekt będzie
wyposażony w nowe żelbetowe schody ze-1/1
wnętrzne wraz z żelbetowymi balustradami.
l KWIECIEŃ 2020

Obiekt otrzyma nową instalację centralnego ogrzewania oraz instalację wentylacji
mechanicznej. Oprócz robót budowlanych
związanych z remontem samego obiektu,
wykonane zostanie także nowe zagospo-

darowanie przyległego terenu. Planuje się
utwardzić teren wokół obiektu, częściowo
kostką betonową i kostką ażurową. Ponadto
kompleks zostanie oświetlony i wzbogacony w elementy małej architektury. Zadanie

Microsoft Teams w SP Buk,
czyli jak w kilka dni wszyscy
staliśmy się cyfrowymi tubylcami.

M

arzec 2020 roku przejdzie do historii
jako data, w której świat, jaki dotychczas znaliśmy, stanął na głowie.
Pandemia odcisnęła się swoim dramatycznym piętnem na naszym życiu, ale także
wymusiła na gminach, dyrektorach szkół
i nauczycielach, a nade wszystko na uczniach
i ich rodzicach konieczność odnalezienia
się - w niekiedy całkowicie dla nas obcej
– rzeczywistości kształcenia na odległość.
Z dnia na dzień musieliśmy wszyscy nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości
cyfrowej. Dom stał się nie tylko środowiskiem uczenia się, ale także środowiskiem
nauczania. Poszukiwaliśmy rozwiązań, które
pozwolą wszystkim uczestnikom procesu
edukacyjnego – nauczycielom oraz uczniom
i ich rodzicom – gromadzić materiał do pracy
zdalnej w jednym miejscu w taki sposób,
aby zminimalizować konieczność posługiwania się e-dziennikiem, który – trzeba to
powiedzieć jasno – nie wytrzymał obciążenia
nałożonym na 4,5 miliona uczniów obowiązkiem kształcenia na odległość. Zdecydowaliśmy się zatem na wprowadzenie systemu
Microsoft Teams, który dzięki ogromnemu
zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz
ich rodziców, stał się środowiskiem nauki
w naszej szkole. W niespełna tydzień przy
współpracy z administratorem danych wygenerowaliśmy niemal 700 loginów i haseł dostępu dla uczniów i ponad 50 dla nauczycieli.

KOSYNIER BUKOWSKI l

Warto dodać, że pracę na Teamsie rozpoczęliśmy 30 marca, wyprzedzając tym samym
firmę Vulcan, która możliwość integracji
baz danych z e-dziennika ze środowiskiem
Microsoft ogłosiła dopiero 3 kwietnia.
Teams ma tę przewagę nad e-dziennikiem, że nie wymaga obecności rodzica, który
musi przekazać swojemu dziecku materiał do
pracy wysłany przez nauczyciela e-dziennikiem. Uczeń, logując się na swoje konto, ma
dostęp do wszystkich lekcji, nie musi czekać,
aż rodzic wróci z pracy i przekaże mu zadania
do pracy na dany dzień. Zaletą Teamsa jest
także możliwość bezpośredniego kontaktu
uczniów z nauczycielami – uczniowie chętnie
zadają pytania, proszą o wskazówki, komunikują się z nauczycielami i z innymi uczniami,
co sprawia im ogromną radość. Uczniowie
mogą także korzystać z tzw. czytnika immersyjnego, czyli funkcji, która odczytuje treść
przesłanego przez nauczyciela materiału. Teams umożliwia również nagrywanie lekcji,
które uczeń może odtworzyć w dogodnym
dla siebie czasie. Ponadto jest to doskonałe
narzędzie do wideokonferencji, o czym mogli
przekonać się już nauczyciele, uczestnicząc
w szkoleniu dotyczącym obsługi tej aplikacji,
przeprowadzonym za jej pomocą. Narzędzie
Microsoftu znacząco ułatwia także proces monitorowania i oceniania postępów uczniów.
Dzieci rozwiązują zadania, quizy, karty pracy
bezpośrednio w środowisku Microsoftu bez

współfinansowane jest z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ilona Dębska

konieczności drukowania, skanowania, robienia zdjęć i przesyłania wyników swojej
pracy drogą mailową.
Teams otwiera przed nauczycielami
i uczniami możliwość prowadzenia lekcji
on-line w czasie rzeczywistym. Taka metoda
pracy napotyka jednak na razie trudności.
Z czym są one związane? Po pierwsze w szkole
podstawowej mamy uczniów o zróżnicowanych kompetencjach cyfrowych: inaczej będzie pracował uczeń klasy pierwszej, inaczej
uczeń klasy 8. Po drugie w wielu rodzinach po
prostu nie ma wystarczającej ilości sprzętu
komputerowego. Wielokrotnie zdarzają się
sytuacje, że w domu jest kilkoro dzieci, a tylko
jeden komputer. Często starsze rodzeństwo,
uczące się w szkołach ponadpodstawowych,
przez wiele godzin blokuje dostęp do komputera, uczestnicząc w lekcjach on-line.
W krótkim czasie w polskiej edukacji
i w naszej szkole dokonała się rewolucja
cyfrowa, do której nikt nie był przygotowany.
Szkoła na szczęście nie została sama, choć
współautorem tej rewolucji nie jest Ministerstwo Edukacji. Jej autorami jesteśmy my
– społeczność naszego miasta: przychylne
władze gminy, otwarci uczniowie, zaangażowani nauczyciele, a nade wszystko rodzice,
bez których kształcenie zdalne po prostu
nie istnieje i którym składamy ogromne
podziękowania za ich wysiłek wkładany
codziennie w edukację dzieci. Wszyscy się
uczymy, wszyscy boimy się zmian, wszyscy popełniamy błędy, ale wspólnie udało
nam się w kilka dni wprowadzić do użytku
aplikację, którą zazwyczaj przygotowuje się
i wprowadza całymi miesiącami. To jest nasz
wspólny sukces!
Anna Krzemińska
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Nowe drzewa
w gminie

Z

godnie z obietnicą Burmistrza Miasto i Gmina Buk dokonało w marcu br.
zakupu 138 sadzonek drzew o obwodach pni 12-14 cm. Są to miłorzęby, platany,
lipy, klony, robinie oraz buki. Drzewa zostały
posadzone na terenie miejscowości Wielka Wieś w ramach ochrony, rekultywacji
i poprawy jakości gruntów rolnych. W tym
celu został złożony wniosek o udzielenie

Sokolnik kontra
gawrony
na terenie miasta

dotacji w roku 2020 z budżetu Województwa
Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew
miododajnych. Łącznie zakupiono i posadzono w tym celu czterdzieści drzew z gatunku
Robinia akacjowa, lipa drobnolistna, klon
polny oraz leszczyna. Wartość zakupu drzew
to 10.600,00 zł brutto.
Drzewka posadzono także m.in. w miejscowości Dobra (przy Sali wiejskiej) oraz
w Szewcach (wzdłuż drogi prowadzącej do
Dobieżyna), w Wielkiej Wsi oraz w samym
mieście Buk wzdłuż ulicy Orzechowej, w postaci szpaleru kolumnowych buków w od-

W

wielu miejscach w Buku przebywają
na drzewach gawrony i kawki. Swą
obecnością zakłócają życie mieszkańcom, zanieczyszczając chodniki, ławki
i zaparkowane auta. Szczególnie liczebnie
występują w parku Sokoła i na terenie przy
ulicy Dworcowej. W tych lokalizacjach od 16
marca przeprowadzane są działania sokolnika w towarzystwie ptaków jastrzębiowa-

Ulga inwestycyjna
w podatku rolnym

U

przejmie informuję, że zgodnie z art.13
ustawy o podatku rolnym, podatnikom
podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych
na:
1. budowę lub modernizację budynków
inwentarskich służących do chowu,
hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących
ochronie środowiska,
2. zakup i zainstalowanie:
» deszczowni,
» urządzeń melioracyjnych i urządzeń
zaopatrzenia gospodarstwa
» w wodę,
» urządzeń do wykorzystywania na
cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca,
spadku wód),
14

tych. Jest to inicjatywa zlecona przez Urząd
Miasta, stanowiąca odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców problemy z uciąż-

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem
środków publicznych.
Za budynki inwentarskie uważa się budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego np. obory,
tuczarnie, kurniki, chlewnie.
Do obiektów służących ochronie środowiska z kolei m. in. oczyszczalnie ścieków,
szamba, studzienki odprowadzające ścieki,
urządzenia służące do unieszkodliwiania
odpadów.
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na wniosek podatnika do właściwego
urzędu gminy. Polega ona na odliczeniu od
należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została
dokonana inwestycja, kwoty w wysokości
25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej
samej inwestycji nie może być stosowana
dłużej niż przez 15 lat.

mianie „Dawyck”. Na zakup drzew w okresie
wiosennym 2020 r. miasto wydało 52 340
złotych.
Ponadto wzdłuż drogi powiatowej
z Buku do Szewc dokonano nasadzeń drzew
liściastych z gatunku klon, lipa, dąb w ilości 130 sztuk. Rekompensować one mają
wcześniejszą wycinkę 34 drzew w związku
z budową ścieżki rowerowej. Łącznie zatem
na terenie miasta i gminy Buk posadzono
obecnej wiosny już 268 drzew liściastych.
Jesienią planuje się kolejne nasadzenia
Błażej Buda
liwym ptactwem. Praca sokolnika polega
na wypuszczaniu drapieżników w chwili
zlokalizowania zgrupowania gawronów
lub kawek, aby odstraszyć je i zniechęcić
do zakładania gniazd i w efekcie zmusić do
przeniesienia się poza miasto. Praca sokolnika trwa od świtu do zmierzchu. Zwracamy
się z prośbą o omijanie (w miarę możliwości)
terenu jego działania. Proces odstraszania
szkodników jest długoterminowy i bardzo
złożony, dlatego przewidujemy, że w tym
roku nie uda się jeszcze osiągnąć stuprocentowej skuteczności. Mamy jednak nadzieję,
że w kolejnych latach problem ten zostanie
całkowicie wyeliminowany.
Błażej Buda
Po zakończeniu inwestycji, podatnik
musi złożyć wniosek o udzielenie ulgi, który można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Buk lub w siedzibie
Urzędu pok. nr 12 oraz dołączyć do niego
zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami, fakturami.
Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony i ulga
przyznana, to kwota ulgi inwestycyjnej jest
odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ustawa
stanowi, że podatnicy do składania deklaracji
na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę
przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Należy podkreślić, że w świetle ustawy
o podatku rolnym podatnik traci prawo do
odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku
sprzedaży obiektów i urządzeń od których
przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia
ich na inne cele.
Anna Skotarczak
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Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.

09.06.2020 r.
godz. 12.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10.06.2020 r.
godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandyda- 10.06.2020 r.
ta woli uczęszczania do oddziału spor- godz. 9.00
towego klasy IV.
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

12.06.2020 r.
godz. 15.00

15.06.2020 r.
godz. 12.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do oddziału sportowego klasy IV.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic kandydata może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 15.06.2020 r.
od godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Opublikowanie na stronach internetowych szkół podstawowych informacji
o wolnych miejscach w oddziałach sportowych klas IV.

Szanowni Państwo,

N

abór wniosków do oddziału sportowego jest przedłużony
do dnia 1 czerwca 2020 r. w związku z decyzję Prezesa Rady
Ministrów o przedłużeniu okresu zamknięcia placówek oświatowych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 należało zmienić harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów sportowych klas
IV w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto
i Gminę Buk na rok szkolny 2020/2021.
Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, który stanowi
załącznik do zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 3 kwietnia 2020
r. zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy
Buk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do oddziałów sportowych w publicznej szkole
podstawowej w Buku, której organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Buk w roku szkolnym 2020/2021.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN OD

TERMIN DO

Składanie wniosków o przyjęcie do 11.03.2020 r.
oddziałów sportowych klas IV w Szko- godz. 9.00
łach podstawowych, w których zostaną
utworzone oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów naboru

01.06.2020 r.
godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej kandydatów 03.06.2020 r.
posiadających bardzo dobry stan zdro- godz. 9.00
wia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

08.06.2020 r.
godz. 15.00
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01.07.2020 r. godz. 9.00

Składanie wniosków o przyjęcie na 01.07.2020 r.
wolne miejsca w oddziałach sporto- godz. 12.00
wych klas IV.

02.07.2020 r.
godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej kandydatów 06.07.2020 r.
posiadających bardzo dobry stan zdro- godz. 9.00
wia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

06.07.2020 r.
godz. 15.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej

07.07.2020 r. godz. 12.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

08.07.2020 r. godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

08.07.2020 r.
godz. 9.00

09.07.2020 r.
godz. 15.00

10.07.2020 r. godz. 12.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do oddziału sportowego klasy IV.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic kandydata może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 10.07.2020 r.
od godz. 12.00

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w oddziałach sportowych klas IV.

31 sierpnia 2020 r.
godz. 9.00
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Inaczej niż zawsze

T

rudno uwierzyć, że w tym roku nie
będzie możliwości przeżywać Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego tak, jak
to zawsze było. Nawet bardzo „letni katolicy”
nie wyobrażali sobie, aby nie skorzystać z sakramentu pokuty i nie przyjąć Komunii Świętej w czasie Mszy św. w tak wielkie święta.
Tak było.
Jednak będzie inaczej.
Nikt tego nie przewidział. Rzeczywistość
przerosła nasze wyobrażenia.
Jak się w tej sytuacji odnaleźć?
Straciliśmy swoje utarte życiowe ścieżki.
Trzeba szukać w tej nowej rzeczywistości
tego, co jest możliwe do wypełnienia i przyjąć takie warunki, aby nie zagubić sensu życia. Aby nie utracić podstaw naszej wiary,
która zawsze daje nadzieję.
Pan Bóg jest. Jest nam tak samo bliski,
jak przedtem. Trzeba nam korzystać z tych
sposobów łączności z Nim, które mamy do
dyspozycji zawsze.
Podstawowym sposobem łączności
z Bogiem jest modlitwa. Osobista modlitwa.
Nie zawsze praktykowana, bo nie ma czasu. Przyzwyczailiśmy się, że w kościele jest
wszystko gotowe. Czekające na nas. Teraz
jest inaczej. Potrzeba naszej aktywności, aby
nic z tego kontaktu z Bogiem nie zginęło. Potrzeba tworzyć tę więź z Bogiem z potrzeby
serca. Jak bardzo przydają się teraz nasze
osobiste doświadczenia bliskości z Bogiem.
Obecność na Mszy św. tylko przez środki
przekazu. Komunia św. przyjmowana w sposób duchowy, czyli gorące pragnienie, aby
Jezus był ze mną.
To są trudne doświadczenia wiary, ale
dające nowe możliwości.
Niech te inne Święta Zmartwychwstania Pańskiego niosą umocnienie w wierze.
Niech budują nadzieję, że ostatecznie dobro
i życie zwycięży.
Niech oddalają wątpliwości, że jesteśmy
w ślepej ciemnej uliczce pozostawieni
samym sobie.

Naszym zadaniem jest jednoczyć się
w modlitwie wypraszającej odmianę tego
trudnego czasu. To jest nasza powinność,
która przyniesie radosny poranek Zmartwychwstania z tego, co jest naszym trudnym
doświadczeniem.
Jesteśmy z Wami wszystkimi w codziennej modlitwie obejmującej Was wszystkich.
Z naszej wspólnoty parafialnej płynie potęga modlitwy -codziennych Mszy św., nieustannej modlitwy „Jerycha Różańcowego”
trwającej czwarty tydzień, postu ścisłego,
codziennej wspólnej modlitwy różańcowej.
Ufamy, że i w oczach Bożych jesteśmy widziani z naszym wołaniem. Niech Serca nasze wypełni Boża nadzieja. Trwajmy razem
w budowaniu mocnej wspólnoty ludzi wiary
Jezusowi Zmartwychwstałemu.
Jednoczmy się w przekazywaniu tych
najważniejszych dla nas dni w roku liturgicznym. Tak jak to możliwe. Inaczej niż zwykle.
Pozostając w domu. Korzystając ze środków
przekazu – także z naszego Sanktuarium.
W czwartek – Msza św. wieczerzy
Pańskiej o 18:30. Po niej czas na Adorację
i modlitwę z Jezusem uwięzionym – do godz.
22:00.

W piątek – post ścisły. Trzy postne posiłki w ciągu dnia.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 7:00 do 18:00
- Nabożeństwo Męki Pańskiej – o 18:30
- Adoracja przy „Grobie Pańskim” do
godz. 22:00.
W sobotę – Adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 7:00 do 19:30.
- Liturgia Wigilii Paschalnej o 20:00.
W Niedzielę Zmartwychwstania –
Msza św. Rezurekcyjna o 6:00. Przed nią
błogosławieństwo Najśw. Sakramentem na
zewnątrz kościoła. Następne Msze św. o 9:00,
10:30, 12:00 i 18:30.
W Poniedziałek Wielkanocny – Msze
św. według porządku niedzielnego.

Pamiętajmy o tym, aby pozostać
w domu i przez środki przekazu uczestniczyć
w tych nabożeństwach. Pomóżmy opanować
pandemię posłuszeństwem wskazaniom
odpowiedzialnych za nasze zdrowie i życie.
Pamiętający o Was w modlitwie i proszący Was o modlitwę Duszpasterze:
ks. Andrzej Szczepaniak
ks. Wojciech Waszkiel
ks. Piotr Bednarski

KOMUNIKAT W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W WIELKIM TYGODNIU
1. Dyspensa
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami
wprowadzonymi przez
organy władzy Ksiądz
Arcybiskup Metropolita
przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych
dekretów oraz dyspensy od
obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej
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niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz
innym wiernym przebywającym na
jej terenie do odwołania.
2. Liczba osób uczestniczących w kulcie
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 31 marca br. (§9, pkt 3) nakazuje, by „w trakcie sprawowania kultu
religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych, na danym terenie lub w danym

obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń”:
– nie więcej niż 5 uczestników, oprócz
osób sprawujących kult religijny lub osób
dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy
w przypadku pogrzebu;
Powyższe limity w najbliższych dniach
mogą ulec zmianie. Należy śledzić bieżące
zarządzenia władz państwowych i się do
nich dostosować.
l KWIECIEŃ 2020

3. Komunia Święta poza liturgią
Pamiętając o zakazie odwiedzania osób
będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą,
należy udzielać Komunii św. poza liturgią,
z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii
św. można udzielić poza liturgią tylko
chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać
Komunii św. poza liturgią jedynie jako
Wiatyku.
4. Msza Święta Krzyżma
a. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki
Czwartek o godz. 11.00 jedynie w wąskim gronie usługujących. Liturgię
transmitować będzie TVP 3 (antena
ogólnopolska).
b. Podczas liturgii poświęcone zostaną
oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów
poznańskich i podpoznańskich oraz
księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek,
Wielką Sobotę lub w dni powszednie
Oktawy Wielkanocy.
5. Transmisje Triduum
a. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze
poznańskiej pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Metropolity
transmitowane będą przez Radio
Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia
Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia

Paschalna o godz. 22.00.
b. Księży proboszczów zachęca się
usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych
i ogłoszenia ich terminów wiernym,
by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
6. Zasady dotyczące liturgii Świętego
Triduum Paschalnego:
a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej
należy opuścić obrzęd obmycia nóg
(mandatum).
b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją
epidemii. Stosowny tekst przesyłamy
w załączeniu.
c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez
przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez
kontaktu bezpośredniego.
d. W celu umożliwienia poszczególnym
wiernym indywidualnej modlitwy
kościoły winny być w ciągu dnia
otwarte. Zaleca się też podtrzymać
zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć
starań, by w świątyni nie przebywało
jednocześnie więcej niż 5 osób (należy wywiesić informację).
e. Liturgię światła zaleca się rozpocząć
wewnątrz świątyni, poświęcając
ogień zapalonego znicza.
f. W Wigilię Paschalną nie zaleca się
używania pokropień ani sprawowania
sakramentu chrztu.

g. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie
liturgii udzielił błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem przed
bramą kościoła.
h. Uroczystości Triduum Paschalnego
można organizować w kaplicach
domów zakonnych, jednakże w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie
mieszkańcy domu, bez udziału osób
postronnych.
7. „Liturgia domowa”
a. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego
Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych
w sobotę, dn. 4 kwietnia br., uruchomiona zostanie specjalna strona
internetowa: www.swietawdomu.pl.
Sukcesywnie będą na niej umieszczane pomoce duszpasterskie (filmy,
katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej
Ewangelii, scenariusze celebracji
domowych, teksty do wykorzystania
podczas śniadania wielkanocnego).
b. W parafiach nie należy organizować
poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka”
ma mieć charakter liturgii domowej.
Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
Stosowny tekst można będzie pobrać
ze strony www.swietawdomu.pl .
† Szymon Stułkowski
Wikariusz generalny

Szycie maseczek ochronnych w czasie
pandemii koronowirusa – Buk i okolice

W

związku z pandemią koronowirusa
wszędzie brakuje sprzętu ochronnego. We współpracy z Jadłodzielnia-Mosina chcemy pomóc lokalnym sprzedawcom, kasjerkom, listonoszom, poprzez
szycie maseczek, by zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w tym trudnym czasie.
Akcja szycia przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania – zgłosiło się już ponad 40 pań
z Buku i okolic (Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice). Osoby, które nie mają
umiejętności krawieckich, a pragną w jakiś
sposób wspomóc akcję ofiarowują materiał
(flizelina), lamówki, bądź gumki.
Siostry Miłosierdzia włączają się w akcje poprzez przygotowywanie materiału,
wykrawanie go i koordynowanie całą akcją.
Przede wszystkim otaczamy szczególną modlitwą opiekę medyczną oraz wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób angażują się
w akcję szycia maseczek.
KOSYNIER BUKOWSKI l

Rozdałyśmy też Cudowne Medaliki, które są dostępne w Sanktuarium Matki Bożej
Bukowskiej i przy wejściu do naszego domu.
Matka Boża objawiła się w 1830 r., w Paryżu jednej z naszych sióstr – św. Katarzynie
Laboure prosząc o wybicie tych medalików.
W 1832 r. wybuchła pandemia cholery, w samym Paryżu zmarło ok. 20 tys. ludzi– Siostry
rozdały w tym czasie ponad 1,5 tys. pierwszych Cudownych Medalików. Wielu ludzi
cudownie wyzdrowiało i co najważniejsze
nawróciło się do Boga. Dalej, w bardzo krótkim czasie epidemia ustąpiła, a lud Paryża
nazwał medalik – „Cudownym”. Zachęcamy
wszystkich do ufnej modlitwy przez wstawiennictwo matki Bożej Niepokalanej.
Z okazji zbliżając się Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć przede wszystkim
błogosławieństwa i radości od Zmartwychwstałego Pana.
Niech pokój i nadzieja w nas nie zga-

sną, ale dzięki łasce Pana trwają pomimo
trudnego czasu.
Jeżeli ktoś mógłby ofiarować materiał
– flizelinę, lamówki, bądź gumki bardzo
prosimy o kontakt:
Tel. do Sióstr Miłosierdzia:
(61) 814 -02- 40
Siostry Miłosierdzia z Buku
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Gminne wsparcie
dla poznańskiego
szpitala

W

imieniu mieszkańców Miasta
i Gminy przekazaliśmy dziś pomoc
rzeczową Wielospecjalistycznemu
Szpitalowi Miejskiemu im. J. Strusia w Poz
naniu, przekształconemu na czas walki
z epidemią koronawirusa w jednoimienny
szpital zakaźny. Wśród przekazanych darów znalazły się woda mineralna, materiały
medyczne i sanitarne służące do ochrony
osobistej personelu medycznego, a także

środki do dezynfekcji. Wartość przekazanych darów, które zostały zakupione przez
Miasto i Gminę oraz przekazane przez Firmę

Pomoc dla szpitali płynie z Dobieżyna

W

tych trudnych dla wszystkich czasach każda pomoc jest na wagę złota. Wielu mieszkańców Dobieżyna
zaangażowało się w zbiórkę podstawowych

produktów na rzecz wielkopolskich szpitali.
Po tygodniu prowadzonej akcji, 27 marca
dostarczono do punktu zbiorczego przy stadionie Lecha w Poznaniu m.in.: 100 sztuk

OSP Niepruszewo wspiera szpital

D

zięki wsparciu mieszkańców Niepruszewa, Brzozy oraz druhów strażaków
jednostka OSP Niepruszewo prze-
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kazała do Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
następujący sprzęt wspierający lekarzy

Serwus wyniosła ok 25 tys. zł.
Przekazane dary są swoistą „cegiełką”
w morzu potrzeb Szpitala.

rękawiczek ochronnych, fartuchy jednorazowe, kremy do rąk, 12 preparatów do dezynfekcji pomieszczeń, około 180 dużych i 60
małych butelek wody, 40 opakowań ciastek
i pierników, około 50 batoników i wafelków,
około 30 opakowań kawy oraz 20 opakowań
herbaty, cukierki i kilka kilogramów cukru.
Odzew ze strony mieszkańców przeszedł
oczekiwania sołtysa Bartosza Budycha.
W przeprowadzenie zbiórki zaangażowała się także Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich.
Jeśli ktoś chciałby wspomóc wielkopolskie szpitale, to odsyłamy na stronę www.
kibice-razem.pl. Koordynatorami akcji, do
której przyłączyli się mieszkańcy Dobieżyna,
są Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz oraz
poznański ośrodek Kibice Razem Lecha
Poznań.
Ogromne podziękowania dla mieszkańców Dobieżyna za wielkie serce!
Zuzanna Skibińska
i pielęgniarki w walce z epidemią COVID-19:
2 krótkofalówki (które poprawiają łączność
wewnątrz szpitala), 4 pulsoksymetry, 24
pary obuwia gumowego oraz rękawiczki
nitrylowe.
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BEZ KAR
BIBLIOTECZNYCH
Drodzy Czytelnicy Biblioteki
Publicznej w Buku,

Biblioteka i Kino w czasie epidemii

W

szystkie książnice w kraju zostały
zamknięte w obawie przed transmisją wirusa. Od 13 marca nie mogą
prowadzić czytelń oraz wypożyczalni. Papierowe książki w foliowych okładkach są
idealnym nośnikiem dla koronawirusa. Z tej
przyczyny zarówno wypożyczenia jak i zwroty książek są prawnie zakazane. W chwili
obecnej trudno przewidzieć, kiedy nastąpi
ponowne otwarcie placówek. Biblioteka
Narodowa opracowała zalecenia sanitarne dotyczące odbioru książek po zniesieniu zakazu. Wydaje się jednak, że będą one
podlegały weryfikacji w ślad za poszerzającą
się wiedzą o naturze rozprzestrzeniania się
samego wirusa SARS-CoV-2. Już dziś pewne
jest, że zwracane egzemplarze przyjmowane

KOSYNIER BUKOWSKI l

będą przez pracowników w lateksowych lub
nitrylowych rękawiczkach, a same woluminy
trafią do 10-14 dniowej kwarantanny. Będzie to duże wyzwanie organizacyjne dla
bukowskiej książnicy, działającej w ciasnych
pomieszczeniach. Póki co Biblioteka nie jest
dostępna dla czytelników. Od 10 marca do
odwołania pozostaje zamknięte Kino Wielkopolanin. W ślad za tym nie działa także
Kawiarnia Stopklatka. Pracownicy Biblioteki
i Kina w miarę możliwości wykonują pracę
zdalnie lub stacjonarnie w systemie zmianowym, tak by unikać i ograniczać wspólne
przebywanie w budynku. Wykonywane są
zaległe prace merytoryczne, w tym przy inwentarzach i ubytkowaniu oraz serwisowe przy budynku. Pracownicy biorą udział

uprzejmie informujemy, że kary za przetrzymywanie książek w okresie epidemii
nie będą naliczane. Prosimy o zignorowanie automatycznych powiadomień systemowych, które otrzymujecie Państwo na
e-mail. Za niedogodności przepraszamy
i życzymy Wam dużo zdrowia. Tęsknimy
za Wami! Bibliotekę otworzymy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

w szkoleniach on-line. Nie załamujemy rąk,
nie tracimy czasu, wierzymy, że te gorsze dni
przeminą i szybko spotkamy się ponownie
z naszymi Czytelnikami i Widzami. To dla
Państwa została uruchomiona internetowa
sprzedaż vouczerów na ofertę „Wielkopolanina” i „Stopklatki”, które będzie można wykorzystać po zakończeniu epidemii. Prosimy
pomóżcie nam przetrwać ten trudny czas,
a my zrewanżujemy się tym, co potrafimy
najlepiej: udostępniając książkowe nowości
i grając najlepsze filmy.
Hubert Wejmann
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Kampania antysmogowa

R

ozpoczynający się każdego roku nowy
sezon grzewczy oznacza, że jakość powietrza ulega pogorszeniu. Spowodowane
jest to m. in. spalaniem gorszych gatunków
węgla, a zwłaszcza miału węglowego, mokrego drewna lub w skrajnych przypadkach
niedozwolonych odpadów. W związku z tym
na bieżąco przeprowadza się kontrole nieruchomości mające na celu m. in. sprawdzanie
jakości spalanego paliwa oraz wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza. W chwili obecnej
z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego
kontrole zostały tymczasowo wstrzymane.
W roku 2019 z powiadomienia społecznego przeprowadzono 13 kontroli nieruchomości
dotyczących podejrzenia spalania niedozwolonych odpadów w piecach domowych oraz w 1
przypadku skierowano pismo do właściciela
nieruchomości o zakazie spalania odpadów
w piecu domowym. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2 przypadkach pobrano
odpady paleniskowe (popiół) i przesłano je
do Centralnego Laboratorium Pomiarowo–
Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju do
przeprowadzenia badań laboratoryjnych (z
Laboratorium tym Miasto i Gmina Buk posiada zawartą umowę na świadczenie usług
w zakresie badania odpadów paleniskowych).
W wyniku analizy laboratoryjnej przekazane
próbki odpadów paleniskowych (popioły) nie

Maseczka
na wagę złota...

wykazały termicznego przekształcania (spalania) niedozwolonych substancji (śmieci/
odpadów) w piecach, z których zostały pobrane próbki.
Do dnia 2 marca przeprowadzono łącznie
18 kontroli nieruchomości dot. podejrzenia
spalania niedozwolonych odpadów w piecach
domowych oraz w 1 przypadku skierowano
pismo do właściciela nieruchomości o zakazie
spalania odpadów w piecu domowym. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 5 przypadkach pobrano odpady paleniskowe (popiół)
i przesłano je do Centralnego Laboratorium
Pomiarowo–Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Pobrane 4 próby na podstawie
przeprowadzonej oceny morfologicznej oraz
wykonanych badań fizykochemicznych wykazały termiczne przekształcanie (spalanie)
niedozwolonych substancji (śmieci/odpadów)
w piecach, z których został pobrane próbki.
Począwszy od 21 listopada br. rozpoczęto
działania przy użyciu Drona Yuneec Typhoon H520 i skontrolowano 110 nieruchomości
położonych na terenie miasta i wsi. Latające
laboratorium zamontowane na dronie przeznaczone jest do kontroli i pomiaru stężenia
niebezpiecznych substancji gazowych oraz
pyłów zawieszonych w powietrzu takich jak:

PM – pył zawieszony; PM2.5 – PM10; H2S –
siarkowodór; HCL – chlorowodór oraz CH2O
– formaldehyd. Przeprowadzone kontrole nie
wykazały w powietrzu takich substancji jak
H2S – siarkowodór; HCL – chlorowodór oraz
CH2O – formaldehydu.

Wykaz kontrolowanych nieruchomości
wg miejsca położenia:
L.p. Miejscowość

Liczba
skontrolowanych
nieruchomości

1

Dakowy Suche

22

2

Dobra

12

3

Szewce

11

4

Sznyfin

4

5

Pawłówko

3

6

Wiktorowo

3

7

Wysoczka

4

8

Kalwy

5

9

Niepruszewo

4

10

Dobieżyn

17

11

Buk

18

12

Cieśle

3

13

Otusz

4
Konrad Woźniak

F

lizelina i gumka. Takie dwie rzeczy, które
jeszcze niedawno zalegały na półkach
niejednej pasmanterii, a dzisiaj albo ich
nie ma, albo cena jest zbyt wysoka. Mogę
powiedzieć, że teraz maseczka jest na wagę
złota. Wiele osób szyje. Dla użytku prywatnego
czy publicznego, dla szpitali, przychodni, dla
zwykłych ludzi.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury również
przyłącza się do tej akcji. My też będziemy szyć
maseczki, ale lokalnie. Dzięki dobrym ludziom,
maszynom do szycia i umiejętnościom zaopatrzymy nasze bukowskie przychodnie lekarskie
i naszych seniorów w maseczki.
W naszej gminie wiele osób szyje maseczki: krawcowe po godzinach pracy, emerytki
odświeżyły maszyny do szycia, a kto nie ma
zdolności krawieckich zgłasza chęci chociażby
do cięcia gumy.
Każdy chce pomagać. Bo WARTO.

Dzisiaj może nie są nam jeszcze potrzebne,
ale na pewno będą. Dlatego postanowiliśmy
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przyłączyć się do akcji SZYCIA MASECZEK.
Zakupiliśmy, a może raczej zdobyliśmy flizelinę i gumę (dzięki życzliwości ludzi i celowi
– w bardzo atrakcyjnych cenach), zgłosiła się
do nas krawcowa (a nawet niejedna) i pani
Ania oraz pani Renia – kobiety Anioły, które
wiedzą jak to wszystko zrobić.
Już teraz dziękuję za pomoc i życzliwość
wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się lub jeszcze się przyczynią do

naszej akcji. Uszyte przez nas maseczki będą
służyć społeczności lokalnej, a z czasem może
będziemy w stanie pomóc nawet innym.
Nasze maseczki już po świętach będzie
można odbierać – za darmo dla seniorów
60+ – w bukowskich aptekach. Zapraszamy.
Dziękuję za dobre serce. Bo DOBRO DO
CZŁOWIEKA WRACA...
Agnieszka Skałecka
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Dzień Kobiet
w gminie

Ś

więto 8 marca to zawsze przyjemna
okazja do spotkań. W tym roku świętowały panie z Dobieżyna, Pawłówka-Wiktorowa oraz Otusza.
Sołtys wsi Pawłówko-Wiktorowo Krzysztof Drzymała wraz z Radą Sołecką zaprosili
mieszkanki 9 marca na poczęstunek do Sali
Miejskiej w Buku. Każda z pań otrzymała od

sołtysa kolorowe prymulki. W spotkaniu
uczestniczył także burmistrz Paweł Adam,
który przyniósł w prezencie kosz pełen tulipanów.
W Siedlisku Józefówka 7 marca spotkały się natomiast członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Dobieżyna. Była to prywatna
inicjatywa pań. Z pewnych źródeł wiadomo,
że zabawa była przednia!
7 marca świętowały także panie z Otusza.
Sołtys Romuald Kubiak wraz z Radą Sołecką przywitali mieszkanki w Sali Wiejskiej
lampką szampana, wznosząc toast za ich
zdrowie. Życzenia złożyli także burmistrz
Paweł Adam oraz przewodniczący Rady
Miasta Piotr Goroński. Spotkanie uświet-

Dzień Kobiet KŻR i Żeńskiego Koła LOK
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nił koncert Vocal Studio Joanny Steinberg
z Buku. Utwory zaśpiewały: Joanna Steinberg, Marysia Zanbecka, Piotr Purzycki oraz
otuszanka Zosia Bogin.
Zuzanna Skibińska

Z

okazji Dnia Kobiet w dniu 07.03.2020 r.
w restauracji hotelu Melodia odbyło się
spotkanie Klubu Żołnierzy Rezerwy
i Żeńskiego Koła LOK. Przy wejściu członkowie klubu każdej pani wręczali tulipana.
Prezes klubu Piotr Andrzejewski powitał
wszystkich członków klubu, a zwłaszcza panie dla których z okazji święta to spotkanie
zostało zorganizowane. Złożył im życzenia
po czym zaśpiewaliśmy tradycyjne sto lat.
Następnie zjedliśmy pyszną kolację. Niespodzianką było wręczenie bukietów kwiatów
i okolicznościowych laurek parom małżeńskim, które niedawno obchodziły jubileusz
pożycia małżeńskiego. I tak państwo Kamila
i Paweł Kaseja 30-lecie, a państwo Teresa
i Włodzimierz Jarosińscy 50-lecie.
Do północy, przy akompaniamencie kol.
Karola Hołoda śpiewaliśmy pieśni biesiadne
i patriotyczne.
H.R.
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„Dzień
bez zabawek”
w Przedszkolu
Krasnala Hałabały

11

marca 2020 r. w naszym przedszkolu nie było zabawek, które mamy
w salach. Był to wyjątkowy i bardzo
kreatywny dzień! Na początku dzieci zaprezentowały zabawki, które zrobiły same
z rodzicami w domu - od kukiełek, domków
dla lalek, po roboty i samochody z kartonu.

Zostać bohaterem.
To takie proste!

Zabawki były wyjątkowe, ponieważ każda
zabawka była inna!
Następnie dzieci mogły zrobić zabawkę w przedszkolu, z różnych materiałów
dostępnych w sali oraz przyniesionych
z domu. Zabawy nie było końca! „Hałabał-

ki” wykazały się ogromną kreatywnością
i pomysłowością. Ten dzień długo zapadnie
w naszej pamięci i z pewnością powtórzymy
go w przyszłym roku.
Iwona Miga

P

andemia, koronawirus, epidemia, kwarantanna.
Te słowa zdominowały wszystkie doniesienia
medialne, nasze rozmowy i myśli na przestrzeni
ostatnich tygodni. Sprawiają, iż zaczynamy odczuwać
niepokój nie tylko o nas samych, ale przede wszystkim
o najbliższych i najsłabszych, którzy w każdej chwili
mogą wymagać wsparcia. Potencjalne zagrożenie musi
wzbudzić naszą czujność, ale nie może sprawić, że
zapomnimy o tych, którzy już w tej chwili potrzebują
realnej pomocy, tych których los nie oszczędza już od
dłuższego czasu i bezwzględnie atakuje.
Kacper Mójta to chłopiec z Buku, u którego
wykryto guza z wodogłowiem. Przeszedł szereg
operacji i zabiegów.
W chwili obecnej przyjmuje leki i jest pod stałą opieką specjalistów - onkologa, neurologa, neurochirurga, okulisty, gastroenterologa, laryngologa
i endokrynologa. Ciągła opieka, konsultacje, leczenie
stanowi istotne obciążenie domowego budżetu.
Dlatego dzięki działaniom Rady Rodziców Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku powstał szereg
inicjatyw, których celem jest pomoc materialna kierowana do Kacpra, a do których wsparcia serdecznie
zapraszamy.
Bezpośrednie wpłaty dokonywać można poprzez
stronę internetową www.pomagam.pl/ynrnb6np.
Ponadto wspaniałą możliwością wsparcia Kacpra
jest uczestnictwo w charytatywnych aukcjach wielu
interesujących przedmiotów, organizowanych na ten
cel na profilu facebookowym grupy –„Licytacja dla
Kacpra Mójty. Pomocy udzielić można także przekazując 1% podatku. Niezbędne informacje zawarte zostały na publikowanej ulotce.
Zachęcamy wszystkich do wsparcia. Jednocześnie słowa podziękowania i uznania pragniemy przekazać tym wszystkim, którzy do
tej pory włączyli się w zbiórkę. Warto pomagać! Pokój i dobro!
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Z Domu
Pogodnej Jesieni
Dzień Kobiet ze sztuką

9

marca 2020 r. w Pogodnej Jesieni seniorzy świętowali Dzień Kobiet. W tym
roku spędzili go pod hasłem „Dzień Kobiet ze sztuką”. Ten ważny dzień umilił artysta Alfons Bielawski - wielki miłośnik sztuki
i kobiet. Przygotował na ten dzień wystawę
swoich prac o kobietach oraz krótki występ
wokalny. Burmistrz Paweł Adam wręczył
każdej kobiecie tulipana, a Alicja Króliczak
z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny
wręczyła każdemu Panu upominek w postaci serduszka.

Wizyta uczniów
SP w Dobieżynie im.
o. Ignacego Cieślaka

T

radycją naszego Domu stało się organizowanie spotkań dla dzieci ze szkół. 10
marca br. odwiedziła nas grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobieżynie.
Dzieci razem z seniorami wykonały ozdoby
z włóczki oraz poznały technikę ozdabiania
dequpage.
Spotkania z seniorami pozwalają dzieciom nawiązać relacje z osobami starszymi,
dostrzec ich potencjał. Takie międzypokoleniowe działania przynoszą wiele korzyści:
wzmacniają więzi w społeczności lokalnej,
wzbogacają procesy uczenia się zarówno
dzieci, jak i osób starszych, a przede wszyst-

Odwołane imprezy
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Pogadanka z policją

R

ównież 10 marca w Domu Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień” odbyła się pogadanka z policją. St. sierż. Magdalena
Antkowiak przypomniała seniorom o zasadach bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Wręczyła także każdemu seniorowi ulotkę
na temat przemocy oraz aktualnych wciąż
metod wyłudzania pieniędzy metodą typu
„na wnuczka”. Pani policjantka odpowiedziała na każde pytanie płynące ze strony
seniorów.
Dom Dziennego Pobytu
„Pogodna Jesień” w Buku

» Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim
(12.05.2020)
» Rajd rowerowy w Otuszu (16.05.2020)
» Noc Muzeów (16.05.2020)
» Rajd motocyklowy w Dobieżynie
(23.05.2020)
» Dni Gminy Buk (6.06.2020)
» Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
w Dobieżynie (20.06.2020)
» Wianki w Niepruszewie (26-27.06.2020)

Z

przykrością informujemy o odwołaniu
do końca czerwca 2020 r. wszelkich imprez organizowanych przez jednostki
organizacyjne Miasta i Gminy Buk.
W miarę możliwości wydarzenia przekładane będą na inny termin.
Wśród anulowanych imprez znalazły
się m.in.:
» Koncert Ewy Demarczyk (18.03.2020)
» Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem
Bielakiem (23.03.2020)
» Obchody Dnia Strażaka i Jubileusz OSP

kim dają radość obu stronom. Dziękujemy za
odwiedziny i zapraszamy ponownie!

Dobieżyn (2.05.2020)
» Obchody Święta Konstytucji 3 maja
» Tydzień Bibliotek (8.05.2020)

Informacje o wydarzeniach na bieżąco
aktualizowane są w kalendarium na stronie
www.buk.gmina.pl.
Zuzanna Skibińska
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Obchody 101. rocznicy
zakończenia
Powstania
Wielkopolskiego

M

odlitwą i wspólnie odśpiewanym
hymnem mieszkańcy Dobieżyna uczcili 16 lutego 101. rocznicę
zakończenia Powstania Wielkopolskiego
i wszystkich poległych w walce o naszą
niepodległość.

Niezłomni, wyklęci – szkoła pamięta!

S

zkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy
w Szewcach pamiętała o bohaterach
podziemia antykomunistycznego, którzy oddali życie w walce o Polskę niepod24

ległą, przeciwstawiając się narzuconej siłą
władzy komunistycznej. Wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielami włączyli się w obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych. 4. marca 2020r. uczniowie z klas
I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczciły pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
uczestnicząc w uroczystym apelu szkolnym.
Podczas tego szczególnego spotkania dzieci
włączyły się do rozmowy na temat Polski
walczącej, bohaterstwa Polaków i patriotyzmu godnego najwyższego uznania. Zaśpiewanie „Roty”, wysłuchanie pięknych wierszy
o Ojczyźnie oraz wymownej pieśni o bohaterskich żołnierzach pt. „Rzeczpospolitej
poprzysięgali” nadały spotkaniu wzniosłego
i uroczystego charakteru. Ponadto, uczniowie mogli obejrzeć gazetkę z wizerunkami
niektórych bohaterów. W klasach IV-VIII na
lekcjach historii przeprowadzono pogadanki
przybliżające wiedzę o tym, kim byli „Żołnierze Wyklęci”, jaka jest geneza ich święta, które obchodzimy 1. marca. W klasach
najstarszych – VI-VIII odbyły się adekwatne
do poruszonego tematu pokazy filmowe.
Na gazetce szkolnej pojawiły się materiały
informacyjne o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Danucie Siedzikównie ps. „Inka”, Józefie
Franczaku ps. „Lalek” przygotowane przez
uczniów z klasy VI pod kierunkiem nauczycieli. Podjęte przez naszą szkołę inicjatywy
wpisują się w akcję MEN – „Szkoła pamięta”,
która cieszy się zainteresowaniem.
Paulina Tojek
l KWIECIEŃ 2020

Z piedestału na ławeczkę.
Tropem pomników wokół Poznania
Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu, Na co dzień często ignorujemy
ich obecność, a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsztu artystycznego
albo pamiątką intrygujących wydarzeń. Na szczęście ostatnio pomniki stały się bliższe
ludziom, bo swoista moda część z nich strąciła z piedestału na… ławeczki.

N

a ławce przed budynkiem Urzędu
Gminy w Suchym
Lesie można spotkać Wojciecha Bogusławskiego.
Rzeźba słynnego dramatopisarza przypomina, że
urodził się w pobliskim
Glinnie, dziś leżącym
w granicach poligonu
Biedrusko. W centrum
Lubonia, na placu swego imienia przysiadł
Edmund Bojanowski. Ten katolicki błogosławiony działał na rzecz najmłodszych, stąd
też obok jego figury znalazły się dzieci i zjeżdżalnia (!). W Luboniu warto też zobaczyć
słynnego Siewcę zdobiącego zabytkowe
osiedle przyfabryczne. Najbardziej znany
luboński pomnik doczekał się nawet brata
bliźniaka, stojącego przed Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu.

Promenadą do pomnika

Urokliwa ścieżka nad Jeziorem Kórnickim prowadzi obok ławeczki Wisławy Szymborskiej. Poetka urodziła się kilkaset metrów
dalej, w części Kórnika zwanej Prowentem.
Noblistka skromnie stoi z boku ławki, na
której rozsiadł się kot – „bohater” jednego
z jej wierszy. Rzeźbione zwierzęta pojawiły
się także na rynku w Obornikach, gdzie wodę
z fontanny „piją” kamienne gołębie.
Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne
bulwary. Nad Kanałem Mosińskim przystanął sympatyczny Elegant z Mosiny, a nadwarciańska promenada w Śremie to swoista aleja
gwiazd, z figurami słynnych mieszkańców
miasta: Heliodora Święcickiego, księdza Piotra Wawrzyniaka i Jerzego Jurgi. Kontynuując
Ławeczka Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu
(fot. Justyna Kędra)

KOSYNIER BUKOWSKI l

przechadzkę przez ogrody Muzeum Śremskiego
dotrzeć można do rzeźb
Magdaleny Abakanowicz,
wykonanych w tamtejszej
Odlewni Żeliwa. Trasa
spacerowa po prawobrzeżnej części miasta
pozwoli odszukać dziewczynkę z zapałkami oraz
Śremskiego Dobosza, jeden z najładniejszych pomników powstania
wielkopolskiego. Z tym zrywem związana
jest również ciekawa rzeźba Powstańca
Wielkopolskiego na cmentarzu w Buku.
Świadectwem II wojny światowej jest z kolei
figura na grobie żołnierzy Ludowego Wojska
Polskiego w Owińskach oraz zaskakujący pomnik poległych milicjantów w Czerwonaku.

Ślady dawnych czasów

Kto by pomyślał, że podpoznańska Dąbrówka swoją świetność przeżywała już
w IX i X wieku?! Świadczy o tym odkrycie
przedpiastowskiego grodu, który niedawno
doczekał się efektownej makiety. Oryginalną pamiątką przeszłości jest też tajemniczy
drewniany słup w sercu Puszczy Zielonki.
Czy to podstawa rzeźby św. Jana Nepomucena, słup graniczny, a może... postument
posągu Światowida? Ta zagadka nadal pozostaje niewyjaśniona.

Rzeźby niezwykłe

Ogród Kultur i Tolerancji przy Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie to przestrzeń zaludniona przez liczne figury. Stoją
tam nie tylko kopie rzeźb z egzotycznych
zakątków świata, ale i współczesne prace

Ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku
(fot. Łukasz Grzegorowski).
Vahana Bego. Równie oryginalnym artystą
był ksiądz Zygmunt Humerczyk, który w Ceradzu Kościelnym pozostawił po sobie rzeźby, budzące skojarzenia z pracami słynnego
Władysława Hasiora. Koniecznie trzeba też
zobaczyć, z czego dawny proboszcz zbudował nietuzinkowe ogrodzenie plebanii.
Wydawałoby się, że figura św. Józefa
w Swarzędzu to nic niezwykłego. Patron
miasta został jednak przedstawiony nietypowo: jako młody mężczyzna bez charakterystycznej brody. Swarzędzanie wymyślili też ciekawy sposób na upamiętnienie
swych rzemieślniczych tradycji, w miejsce
pomników stawiając w przestrzeni miasta
specjalne, okolicznościowe meble.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja
Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną
(PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych
sąsiadów, by zachęcić do samodzielnego poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych
perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT oraz
w Naszym Głosie Poznańskim.

Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego
w Suchym Lesie
(fot. Archiwum Gminy Suchy Las)
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Przedwczesny koniec sezonu szczypiornistek

Z

e względu na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd
Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjął
Uchwałę nr 12/20 w sprawie zakończenia
rozgrywek I i II ligi w piłce ręcznej kobiet
i mężczyzn w sezonie 2019/2020, z zachowaniem aktualnej klasyfikacji rozgrywek.

Patria
w czasach zarazy

O

d 12 marca Patria Buk nie prowadzi
zajęć treningowych. Spowodowane
jest to rzecz jasna poważną sytuacją
w całym kraju. Po wprowadzeniu stanu epidemii przemieszanie stało się utrudnione,
o treningach piłkarskich czy innej aktywności fizycznej w grupie nie może być mowy.
Drużyna seniorska rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej i walki o utrzymanie w V lidze w połowie stycznia. Do 12
marca udało się rozegrać 7 gier kontrolnych.
Cieszy brak porażki i wysoka forma strzelecka.
» Sparta Oborniki - MKS Patria Buk 1:1
» Canarinhos Skórzewo – MKS Patria Buk
3:6
» MKS Patria Buk – Spójnia Strykowo 2:0
» Patria Buk - Szturm Junikowo Poznań 6:3
» GKS Tarnovia III – MKS Patria Buk 2:2
» Przemysław Poznań – MKS Patria Buk 4:3
» MKS Patria Buk – GKS Tarnovia III 8:2
26

Dla Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej oznacza to, że seniorki grające
w drugiej lidze kończą sezon na wysokim
trzecim miejscu! Juniorki (2001 i młodsze)
uplasowały się w tym sezonie na czwartym
miejscu, a Juniorki młodsze nie zdążyły przez
stan epidemii powalczyć o wysokie miejsca
w kraju.
Nasz „młody klub”, który zaczął dzia-

Zarząd z przykrością podjął decyzję o zawieszeniu treningów we wszystkich grupach
młodzieżowych i drużyny seniorskiej. Decyzja ta była podyktowana troską o zdrowie
zawodników a także zgodna z wytycznymi
krajowych służb. Treningi zostaną wznowione, kiedy sytuacja ulegnie poprawie.
Runda wiosenna sezonu 2019/2020
stoi pod znakiem zapytania. Jest kilka hipotez zakończenia sezonu w V lidze. Mówi
się o powołaniu grup awansów i spadków
wzorem rozgrywek ekstraklasy. Możliwe jest
również zakończenie sezonu z utrzymaniem
tabeli po rundzie jesiennej – wiązało by się
to ze spadkiem do klasy okręgowej. Podjęte
kroki będą zależały od aktualnej sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa.
Mimo braku rozgrywek zarząd działa
pełną parą, aby być dobrze przygotowanym
do wejścia w cykl treningów i meczów mistrzowskich.
Nie jest to jednak czas zupełnie stracony.
Trenerzy przygotowali dla swoich zawodników pracę domową, czyli zestawy ćwiczeń,
które można wykonać bezpiecznie pojedynczo w ogrodzie lub mieszkaniu. Ćwiczenia
składają się z rozgrzewki, ćwiczeń z oporem

łalność od 1 stycznia 2020, zmuszony (jak
wszyscy) sytuacją w kraju i na świecie kończy sezon z bardzo dobrymi wynikami.
Na razie ćwiczymy i dbamy o formę
w domach, licząc na szybki powrót do normalności.
Do zobaczenia na halach sportowych
w Dopiewie i Buku.
Krzysztof Hypki
własnego ciała (pompki, brzuszki itp.) oraz
ćwiczeniami czucia piłki (żonglerka, zwody).
Co więcej dla wszystkich swoich zawodników Patria Buk przygotowała „Wyzwania
MKS-u”. Polega ono na pobijaniu kolejnych
rekordów życiowych w różnych konkurencjach. Każde zadanie składa się z pięciu
poziomów dostosowanych do wieku zawodników, a karty pracy są dostępne na stronie
facebookowej klubu. Oprócz skłaniania do
aktywności fizycznej zapraszamy do wspólnej zabawy polegającej na lepszym poznaniu
każdego zawodnika klubu. Cykl ankiet polega
na wypełnieniu przez zawodnika (względnie rodzica zawodnika) krótkiej metryczki
o nim samym. Następnie taka ankieta wraz ze
zdjęciem jest także umieszczana na profilu
społecznościowym naszego klubu.
Świat na moment zwolnił, a my wraz
z nim, co skłania do refleksji. Dlatego jest
to dobry czas na odkurzenie starych zdjęć
i fotografii. Dzięki uprzejmości p. Mirosława
Majdy naszego klubowego kronikarza
możemy co jakiś czas przypomnieć Patrię
z lat 70. 80. czy 90. ubiegłego wieku.
Paweł Prugar
Jakub Tonder
l KWIECIEŃ 2020
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Z okazji zbliżających się
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę zdrowia
i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pana
Jezusa. W tym wyjątkowym czasie zwróćmy się do
źródła naszej nadziei i z wiarą patrzmy na czas
teraźniejszy i przyszły.
Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Poznańskiego

Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu

przede wszystkim zdrowia.
Niech ten czas, mimo okoliczności,

będzie pełen ciepła rodzinnego.
Wesołego Alleluja!
Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnych spotkań
przy świątecznych stołach,
odpoczynku, wytchnienia
i wiosennego nastroju
życzą
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Buku
oraz
Redakcja „Kosyniera Bukowskiego”
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LEVANT FOODS Sp. z o.o.
Zakład Mleczarski w Buku
ul. Bohaterów Bukowskich 15a
Poszukuje pracownika
na stanowisko:
elektromechanik
▌Wymagania:
►uprawnienia do 1kW
►mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku w dziale utrzymania ruchu
►odpowiedzialność
►zaangażowanie
CV prosimy składać w sekretariacie Zakładu
w Buku ul. Bohaterów Bukowskich 15a lub
na adres mail: wieslaw.antoszkow@levant.pl
Telefon kontaktowy 601650686.
KOSYNIER BUKOWSKI l

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
29

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
30
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Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 609 794 670
lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział
Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych:
Numer kontaktowy: 61 873 92 95

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci:
Numer kontaktowy: 61 859 03 36,
539 524 935, 504 907 994

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800

190 590

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się
wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych
osób w poczekalni!!!
• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz
lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.
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