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Drodzy Mieszkańcy,
Sytuacja związana ze stanem epidemii
w naszej gminie wydaje się być stabilna od
dłuższego czasu. Jak dotąd stwierdzony był
tylko jeden przypadek osoby zarażonej koronawirusem, na szczęście już ozdrowionej.
Ciągle jednak kilkunastu mieszkańców poddawanych jest obowiązkowej kwarantannie,
co wynika z obowiązujących obostrzeń i zasad bezpieczeństwa, których nadal musimy
przestrzegać. Obecnie ma miejsce kolejny,
ostatni już etap „odmrażania” życia społeczno-gospodarczego i znoszenia uciążliwych
restrykcji. Trudno jednak mówić o ich całkowitym zniesieniu, tym bardziej, że w ostatnich
dniach miały miejsce nagłe wzrosty liczby
zachorowań oraz nowe ogniska koronawirusa w kraju, jak również w naszym regionie.
Niewątpliwie, pierwsze doświadczenia
związane z walką z pandemią mamy już za
sobą. W tym czasie podjęliśmy szereg czynności w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, co wiązało się również z czasowym
zawieszeniem działalności i ograniczeniem
dostępu do obiektów publicznych. W ramach
znoszenia obostrzeń, z końcem maja została
wznowiona działalność przedszkoli, szkół,
biblioteki, a także hali sportowej i innych
obiektów sportowych, których funkcjonowanie stało się możliwe przy zachowaniu
nowego reżimu sanitarnego. Wkrótce nastąpi otwarcie kąpieliska w Niepruszewie i sal
wiejskich, co uzależnione jest również od
spełnienia wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego. Generuje to niestety dodatkowe
wydatki budżetowe. Zdaję sobie sprawę,
że najmłodsi mieszkańcy z wytęsknieniem
oczekują na otwarcie placów zabaw. Jednak
dla samorządów i ta kwestia stanowi pewne
wyzwanie, ponieważ brakuje jednoznacznych wytycznych sanitarnych co do sposobu
użytkowania i ich ochrony, aby były to obiekty bezpieczne. Mam nadzieję, że niebawem
bez żadnych przeszkód dzieci będą mogły
z nich korzystać, jak również wziąć udział
w warsztatach czy skorzystać z półkolonii
zorganizowanych przez jednostki organizacyjne gminy w czasie wakacji.
Z uwagi na fakt, iż rok szkolny dobiega
końca, stoimy również w obliczu szczególnej
organizacji pracy placówek oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021. Dziś nie
wiadomo jaka będzie sytuacja epidemiczna 1 września, gdy rozpocznie się edukacja szkolna. Być może obowiązywać będą
minimalne ograniczenia, które nie wpłyną
znacząco na organizację placówek. Należy
wziąć jednak pod uwagę także negatywny
scenariusz przewidujący nadejście drugiej
fali zachorowań. Według opinii ekspertów
na długo jeszcze będziemy zmuszeni funkcjonować w tej odmiennej rzeczywistości,
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która niesie ze sobą szereg różnych wyzwań
i zmusza do stosowania nowych procedur
i wytycznych sanitarnych.
Nade wszystko obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas podejmowania rozważnych decyzji i odpowiedzialnego
wydatkowania środków budżetowych. Stąd
decyzja z początku epidemii, o ograniczeniu
do niezbędnego minimum wydatków bieżących w całej naszej gminie. Z perspektywy
czasu decyzja ta była słuszna, tym bardziej,
że z każdym kolejnym miesiącem następuje
znaczący, bo nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek dochodów gminy, a zwłaszcza
wpływów z podatku PIT. Niemniej jednak,
dzięki pozyskanym środkom rządowym oraz
unijnym, a także emisji obligacji będziemy
mogli przystąpić do wielomilionowych inwestycji. Wkrótce rozpoczną się budowy:
punktu przesiadkowego na dworcu PKP
w Buku, ulicy Kwiatowej w Wielkiej Wsi,
a także remont ulicy Sportowej w Buku. Zakupiony zostanie wóz bojowy dla jednostki
OSP w Niepruszewie, w całej gminie rozpoczniemy modernizację oświetlenia na bardziej
energooszczędne, ruszymy także z realizacją
dużych projektów służących podniesieniu
poziomu kształcenia we wszystkich szkołach
podstawowych oraz szkole branżowej. Mam
nadzieję, że również w tym roku rozpocznie
swoją działalność Dom Dziennej Opieki Medycznej, świadcząc usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne dla naszych seniorów.
W obecnej sytuacji realizacja tych
przedsięwzięć jest sporym wyzwaniem,
ale traktuję je jako priorytetowe z uwagi
na zapewnione środki zewnętrzne, których
dostępność w kolejnych latach może być
bardzo ograniczona, z powodu ekonomicznych konsekwencji i skutków stanu epidemii.
Z uwagi na stan epidemii uroczystości 30.
rocznicy powstania samorządu gminnego,
planowane na dzień 28 maja br. zostały odwołane. Wspólnie z panem Przewodniczącym
zamierzaliśmy zorganizować uroczystą, nadzwyczajną sesję, na którą mieli być zaproszeni wszyscy samorządowcy, radni, kierownicy
jednostek i referatów urzędu. Uroczystościom
tym miały również towarzyszyć obchody 30.
rocznicy podpisania porozumienia partnerskiego między gminami Buk i Sint-Michielsgestel. Obchodom obu jubileuszy miał towarzyszyć szereg wydarzeń plenerowych dla
mieszkańców, w tym 6. czerwca Dni Gminy
Buk. Niestety musiały zostać odwołane. Korzystając teraz z okazji chciałbym podziękować
i pogratulować wszystkim z Państwa, którzy
na przestrzeni tych lat czynnie włączyli się do
budowania bukowskiej samorządności. Mam
pełną świadomość, że dzisiejszy stan naszej
gminy jest Państwa zasługą i stanowi mocny
fundament jej dalszego rozwoju. Zapewniam,
że zrobimy wszystko by jak najlepiej wykorzy-

stać jej potencjał.
W ostatnim dniu maja w bukowskim
Sanktuarium odbyła się uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława
Gądeckiego metropolity poznańskiego,
z okazji 500-lecia śmierci w Buku bp. Jana
Lubrańskiego. Był to kulminacyjny punkt
Roku Pamięci Jana Lubrańskiego, ustanowionego uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.
Już za kilkanaście dni będziemy uczestniczyć w święcie demokracji. Z wielu przyczyn
tegoroczne wybory prezydenckie przejdą do
polskiej historii. Warto wziąć w nich udział,
to nasz obywatelski obowiązek i wyraz
wspólnej troski o Ojczyznę.
Na koniec gratulacje! Przede wszystkim dla ambasadorów bukowskiej kultury
w osobach członków Zespołu Kameralnego
Amici Canti, za zdobycie pierwszej nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia
kulturalne i artystyczne oraz laureatów
gminnych nagród za osiągnięcia sportowe.
Wszyscy Państwo jesteście bogactwem tej
gminy, a Wasze talenty promują nas daleko
poza Bukiem i jego granicami. Dziękujemy
za Wasz codzienny trud i zapał w drodze do
doskonałości i życzymy kolejnych sukcesów.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Okiem redaktora
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andemia i wprowadzona w ślad za
tym narodowa kwarantanna, mają
wpływ na cykl i sposób wydawania
naszego miesięcznika. Wyjątkowo kwietniowy numer „Kosyniera Bukowskiego”
ukazał się tylko w formie elektronicznej,
którą można pobrać ze strony internetowej www.buk.gmina.pl. Bieżące i następne wydania będą się już ukazywać w tradycyjnej postaci, jednak w najbliższym czasie
jako dwumiesięczniki. Do takiego stanu
zmuszają nas konieczne oszczędności oraz
mniejsza liczba wydarzeń odbywających
się w tym okresie na naszym terenie. Między innymi pierwszy raz od siedmiu lat
w Buku nie odbyła się Europejska Noc
Muzeów. Jej tegoroczna edycja miała się
koncentrować na: spuściźnie biskupa Jana
Lubrańskiego, setnej rocznicy urodzin św.
Jana Pawła II oraz najnowszych odkryciach
konserwatorskich. Te ostatnie związane
z zakończoną renowacją drewnianego
kościoła św. Krzyża oraz wykopaliskami
na bukowskim rynku, będą zaskoczeniem
dla większości bukowian. Być może do
tematu organizacji nocy z zabytkami uda
się powrócić we wrześniu br. Tymczasem
życzę Państwu zdrowia i miłej lektury.
Hubert Wejmann
redaktor naczelny
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Sprawozdanie Burmistrza
Zakup laptopów
Gmina z powodzeniem złożyła wniosek
na kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” - dotyczący realizacji
projektu grantowego pt. Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego. Dzięki
temu do Szkół Podstawowych oraz Szkoły
Branżowej I Stopnia z terenu gminy Buk
zakupiono 35 laptopów (poleasingowych).
Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu
Miasta i Gminy Buk. Gmina będzie się ponownie ubiegać się o 100% dofinansowania,
tym razem w kwocie 55.000 zł, na zakup
sprzętu komputerowego umożliwiającego
realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Fundusz Dróg Samorządowych
Prezes Rady Ministrów w dniu 16 kwietnia zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków
na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyskają
dwa projekty złożone przez Miasto i Gminę Buk, na które przeznaczono prawie 4
miliony złotych dofinansowania. Jeszcze
w tym roku obie inwestycje powinny zostać zrealizowane. Ich łączna wartość to
prawie 8 mln zł:
• Remont ul. Sportowej w Buku - łączna
wartość ponad 1,9 mln zł (w tym 50% dofinansowania FDS tj. 959 502 zł )
• Budowa ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi
- łączna wartość ponad 6 mln zł (w tym
50% dofinansowania FDS – tj. 3 032 078 zł)
Zakup wozu bojowego dla OSP
Niepruszewo
Gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu wozu bojowego. Jednostka OSP ma
zapewnioną dotację do łacznej kwoty 760
tys. zł (w tym dotacja gminna i wspomniane dofinansowanie NFOŚIGW, KSRG oraz
MSWiA), a więc pozyska na ten cel 460 tys.
zł. Trwa przygotowanie przetargu.

Dom Dziennej Opieki Medycznej
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum
Domowe” otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzenie, że wniosek pn.
„Program usług zdrowotnych i społecznych
świadczonych na terenie zachodniej części
powiatu poznańskiego dla niesamodziel-
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nych osób starszych” został wybrany do
dofinansowania w ramach WRPO. Została
mu przyznana kwota dofinansowania w wysokości 4 942 909,71 zł. Wartość projektu
wynosi 5 231 109,71 zł. Miasto i Gmina
Buk jest partnerem tego projektu, zobowiązanym do udostępnienia pomieszczeń
do jego realizacji.

Podniesienie poziomu kształcenia
zawodowego w Branżowej Szkole
I stopnia w Buku
Urząd Marszałkowski poinformował, że
projekt Miasta i Gminy Buk został wybrany
do dofinansowania w ramach WRPO kwotą
241 358,84 zł. Wartość projektu wynosi
268 176, 49 zł.
Szatnia na Medal
Urząd Marszałkowski poinformował,
że uchwałą Zarządu Woj. Wlkp z 12 marca
2020 roku została zatwierdzona lista rankingowa wniosków złożonych w ramach
trzeciej edycji programu „Szatnia na Medal”. Tym samym zadanie Miasta i Gminy
Buk znalazło się na liście z proponowaną
kwotą dofinansowania w wysokości 37.000
zł. Całość zadania jest szacowana na kwotę
91 204,44 zł

Klub Seniora w Dobieżynie
Gmina otrzyma dofinansowanie na
utworzenie Klubu Seniora w Dobieżynie.
Na styczniowej sesji Burmistrz informował, że wniosek przewiduje realizację robót
remontowo budowlanych niezbędnych do
adaptacji budynku WDK w Dobieżynie wraz
z zakupem wyposażenia. Całość dofinansowania wyniesie 150 tys zł w tym 125 tys
zł na remonty i adaptacje oraz do 25 tys na
zakup wyposażenia.

Program Wsparcia Dla Przedsiębiorców
2.0
► Program został wprowadzony 3
kwietnia br. i jest dedykowany wszystkim
przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie naszej gminy, którzy
utracili dochody z powodu stanu epidemii.
Pomoc udzielana jest 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: - Wniosek
o udzielenie stosownej ulgi wraz z uzasadnieniem; - Dokumenty finansowe za I kw.
2020 roku i inne dokumenty obrazujące
utratę płynności finansowej; - 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.pl bądź w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa
1, 64-320 Buk.

ZŁOŻONE WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE

Wiata biesiadna w Cieślach
Do konkursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś”, w ramach wieloletniego programiu
samorządu województwa Wielkopolska
Odnowa Wsi, w dniu 25 lutego br. gmina
zgłosiła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej
we wsi Cieśle”. Koszty całkowite zadania
to 81 800,00 zł (w tym 33 005,00 zł BG,
11 995,00 FS, 30 000,00 z dotacji i 6 800,00
zł praca mieszkańców).
Budowa windy przy Urzędzie
Do PFRON gmina złożyła wniosek w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 65 175,00 zł, łączny
koszt całego przedsięwzięcia 217 261,67 zł
(dofinansowanie około 30%).
Budowa Sali gimnastycznej
w Dobieżynie
Do Ministra Sportu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu
„Sportowa Polska 2020” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej
z zapleczem socjalnym wraz infrastrukturą techniczną. Całkowita wartość zadania
2.812.859,00 zł, w tym dofinansowanie
928.243,00 zł – tj. 30% kosztów całkowitych.

Posiłek w szkole i w domu
Gmina złożyła wniosek do Wojewody
Wielkopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
modułu 3 wieloletniego rządowgo programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy on
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dr Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie, w zakresie doposażenia
i poprawy standardu stołówki szkolnej.
Wnioskowana kwota wspracia finansowego wynosi 80.000,00 zł. a całość zadania
100.000,00 zł.
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Z obrad sesji

W

dniu 14 maja 2020 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy
Buk. W odróżnieniu od poprzedniej sesji, w której radni uczestniczyli ubrani
w maseczki i rękawiczki, tym razem obrady
miały charakter zdalny. Rekordowy był przez
to czas obrad sesji, które trwały 4,5 godziny.
Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 31 marca 2020 r.

Obligacje na rozwój
Radny Wojciech Dudkiewicz pytał o planowaną kwotę emisji obligacji oraz terminy
ich wykupu. Burmistrz Paweł Adam tłumaczył, że uchwała dotycząca obligacji jest niezbędna do realizacji inwestycji (ul. Sportowa
w Buku i ul. Kwiatowa w Wielkiej Wsi), na
które gmina pozyskała znaczne dofinansowanie. Skarbnik Aleksandra Szajek tłumaczyła,
że termin wykupu nowych obligacji może
nastąpić dopiero po spłacie bieżących zobowiązań. Burmistrz dopowiedział, że aby
przeprowadzić postępowanie przetargowe
należy zabezpieczyć całość potrzebnych
środków, ponieważ dotacje trafią do kasy
gminy dopiero po zakończeniu inwestycji.
Całościowa kwota nowej emisji obligacji opiewa zatem na kwotę 12 mln zł. W tej kwocie
przewidziano także środki potrzebne na
wykup obiektów po „Bukowiance”. Radny
Tomasz Giełda pytał, czy gmina oszacowała straty budżetu na skutek COVID-19 i czy
nie będzie to generowało kolejnego zadłużenia? Burmistrz odpowiedział, że wszelkie
wydatki jednostek gminnych zostały mocno
ograniczone po to, żeby uniknąć konieczności
zadłużania się na wydatki bieżące. Radny
Tomasz Giełda przywoływał wypowiedzi
samorządowców, z których wynika, że lokalne budżety są w złym stanie. Skarbnik
Aleksandra Szajek przedstawiła zmniejszone
wpływy podatkowe zasilające kasę gminy.
Tłumaczyła także, że umorzenia podatków
w ramach tarczy antykryzysowej są udzielane w ostateczności, przeważają jednak
decyzje o odroczeniu płatności. Burmistrz
argumentował, że brak decyzji o emisji obligacji będzie oznaczał rezygnację z rządowego
dofinansowania do budowy i remontów dróg
w wysokości 4 mln zł. Radny Tomasz Plewa
przypomniał, że w budżecie gminy muszą
znaleźć się dodatkowe środki na remonty
dróg w wysokości 8 mln zł i kolejne 1,5 mln
na nabycie nieruchomości po „Bukowiance”.
Argumentował także, że obligacje są prze-
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3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Wykaz kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na
terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2020.
2/ Przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
3/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku
przy ul. Otuskiej.
4/ Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Buku.
5/ Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6/ Nadanie nazwy ulica Sportowa w miejscowości Dakowy
Suche – wycofano z porządku
7/ Nadanie nazwy ulica Spokojna w miejscowości Wielka
Wieś – wycofano z porządku

8/ 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.
9/ 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 .
10/ Emisja obligacji – wprowadzono do porządku

znaczone na zadania inwestycyjne, a nie na
bieżące funkcjonowanie gminy. Profesor Paweł Antkowiak wyjaśnił, że uchwała o emisji obligacji otwiera procedurę opiniowania
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sama
uchwała nie oznacza, że gmina zadłuży się
na 12 mln. Obligacje będą emitowane w transzach, w wysokościach które umożliwią bezpieczne realizacje inwestycji. Odpowiadając
na pytanie radnej Anny Kowalskiej wyjaśnił,
że dodatkowe wydatki inwestycyjne do budżetu, można wprowadzić dopiero po formalnej decyzji o otrzymaniu przez gminę
rządowego dofinansowania i dlatego nie
można było tego przewidzieć wcześniej.
W dalszej części sesji radny Michał Korbas
pytał, na co jest przeznaczona pozostała
kwota przewidziana ze sprzedaży obligacji?
Skarbnik Aleksandra Szajek wyjaśniała, że
będą to środki niezbędne do zabezpieczenia
początku inwestycji dotyczącej budowy punktu przesiadkowego na dworcu kolejowym
w Buku. Radny Wojciech Dutkiewicz wyraził
swoje niezadowolenie z powodu nieujęcia
w planach inwestycyjnych ul. Jaśminowej.
Burmistrz Paweł Adam tłumaczył, że ta ulica
zapisana jest w WPF do realizacji w kolejnym
roku oraz że pierwszeństwo w realizacji mają
inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych. Wiele zależy od terminu zwrotu
dotacji rządowych i wyniku przetargów. Jeśli
pozostaną jakieś oszczędności, to w pierwszej
kolejności będzie budowana ul. Jaśminowa.
Radny Tomasz Plewa nazwał pozyskanie
dotacji sukcesem. Jednocześnie pytał, czy 4
mln zł dotacji od wojewody będą ujęte w tegorocznym budżecie, czy też gmina zakłada
ich wpływ dopiero w kolejnym roku? Prof.
Paweł Antkowiak odpowiedział, że w planach
budżetowych gmina zakłada, iż środki rządowe wpłyną dopiero po rozliczeniu inwestycji,
czyli prawdopodobnie w 2021 r. – Myślę, że
ten realny bardziej pesymistyczny scenariusz
jest bezpieczniejszy – dodał Paweł Antkowiak.
Radni zwrócili uwagę, że późno otrzymali
projekty uchwał „budżetowych”. Burmistrz

Paweł Adam wyjaśniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana w warunkach panującej
epidemii, która wpływa na model funkcjonowania urzędów, w tym Urzędu Wojewódzkiego. Skarbnik Aleksandra Szajek dodała, że
kwota rządowego dofinansowania została
podana kilka dni przed sesją i nie było już
czasu na wcześniejszą wysyłkę materiałów
dla radnych. Radny Tomasz Plewa uspokajał,
że na rynku nie ma bezpieczniejszej formy
finansowania inwestycji komunalnych niż
obligacje. Namawiał radnych, żeby nie stać
w miejscu z powodu koronawirusa, tylko
realizować inwestycje finansowane z dochodów pochodzących z obligacji i środków
zewnętrznych.
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Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski

Radni zdecydowali o przystąpieniu Miasta
i Gminy Buk do stowarzyszenia zrzeszającego
samorządy Województwa Wielkopolskiego.
Burmistrz Paweł Adam argumentował, że
gmina Buk jest jedną z dwóch w powiecie
poznańskim, która jeszcze nie należy do Stowarzyszenia. Mówił, że Stowarzyszenie jest
płaszczyzną wzajemnej wymiany informacji
pomiędzy samorządami. Gmina występując
w pojedynkę nie ma wystarczającej siły przebicia, natomiast Stowarzyszenie dysponujące
większym zapleczem merytorycznym niż pojedynczy samorząd. Ponadto w ramach stowarzyszenia działa Centrum Obsługi Inwestora.
Roczna składka członkowska gminy wyniesie
zaledwie 3.100 zł, a więc niedużo w stosunku
do potencjalnych korzyści dla gminy.

Przeniesienie majątku
na rzecz ZGK Sp. z o.o.

W drodze uchwały radni przenieśli na
majątek komunalnej spółki inwestycje zrealizowane ze wsparciem funduszy europejskich
w ostatnich latach. Ich wartość jest znaczna
i opiewa na kwotę 12 mln zł. Sekretarz Alekl MAJ-CZERWIEC 2020

sandra Wawrzyniak tłumaczyła, że przeniesienie majątku gminnego na rzecz spółki
oznacza, że gmina nie będzie już ponosiła
kosztów eksploatacyjnych tych inwestycji.
Obowiązki te zostaną przeniesione na spółkę. Radny Mirosław Adamczak pytał, czy
będzie to miało wpływ na zmianę taryf, które
będą musiały uwzględniać koszty amortyzacji? Aleksandra Wawrzyniak wyjaśniała, że
kwestia ta była przewidziana już wcześniej
i nie ma to wpływu na obecną cenę.

Radni nie zgadzają się
na powtarzalne nazwy ulic

Przewodniczący Piotr Goroński zwrócił
uwagę, że projekty uchwał w sprawie nazw
ulic powielają istniejące już w gminie nazwy.
Wtórowali mu radni Tomasz Giełda i Mirosław Adamczak. Radni przypominali, że prowadzi to do wielu problemów (np. sprawa ulic
Kasztanowych w Buku i w Strefie Przemysłowej w Niepruszewie. Red.). Mimo to radny
Michał Korbas prosił o przyjęcie uchwały.
Radny Tomasz Plewa zaproponował, żeby
uszanować zdanie rady sołeckiej i skierować
do niej ponownie prośbę o zaproponowanie
innych nazw. Ostatecznie radni nie zgodzili
się na nadanie planowanych nazw ulicom
w Wielkiej Wsi i Dakowach Suchych i wycofali
je z porządku obrad.

Pytania

Radny Robert Rutkowski prosił o wyjaśnienie sytuacji w „Pogodnej Jesieni”, pytał
także o prace archeologiczne trwające na
bukowskim rynku. Burmistrz odpowiedział,
że prace na rynku objęte są zeszłoroczną
umową i na dniach zostaną wznowione.
Jednocześnie zdementował informacje, jakoby „Pogodna Jesień” została zamknięta.
Wyjaśnił, że z uwagi na panującą epidemię
działalność została zawieszona. Zdementował
także nieprawdziwą informację o zwolnieniu
pani Alicji Króliczak. Pani Alicja zrezygnowała
sama – powiedział burmistrz.
Radny Leszek Mensfeld pytał o łączenie
klas piątych w Szkole Podstawowej w Niepruszewie. Burmistrz odpowiedział, że klasy
będą połączone z uwagi na warunki lokalowe,
na co zwracała uwagę pani dyrektor. Ta decyzja podyktowana jest troską o zapewnienie
wszystkim dzieciom godziwych warunków.
Radny Michał Korbas podziękował za
łatanie dziur w drogach z destruktu, prosił
o równanie dróg. Prosił także o wyjaśnienie
sprawy w „Pogodnej Jesieni”.
Radny Tomasz Giełda przypomniał, że
pani Alicja przez 10 lat wkładała serce w działalność „Pogodnej Jesieni”. Radny sugerował
przeprowadzenie rozmowy z panią Alicją.
Burmistrz zapowiedział, że działalność Domu
Dziennego Pobytu zostanie wznowiona. Rad-
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ny Tomasz Giełda poinformował ponadto że
w bieżącym roku, z uwagi na stan epidemii
nie będzie organizowany bieg przełajowy
do Wysoczki, dla upamiętnienia bł. O. Rafała
Chylińskiego.
Radny Wojciech Dudkiewicz wyraził swoje niezadowolenie z powodu niezamieszczenia jego interpelacji w BIP. Przewodniczący Piotr Goroński odpowiedział, że jest to
z pewnością niedopatrzenie i sprawa zostanie
załatwiona.
Przewodniczący Piotr Goroński podziękował w imieniu Henryka Synorackiego za
przyznanie nagrody sportowej oraz w imieniu
Zespołu Kameralnego Amici Canti za nominowanie do nagrody kulturalnej powiatu
poznańskiego.

Pisemne interpelacje i zapytania

► Interpelacja przewodniczącego Piotra
Gorońskiego w sprawie wyjaśnienia sytuacji
związanej z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu "Pogodna Jesień" w Buku,
► Interpelacja radnej Marceliny Drzymały w sprawie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu "Pogodna Jesień",
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie remontu nawierzchni
ulicy Sportowej w Buku,
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza dotycząca sytuacji i zmian kadrowych w jednostkach podległych oraz Urzędzie
MiG w Buku,
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza dotycząca oszczędności, jakie gmina
Buk stara się poczynić w związku z epidemią
koronawirusa,
► Interpelacja radnego Tomasza Plewy
w sprawach planowania przestrzennego
i działaniami inwestorów w zakresie uzyskania lokalizacji pod wieże telefonii komórkowej,
► Interpelacja radnego Mirosława Adamczaka dotycząca rozwiązania umowy OPS
w Buku z Panią Alicją Króliczak, opiekunką
Domu Dziennego Pobytu dla seniorów "Pogodna Jesień",
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie niebezpieczeństw
związanych z zachowaniem czystości na terenie gminy,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy w sprawie udziału Miasta i Gminy Buk
w agitacji wyborczej na rzecz jednego z kandydatów,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy
w sprawie podjęcia działań mających na celu
remont odcinka drogi/ulicy Otuskiej u zbiegu
z drogą wojewódzką 306 - ulica Stęszewska,
► Zapytanie radnego Tomasza Giełdy
w sprawie udzielenia informacji o efektach
i skutkach podjętych działań kontrolnych

w minionym sezonie grzewczym,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy
w sprawie zapewnienia opieki ginekologicznej w ramach NFZ na terenie Miasta i Gminy
Buk,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy
w sprawie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy
Dobieżyńskiej (droga powiatowa nr 2496P)
w Buku przy siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i efektu prac,
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie umieszczania plakatów
wyborczych na terenie gminy Buk,
► Interpelacja radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie przekazania informacji na
temat decyzji Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych na temat postępowania wyjaśniającego w sprawie działań poprzedniego
Burmistrza MiG Stanisława Filipiaka,
► Zapytanie radnego Wojciecha Dudkiewicza dotyczące czynności dezynfekujących
oraz ozonowania na terenie MiG Buk w okresie epidemicznym marzec-maj 2020,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy
w sprawie podjęcia działań mających na celu
przywrócenie połączenia kolejowego relacji
Buk-Poznań w weekendy o godzinie 6:42,
► Zapytanie radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie zmian kadrowych w jednostkach organizacyjnych gminy, instytucjach
kultury i innych jednostkach związanych
z Miastem i Gminą Buk,
► Zapytanie radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie następstw awarii wodnej przy ulicy Otuska/Szkolna i naprawy
nawierzchni,
► Interpelacja radnego Tomasza Giełdy
w sprawie przedstawienia obecnego stanu
sprawy planów budowy zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych,
► Zapytanie radnego Wojciecha Dudkiewicza w sprawie klas sportowych oraz
dostępu do tych klas dla uczniów z terenu
gminy Buk,
► Zapytanie radnego Tomasza Giełdy
w sprawie udzielenia informacji o kosztach
poniesionych w związku z działaniami w sprawie zawartego porozumienia podpisanego
przez poprzedniego burmistrza,
► Zapytanie radnego Tomasza Giełdy
w sprawie udzielenia informacji o efektach
działań dotyczących wytyczenia nowych granic tzw. "Aglomeracji Niepruszewo",
► Zapytanie radnego Tomasza Giełdy
w sprawie udzielenia informacji o podmiotach, z którymi gmina Buk miała w 2019 roku
i ma obecnie podpisane umowy na obsługę
medialną.
red.
(Szczegółowa treść zapytań i interpelacji
składanych na piśmie oraz odpowiedzi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej)
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W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA I GMINY BUK NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Nr
obwodu
głosowania

1
2
3
4
5
6

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Akacjowa, Bohaterów Bukowskich, Browarna, Bukowa, Garncarska,
Grodziska, Kazimierza Zenktelera, Kosynierów Bukowskich, Kościelna,
Kpt. Witolda Wegnera, Lipowa, Łąkowa, Mury, Andrzeja i Władysława
Niegolewskich, Niepodległości, Ojca Rafała Chylińskiego, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława Reszki, Poprzeczna, Poznańska, Przykop, Ratuszowa,
Rzeźnicka, Słoneczna, Smugi, Strumykowa, Strzelecka, Szewska, Topolowa, Tylna, Wąska, Wielkowiejska, Zacisze, Zakładowa, Zdrojowa

Kino „Wielkopolanin”,
Pl. Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk

Adama Mickiewicza, Azaliowa, Basztowa, Brzozowa, bp. Jana Lubrańskiego, Dobieżyńska, Dr. Kazimierza Wróblewskiego, Dworcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Osiedle Przyjaźni, Orzechowa, Otuska,
Powstańców Wlkp. , Przemysłowa, Rzemieślnicza, Sokoła, Sportowa,
Stefana Czarnieckiego, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Rocha, Tadeusza
Kościuszki, Tadeusza Wojtczaka
Miasto Buk ulice: Franciszka Górczaka, Józefa Grobelnego, Kolejowa,
Osiedle 700-lecia Miasta, sołectwa: Otusz, Pawłówko-Wiktorowo,
w tym wsie Pawłówko, Wiktorowo, sołectwo Wielka Wieś, sołectwo
Wysoczka-Żegowo, w tym wsie Wygoda, Wysoczka, Żegowo.
sołectwa: Cieśle, Kalwy, Niepruszewo.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem
urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie
wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej
do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar
najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw6

Hala Sportowa,
ul. Szarych Szeregów 10, 64-320 Buk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich, ul. Szkolna 12, 64-320 Buk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa im. dr Wandy
Błeńskiej, Niepruszewo
ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

sołectwa: Dakowy Suche, Dobra-Sznyfin (w tym wsie Dobra, Sznyfin),
Szewce (w tym wsie Szewce, Szewce-Zgoda)
sołectwo Dobieżyn.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Sala Sportowa Szkoły Podstawowej
im. dr. Lecha Siudy, Dakowy Suche
ul. Szkolna 64, 64-320 Buk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka,
Dobieżyn ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
64-320 Buk

nych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien
zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Buk najpóźniej
do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.
l MAJ-CZERWIEC 2020

Targowisko
miejskie
w Buku

Z

akład Gospodarki
Komunalnej Sp.
z o.o. w porozumieniu z Miastem i Gminą
Buk zakupił nowy w pełni wyposażony kontener
sanitarno-socjalny który
w dniu 22.05.2020 r. stanął na płycie targowiska
miejskiego w Buku. Kontener został przyłączony i jest w pełni funkcjonalny. W dniu
1.06.2020 r. został udostępniony handlującym oraz kupującym. Jest dostępny w dni

targowe, tj. poniedziałki i piątki. Zarządca oddeleguje pracownika, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odnośnie
funkcjonowania targowisk miejskich będzie

Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej,
ul. Leśnej i ul. Jodłowej w Niepruszewie

P

o 15 czerwca 2020 planowane jest
rozpoczęcie prac na budowie „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi
wojewódzkiej 307 ul. Poznańskiej z ul. Leśną
i ul. Jodłową w Niepruszewie”.
Wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska S.A., prace prowadzone są na zlecenie
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Przebudowa zakłada wykonanie dodatkowych pasów ruchu umożliwiających budowę dodatkowego lewoskrętu dla skręcających w ul. Jodłową oraz azylu dla pieszych.
Wykonana zostanie sygnalizacja świetlna
sterująca ruchem pojazdów i pieszych. Zmieniona zostanie geometria skrzyżowania m.in
zastosowane będą łagodniejsze łuki. Przebudowany również zostanie przepust pod
drogą wojewódzką, sieć gazowa, elektryczna
oraz telekomunikacyjna.
Na czas robót zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu. Na drodze

Ozonatory
w przedszkolach

P

o przerwie spowodowanej „narodową kwarantanną”, mającą na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się
choroby COVID 19, której ogniska jeszcze
wciąż pozostają groźne w wielu krajach,
wznowiły działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dla przystosowania
placówek do działalności w zwiększonym
reżimie sanitarnym Miasto i Gmina zapewniło zaopatrzenie placówek w wymagane
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego preparaty dezynfekcyjne, a także
KOSYNIER BUKOWSKI l

wojewódzkiej 307 ruchem sterować będzie tymczasowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna. Drogi
boczne, ul. Leśna oraz Jodłowa
w zależności od etapu prac, będą
zamykane w celu wykonania prac
drogowych. Na czas ich zamknięcia
będą obowiązywały objazdy.
Podczas zamknięcia ul. Leśnej
objazd do m. Brzoza będzie poprowadzony: drogą wojewódzką
DW307 do Buku, dalej drogą wojewódzką DW 306, a następnie
przez Wilkowo, Grzebienisko,
Ceradz Dolny.
Podczas zamknięcia ul. Jodłowej objazd
będzie powadzony ul. Brzozową.
Zgodnie z umową, termin zakończenia
prac to 30 października 2020 r.
Prosimy kierowców o zachowanie czujności, zmniejszenia prędkości jazdy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników

dbał o przestrzeganie zasad przeciwdziałania rozpowszechnianiu
pandemii koronowirusa typu
COVID-19.
Kontener wyposażony będzie
w dwie toalety, damską i męską
z dostępem do bieżącej wody,
pomieszczenie socjalne wraz
z aneksem. Mamy nadzieję, iż
zakup kontenera sanitarnego
przyczyni się do podniesienia
komfortu korzystania z targowiska zarówno dla handlujących jak
i kupujących mieszkańców naszej
gminy. Wartość zakupu kontenera
to kwota 38.253,00 zł. Koszty zakupu oraz
podłączenia kontenera do mediów zastały
pokryte w całości z środków ZGK Buk.
ZGK

wykonujących pracę na budowie, oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego,
które będzie zmieniane zależnie od etapu
robót.
Zbigniew Wiktor,
Eurovia Polska S.A.
poznan@eurovia.pl

materiały i sprzęt ochrony osobistej. Dla
potrzeb Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
oraz Szkół Podstawowych w Szewcach i w
Dobieżynie zakupiono przenośne generatory
ozonu, za pomocą których pomieszczenia,
w których odbywają się zajęcia zostaną codziennie zdezynfekowane.
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Buku przeprowadzają
dezynfekcję placów zabaw i gier pozostających w zarządzie samorządowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
F.S.
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30-lecie pracy
Skarbnika
Gminy

W

raz z kształtowaniem
się samorządów funkcję skarbnika objęła
w naszej gminie pani Aleksandra Szajek. To rola niezwykle
odpowiedzialna, wymagająca
precyzyjnej wiedzy. I choć praca ta wiąże się z koniecznością
ogromnego zaangażowania, często kosztem prywatnego życia,
Jubilatka nie wyobraża sobie bez
niej życia.
Czas Pani pracy jako skarbnika przypada dokładnie na 3 dekady wolnej Polski. Ale pracowała też Pani w tutejszym
urzędzie już 10 lat przed pierwszymi
wyborami samorządowymi.  Czy okres
transformacji był w Pani karierze najtrudniejszy?
Pracę w urzędzie faktycznie rozpoczęłam w czerwcu 1980 roku na stanowisku
księgowej budżetowej. W ’86 zostałam
kierownikiem referatu finansowo-budżetowego, pełniąc jednocześnie rolę głównego
księgowego. Do czasu transformacji wszystko było narzucane przez władze centralne,
urzędowi przydzielany był budżet na dany
rok. Nie było swobodnego gospodarowania
finansami. Rok ’90 był więc przełomowy. Był
wyzwaniem, ponieważ wymuszał całkowicie
zmianę sposobu myślenia o gospodarowaniu
środkami gminy. Samorząd zyskał swobodę
decyzyjności, zmieniły się przepisy. Jednak
z każdym rokiem doświadczenia było już
coraz łatwiej.

WAVIN pomaga

Funkcja skarbnika istnieje od początku tworzenia władz lokalnych. Skarbnik
jest jednym z głównych filarów właściwego funkcjonowania. Czy mimo ogromnego
doświadczenia zdobytego przez te 30 lat
wciąż pojawiają się sprawy, które stanowią bardzo duże wyzwanie?
Naturalnie. Do dziś zdarza się, że nie
prześpię pół nocy przez analizowanie różnych spraw. Corocznym wyzwaniem jest
chociażby tworzenie budżetu – musimy
najpierw wygospodarować dochód gminy,
bo to jest podstawą naszej gospodarki. Wydatki możemy realizować, mając fizycznie
wpływy na koncie. Obecny rok nie na należy
do łatwych z powodu zmniejszonych wpływów do budżetu spowodowanych sytuacją
epidemiczną. Był jeszcze jeden trudny rok,
2012, którego do końca życia nie zapomnę.
Gmina stanęła przed zadaniem spłaty kredytu za grunty po dawnych PGR-ach (obecnie
teren Parku Przemysłowego). Trudno było
wygospodarować środki nawet na bieżące zobowiązania. Ten czas był odważnym

P

o ogłoszeniu stanu pandemii koncern Wavin
nie tracąc czasu podjął
wyzwanie i zaangażował się
w walkę z COVID-19. Wavin
zaprojektował i uruchomił
wraz z partnerami produkcję przyłbic ochronnych w 2
tygodnie. Produkcja odbywa
się w Holandii na specjalnie
zaadaptowanej linii produkcyjnej Wavin a sam projekt powstał w konsultacji
z holenderskim środowiskiem lekarskim.
Przyłbice trafiły szybko do szpitali, gabinetów stomatologicznych, wspierają tych
wykonujących pracę w bliższym kontakcie
z drugą osobą. Przyłbice dotarły także do
8

Wavin Polska i zostały przekazane każdemu
pracowników, jako jeden z wielu elementów
programu ochrony zdrowia pracowników.
„Od wielu tygodni robimy co w naszej mocy,
aby maksymalnie zabezpieczyć naszych

krokiem wstecz, dzięki któremu
można było postawić kilka kroków do przodu, czyli pozyskać
inwestorów i dochód dla gminy. Myślę, że to przedsięwzięcie
owocuje do dziś.
Praca jest dla Pani pasją.
Ale dla zachowania harmonii  życia, oczyszczenia myśli
z trudnych decyzji i skomplikowanych obliczeń, trzeba
mieć w zanadrzu swoją tzw.
odskocznię. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Udaje się
w ogóle oddzielić życie zawodowe od rodzinnego?
Uwielbiam pracę w księgowości! Z trudem przychodzi mi
odłączyć się od niej, nie myśleć o wszystkich
terminach, wpłatach, tabelkach. Pracę zabieram nawet do domu. Od pracy odłączę się
chyba dopiero na emeryturze, choć i tu nie
mam pewności (śmiech). Nawet mój mąż
czasem zauważa, że fizycznie jestem w domu,
ale myślami - jeszcze wciąż w urzędzie. Jadąc na wakacje nie mogę się powstrzymać,
żeby choć nie spytać koleżanek z pracy „Co
tam słychać?”. Gdy już uda mi się oderwać od
ferworu pracy, uciekam w książki. Uwielbiam
też kwiaty, przesadzanie, pielęgnację. Czas
spędzony z wnukami jest też dla mnie cudownym relaksem. Lecz gdy praca jest pasją,
nie odczuwa się takiej potrzeby rozdzielania
życia zawodowego od rodzinnego. Wszystko
staje się spójną całością.
Chciałabym na koniec podziękować za
ogrom ciepłych słów i życzenia, które otrzymałam z okazji 30-lecia pracy, zarówno tych
złożonych osobiście jak i przekazanych za
pośrednictwem gminnego Facebooka. To był
niezwykły i wzruszający jubileuszowy dzień!
Z.S.
pracowników, zarówno tych
świadczących pracę na miejscu
w zakładzie, jak i pracowników
ze sprzedaży, którzy powrócili do
pracy w terenie. Zależy nam na
zdrowiu naszych pracowników,
ale także społeczności lokalnej
w której działamy. Powołany
w Wavin Polska Zespół Kryzysowy zdecydował, iż podzielimy się
naszym zapasem przyłbic i przekażemy 1000 sztuk dla mieszkańców gminy. Szczególnie seniorzy,
czy korzystający z otwierającego
się kina czy biblioteki poczują się
pewniej w przyłbicach Wavin” – powiedział
Sławomir Borak, Prezes Zarządu Wavin Polska na spotkaniu z burmistrzem.
Red.
l MAJ-CZERWIEC 2020

#GASZYNCHALLENGE
– Mundurowi robią
pompki!

N

asi gminni strażacy dołączyli do akcji mającej na celu zbiórkę pieniędzy
dla małego Wojtka, który potrzebuje
najdroższego leku świata. Służby mundurowe mają 48 godzin, od nominowania przez
inną grupę, na nagranie filmiku, w którym
w grupie wykonują 10 pompek. Materiał
wideo należy zamieścić na swojej stronie

internetowej lub profilu Facebook. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają
10zł na konto Wojtka, jeśli wykonają, to 5zł.
Zachęcamy do obejrzenia zmagań naszych strażaków na ich profilach społecznościowych. Wielkie brawa dla Was i podziękowania za udział w tak szczytnej akcji!
Z.S.

zeum Archeologicznego w Poznaniu. Zgodnie z umową rozpoczęta w zeszłym roku
pierwsza część badań ma zakończyć się do
30 czerwca br. Uchylając rąbka tajemnicy, już
dziś możemy napisać, że staropolski rynek
naszego miasta wyglądał nieco inaczej niż
go sobie dotychczas wyobrażaliśmy. Kształt
i bogactwo zabudowy istniejącej niegdyś na
środku placu, potwierdza zasobność jego

mieszkańców i targowy charakter osady.
Poza murowanymi pozostałościami ratusza
odnaleziono także bardzo grubą warstwę
kulturową oraz pozostałości znacznych
konstrukcji drewnianych. Więcej o wynikach badań będziemy mogli napisać po ich
naukowym opracowaniu i interpretacji.
H.W.

Tajemnice
bukowskiego
rynku

W

znowienie prac archeologicznych na
bukowskim rynku
miało nastąpić w pierwszej połowie marca br. Niestety z uwagi na fakt wprowadzenia stanu
epidemii, po uzgodnieniach
z powiatowym konserwatorem zabytków w Poznaniu, ze
względów bezpieczeństwa zdecydowano
o ich przełożeniu w czasie. W końcu w drugiej połowie maja archeolodzy powrócili do
odkrywania tajemnic przeszłości. Dotychczasowe ogrodzenie dodatkowo przysłonięto
włókniną, która ma odgrodzić pracowników
wykopalisk od przypadkowych przechodniów. Zespołem badaczy kieruje doskonale
znany w Buku Andrzej Krzyszowski z MuKOSYNIER BUKOWSKI l
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Stulatkowie
z Buku

T

radycyjnie śpiewane
„100 lat” trzeba było
zmodyfikować na „200”.
Takim zaszczytnym jubileuszem mogło szczycić się
w maju dwoje mieszkańców
naszej gminy. 104 urodziny
obchodziła 24 marca pani
Marianna Kubiak, a setne, 15
maja – pan Jan Gielnik, który
mimo pandemii uczcił je Mszą św. w bukowskim Sanktuarium. W imieniu całej społeczności kwiaty jubilatce wręczyli Burmistrz
wraz z Kierownik USC. Z uwagi na obecną

sytuację jubileuszowe gratulacje przełożone
zostały na 27 maja. Pan Jan świętował swe
urodziny 16 maja. Tak wzniosła chwila nie
zdarza się często w naszej gminie. 100 lat,

to skarbnica doświadczeń, życiowa kronika
łącząca wiele pokoleń. Wielu lat szczęścia
dla naszych Jubilatów!
Z.S.

Rozświetlone niebo nad Dobieżynem

L

ight The Sky, to ogólnopolska akcja rozświetlająca niebo, która miała miejsce
w wielu miastach Polski 1 maja o godzinie 21.30. Idea ta wywodzi się z krajów
Beneluksu. W naszej gminie, w Dobieżynie,
niebo rozświetliła firma C&K Sound Light.
Efekty świetlne widoczne były nawet z odległości kilku kilometrów. To właśnie technicy
estradowi wpadli na pomysł, by użyć swoich
umiejętności oraz sprzętu i stworzyć widowisko, którym oddać mogli hołd pracownikom sektora medycznego, walczącym z pandemią COVID-19, chorym i ich rodzinom.
Celem akcji było również przypomnienie, jak

Miasto i Gmina Buk
czonkiem PLOT

S

towarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 8 kwietnia br.
przyjęła gminę w poczet swoich członków, w odpowiedzi na złożoną deklarację
przystąpienia do Stowarzyszenia z dnia 12
grudnia 2019 r. Tym samym ostatecznie
sformalizowana została trwająca już od
dłuższego czasu współpraca. Prezes Zarządu
Jan Mazurczak szczerze wierzy, że w obecnej

Szanowni
Seniorzy,

W

związku z możliwością wznowienia w województwie wielkopolskim
działalności placówek
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ważny jest sektor kultury i branża eventowa.
Technicy estradowi to grupa, bez której nie
może odbyć się żaden koncert. To m.in. oni
dostarczają nam niesamowite widowiska.
Wydarzenia kulturalne powracają w tempie
lento do życia. Festiwale, które w ostatnich
latach urosły na potężną i dochodową branżę, jak i szereg innych imprez masowych,
zgodnie z zapowiedzią rządu jako ostatnie
wejdą w fazę odmrażania. Trzymajmy więc
kciuki za naszych estradowców, by przetrwali ten kryzys. Po nagłym włączeniu pauzy
w dziedzinie kultury z niecierpliwością
czekamy na jak najszybszy restart.
ZS
sytuacji, trudnej dla wielu przedsiębiorców,
w tym szczególnie w branży turystycznej
i gastronomicznej, najlepsze efekty mogą
przynieść działania zaplanowane i skoordynowane, realizowane dzięki zgodnej
współpracy wielu podmiotów.
Kim jest Stowarzyszenie PLOT? Założone
zostało w 2003 roku z inicjatywy Miasta
Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich
instytucji i przedsiębiorstw związanych
z turystyką. Liczy obecnie blisko 60 członków. Celem PLOT jest wspieranie rozwoju
rynku turystycznego i ukazanie aglomeracji

pobytu dziennego, centrum integracji
społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek
działających w ramach Programu Senior+ oraz środowiskowych
domów samopomocy i warsztatów
terapii zajęciowej, po zapoznaniu się
Ośrodek Pomocy
z obowiązującymi rekomendacjami
Społecznej w Buku
wyznaczającymi reżim sanitarny, jaki

poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego dla
odwiedzających, ale i dla mieszkańców regionu. Na łamach różnorodnych publikacji
wydawanych przez stowarzyszenie, a także
w wielu portalach internetowych, promowane są turystyczne walory Miasta i Gminy
Buk, a także bieżące wydarzenia kulturalno-społeczne. Podczas spotkań członków opracowywane są nowe plany rozwoju lokalnej
turystyki. To również okazja do wnikliwego
omówienia problemów, z jakimi na bieżąco
borykają się gminne instytucje w sektorze
kultury, turystyki i gastronomii.
ZS
będzie obowiązywał w/w placówkach informuję, że wznowienie działalności Domu
Dziennego Pobytu możliwe będzie w sierpniu br. Decyzja ta podyktowana jest faktem,
iż w lipcu DDP „Pogodna Jesień” ma coroczną
przerwę letnią, a wskazany okres pozwoli na
dostosowanie się do wymogów sanitarnych
obowiązujących w w/w placówkach.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Słaby
l MAJ-CZERWIEC 2020

85 lat Szkoły Podstawowej w Buku

R

ok 2020 z pewnością zostanie zapamiętany jako rok wyjątkowy, rok wyzwań,
prób, rok wydarzeń, które z pewnością
pozwoliły nam zweryfikować priorytety,
zdobyć umiejętności, o których nigdy nie
myśleliśmy, że są w naszym zasięgu. Dla
uczniów, rodziców i pracowników Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku rok 2020 to rok jubileuszu – nasza
szkoła obchodzi 85 urodziny. Do uroczystości
jubileuszowych przygotowywaliśmy się od
września, planując nie tylko majowy Dzień
Patrona, ale także szereg działań i aktywności skierowanych do uczniów i ich rodziców.
Epidemia pokrzyżowała nasze plany. Nie
spotkaliśmy się realnie, ale obchody Jubi-

Projekt
Zdalna Szkoła

U

rząd Miasta przekazał placówkom
oświatowym z terenu gminy Buk laptopy zakupione w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu” Działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego
pt. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego stanowiących własność Miasta
i Gminy Buk.

Pożegnaliśmy
Mariusza
Podgórnego

leuszu udało nam się przenieść
do rzeczywistości wirtualnej.
Uczniowie spotkali się ze swoimi
wychowawcami, śpiewali szkolny hymn, próbowali swych sił w cyfrowych
escape roomach, które wymagały od nich
wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin
nauki, w szczególności zaś wiedzy o historii szkoły. Grali w Milionerów, przemierzali
ulice Buku w wirtualnych grach miejskich.
Nasi uczniowie podjęli także niezwykłe wyzwanie urodzinowe dla Szkoły – wymyślali
aktywność, którą następnie powtarzali 85
razy, a zdjęcie stanowiące dowód podjęcia
wyzwania umieszczali na wirtualnej tablicy.
Jak zwykle zaskoczyli nas kreatywnością

29 kwietnia laptopy otrzymali uczniowie
ze szkół podstawowych w Szewcach, Niepruszewie, Buku, Dobieżynie oraz z Branżowej
Szkoły I stopnia w Buku. Zakupiony sprzęt to
laptopy marki DELL modele E5520/E6520/
E6530, z procesorami i5 8GB RAM 120GB
SSD, matrycą HD/HD wraz z oprogramowaniem Office 2019 EDU MOLP o łącznej
wartości 70.000,00 zł.
Gmina ubiegała się także o 100% dofinansowanie w kwocie 55 tysięcy również
w drugiej turze naboru wniosków. Tym sposobem 5 czerwca wyżej wymienione placówki
otrzymały kolejny sprzęt w postaci laptopów
Dell, modele 14” z procesorem i5 8GB RAM
120GB SSD matryca HD, z oprogramowaniem
Office 2019 EDU MOLD oraz programem antywirusowym i słuchawkami z mikrofonem
o łącznej wartości 54 999,89 zł.
Z.S.

P

rzez wiele lat pracował jako
operator kamery w poznańskim ośrodku TVP. Od kilku
lat poważnie chorował. Zmarł 25
maja br. w Lesznie, w wieku 57
lat. Nasze losy splotły się blisko
6 lat temu, kiedy przygotowywaliśmy się do produkcji „Tryptyku
Bukowskiego”. Wspólna praca na
planie filmowym pozostawiła Go w mojej
pamięci jako prawdziwego profesjonalistę
i artystę zarazem. Był człowiekiem skromnym, ale zdecydowanym i uparcie realizującym swoje artystyczne zamysły. Nikt
tak jak On nie potrafił operować światłem
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i wykorzystywać potencjału drzemiącego
w detalach filmowanych obiektów. Nam
amatorom nie odpuszczał, zawsze dążył
by zrobić ujęcia idealne wyciskając z nas
siódme poty. To m.in. Jemu zawdzięczamy
sukces naszego „Tryptyku”. Wielu buko-

i zaangażowaniem!
Swoje wirtualne życzenia złożyli szkole
jej przyjaciele, m.in. burmistrz Paweł Adam,
przewodniczący Rady Piotr Goroński, ks.
prałat Andrzej Szczepaniak, Rada Rodziców
czy dyrektorzy gminnych instytucji oświaty
i kultury.
Na naszej stronie internetowej www.
spbuk.pl wciąż można oglądać wirtualną
kronikę naszego Jubileuszu, do czego serdecznie zachęcamy.
A.K.

wian kojarzy jego postać
również z realizacji m.in.
takich obrazów filmowych jak: „Cudowna Pani
w Bukowskim Obrazie”,
„Kroniki Buku”, „Powstanie. Akcja!”. Był także autorem zdjęć do licznych
reportaży i telewizyjnych
newsów z naszej gminy.
Wiem, że magia Buku i jego
unikalny klimat społeczny
wywarły na nim duże wrażenie. Zawsze z sympatią
wyrażał się o naszej gminie, a my pamiętaliśmy i o
nim także w czasie choroby. W Jego osobie
pożegnaliśmy prawdziwego mistrza kamery
i dobrego, wrażliwego człowieka. Będzie go
nam brakowało.
Hubert Wejmann
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Rozpoczęła się przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach
Założenia ogólne

W
»
»
»
»
»
»
»
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»
»

porozumieniu z Inwestorem przyUjęcie wody
jęto następujące założenia ogólne
do projektu:
Ujęcie wody w Kalwach zlokalizowane
realizacja prac z zachowaniem ciągłości
jest w północno-zachodniej części gminy
produkcji wody,
Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody za- Buk, na granicy z gminą Dopiewo, w zaprzyjęta wydajność godzinowa SUW, opatruje w wodę mieszkańców wsi Kalwy, chodniej części miejscowości Kalwy, przy
na którą wymiarowany będzie układ Niepruszewo, Otusz, Cieśle, Wygoda, Wy- ulicy Jodłowej.
uzdatniania – 90,0 m3/h,
soczka i Żegowo z gminy Buk. Z uwagi na
Woda pobierana jest z 5 studzien głęwykonanie materiałowe (orurowanie, rosnące zapotrzebowanie oraz planowaną binowych zlokalizowanych na działkach
kołnierze, śruby itd.) - stal nierdzewna rozbudowę strefy ekonomicznej na terenie o numerach ewidencyjnych:
w gatunku AISI 316/316L,
gminy, Inwestor podjął decyzję o odwier» studnia 1 i 4: działka nr 176/4 obręb
wykonanie materiałowe sieci zewnętrz- ceniu dodatkowej studni głębinowej oraz
ewidencyjny 0005 Kalwy
nych – PE 100 (PN 10/PN 16),
przebudowie obecnego układu, celem zwięk» studnia 2, 2a i 3: działka nr 176/8 obręb
armatura i orurowanie w wykonaniu na szenia jego przepustowości. Ponadto istnieewidencyjny 0005 Kalwy
ciśnienie PN 10/PN 16,
jący układ uzdatniania oparty jest o przewymiana pomp głębinowych,
starzałe urządzenia, wymagające napraw
Istniejące studnie ujmują wodę podziemwymiana rurociągów wznośnych i obu- oraz o orurowanie i armaturę odcinającą ną z 2 warstw wodonośnych:
dów zewnętrznych,
w złym stanie technicznym.
» studnie 1, 2 i 2a – wody czwartorzędowe
komunikacja studzien 1 i 4 z wykorzyCelem opracowania jest przebudowa
» studnie 3 i 4 – wody trzeciorzędowe,
staniem istniejących tras kablowych istniejącego układu uzdatniania, zwiękmioceńskie
lub przesyłu radiowego, komunikacja szenie jego zdolności produkcyjnych oraz
studzien 2, 2a i 3 poprzez nowe trasy retencyjnych.
Zgodnie z obowiązującym pozwoleA
kablowe,
niem
wodnoprawnym LEGENDA:
z dnia 7.07.2008 r.
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wydanym przez Starostę Poznańskiego,
SUW Kalwy może prowadzić pobór wód
podziemnych:
A) ze studni eksploatujących czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:
» maksymalnej godzinowej
Qhmax = 50,0 m3/h
» średniej dobowej Qdśr = 720,0 m3/d
» rocznej
Qr = 262 800,0 m3/r
B) ze studni eksploatujących trzeciorzędowy poziom wodonośny w ilości:
» maksymalnej godzinowej
Qhmax = 18,0 m3/h
» średniej dobowej Qdśr = 432,0 m3/d
» rocznej
Qr = 157 680,0 m3/r
oraz odprowadzać wody popłuczne do
rowu melioracji szczegółowej oznaczonego
w ewidencji Związku Spółek Wodnych, jako
RJND-1 w ilości:
» dobowej
Qd = 20,5 m3/d
» rocznej
Qr = 5 986,0 m3/r
po 24 godzinnym przetrzymaniu w odstojniku wód popłucznych. Zawartość zawiesiny ogólnej powinna być mniejsza niż
35 mg/L, a żelaza ogólnego mniejsza od 10
mg/L.
Obecnie pobór wody jednocześnie odbywa się maksymalnie z 3 studzien głębinowych.
Z ujęć czwartorzędowych zespołowo
pracować mogą studnie 1 i 2 lub 1 i 2A.
Studnia 2A stanowi studnię rezerwową
dla studni 2 (nie jest możliwa ich wspólna
praca). Studnia nr 4 nie została włączona
jeszcze do eksploatacji – Inwestor jest na
etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód).

Stacja uzdatniania wody

Istniejąca stacja uzdatniania wody pracuje w układzie dwustopniowego pompowania
wody – pompy głębinowe tłoczą wodę z ujęcia przez system napowietrzania i filtracji,
aż do zbiorników retencyjnych, skąd dalej
zestawem pomp sieciowych zasilana jest
sieć wodociągowa.
Układ napowietrzania wody na SUW Kalwy stanowi system podwójnych aeratorów
przyfiltrowych, indywidualnie przed każdym
filtrem ciśnieniowym. Średnica aeratora –
600 mm.
Powietrze do aeratorów doprowadzane
jest z 3 sprężarek typu A-50 o wydajności
50,0 m3/h przy 1,0 MPa zamontowanych na
zbiornikach powietrza o pojemności 240 L
każdy. Sprężarki wykorzystywane są również
do płukania filtrów piaskowych powietrzem.
Układ filtracji składa się z 4 filtrów ciśnieniowych o średnicy 1800 mm wypełnionych
złożem z piasku kwarcowego podzielonym
KOSYNIER BUKOWSKI l

na 5 warstw o łącznej wysokości 150 cm:
» I warstwa podtrzymująca gr. żwiru 1020 mm – wysokość zasypu 10 cm
» II warstwa podtrzymująca gr. żwiru
5-10 mm – wysokość zasypu 10 cm
» III warstwa podtrzymująca gr. żwiru
3-5 mm – wysokość zasypu 10 cm
» IV warstwa kontaktowa gr. żwiru 1,42,5 mm – wysokość zasypu 10 cm
» V warstwa filtracyjna podstawowa gr.
żwiru 0,8-1,4 mm – wysokość zasypu
110 cm

W celu usunięcia zanieczyszczeń (utlenionych związków żelaza i manganu), filtry
okresowo płukane są powietrzem i wodą
uzdatnioną. Powietrze doprowadzane jest
z istniejących sprężarek, a woda tłoczona jest
ze zbiorników retencyjnych przez pompę
poziomą monoblokową typu 100PJM250
o mocy 5,5 kW, wydajności Q = 48,0-90,0
m3/h i wysokości podnoszenia H = 19,516,0 mH2O.
Wody popłuczne z płukania filtrów
i stabilizacji złoża odprowadzane są grawitacyjnie do odstojnika wód popłucznych
– jednokomorowego zbiornika żelbetowego,
okrągłego o średnicy 5,8 m i głębokości 2,0 m
oraz pojemności całkowitej Vc = 52 m3 i pojemności użytkowej Vu = 30,0 m3.
Po 24–godzinnym przetrzymaniu wód
popłucznych w odstojniku, sklarowana woda
nadosadowa odprowadzana jest (przez
otwarcie zasuwy na rurociągu odpływowym) do studzienki kanalizacyjnej i dalej
do Jeziora Niepruszewskiego.

Woda uzdatniona w procesie
napowietrzania
i filtracji kierowana
jest z budynku SUW
rurociągiem żeliwnym o średnicy DN
200 do zbiorników
magazynowych. Układ retencji na SUW Kalwy stanowi 5 stalowych, pionowych zbiorników o pojemności 100 m3 każdy.
Przed zbiornikami, celem zapewnienia
stabilności biologicznej, do wody uzdatnionej dozowany jest podchloryn sodu z wykorzystaniem 2 chloratorów C-52 o wydajności
160 cm3/min każdy oraz ciśnieniu maks.
0,6 MPa. Stopień chlorowania zależy od ilości
uzdatnionej wody i ilości zanieczyszczeń organicznych. Najczęściej stosowane są dawki
czynnego chloru 0,4 mg Cl2/L.
Zastosowany chlorator składa się z:
» aparatury filtrującej i dozorująco-pomiarowej,
» naczynia reakcyjnego (mieszalnika),
» aparatury inżektorowej zasilająco – odbiorczej.

Poziom wody w zbiorniku sterowany jest
przez wyłączniki pływakowe zamontowane w 2 cylindrach sterowniczych wewnątrz
budynku SUW.
Woda ze zbiorników retencyjnych tłoczona jest do sieci wodociągowej przez zestaw pomp sieciowych złożony z 4 pomp
wirowych, poziomych, monoblokowych
typu 80PJM215 o mocy 18,5 kW, wydajności Q = 48-90 m3/h i wysokości podnoszenia
H = 60-54 mH2O. Woda ze zbiorników dopływa do budynku SUW rurociągiem żeliwnym
DN 200 (wspólnym rurociągiem ssawnym
dla pomp sieciowych i płuczących). Do sieci kierowana jest rurociągiem o tożsamej
średnicy.
ZGK

Stan wody w wodociągach w roku 2019

Z

godnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437
z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Buk
poinformował, że w roku 2019 w laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu wykonano badania
prób wody pobranych z:
1. wodociągu miejskiego Buk;
2. wodociągu wiejskiego Kalwy;
3. wodociągu wiejskiego Dobieżyn;
4. wodociągu wiejskiego Dakowy Suche;
5. wodociągu wiejskiego Szewce.

Przeprowadzone badania laboratoryjne,
w tym: 34 analizy chemiczne oraz 34 analizy
bakteriologiczne wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu oraz 30 analiz chemicznych i 30
analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody wykazały przydatność wody do
spożycia przez ludzi we wszystkich ww.
ujęciach wody, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2294).
ZGK
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Odszedłeś od nas tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal,
a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

V prof. UAM dra hab. Pawła Antkowiaka
uznanego i cenionego wykładowcę, znawcę samorządu terytorialnego,
bliskiego współpracownika i Przyjaciela
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam
wraz z pracownikami
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński
Radni i Sołtysi Miasta i Gminy Buk

Paweł
Antkowiak
nie żyje

S

mutne wieści dotarły
do nas w sobotnie popołudnie 6. czerwca
br. W wyniku tragicznego
wypadku komunikacyjnego na drodze krajowej
S11 w miejscowości
Ocieszyn, zmarł w wieku 36 lat prof. UAM Paweł
Antkowiak. Był doktorem
habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk
o polityce. Pracował na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Absolwent politologii o specjalnościach
administracja samorządowa i administracja
europejska. Ukończył studia podyplomowe
Studium Programów Europejskich – Strate14

giczne Planowanie Rozwoju oraz kurs
pedagogiczny. W 2012 roku został
powołany na funkcję Pełnomocnika
Dziekana ds. organizacji kształcenia.
Od roku 2013 pełni także funkcję
opiekuna kierunku studiów
„Zarządzanie Państwem”. Był
członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Pełnił
funkcję kierownika studiów podyplomowych:
„Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych”
i „Samorządowa Kampania
Wyborcza”. Był ekspertem
w projektach związanych
z rozwojem lokalnym i regionalnym. Od
2018 r. współpracował w Burmistrzem
i Urzędem Miasta i Gminy Buk.
(Na podstawie biogramu ze strony
https://wnpid.amu.edu.pl/)
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30-lecie współpracy
z gminą Sint-Michielsgestel
Kiedy 4 października 1990 roku Anna Hoevenaars-Gonstal po raz pierwszy pojawiła
się w Buku wraz z ówczesnym burmistrzem Gerem Schinckiem oraz sekretarzem Van
Lankveldem, zapewne nikt nie spodziewał się, że ta wizyta będzie początkiem trwającej
już 30 lat współpracy między Bukiem a holenderską gminą Sint-Michielsgestel.

S

int-Michielsgestel to licząca ponad 28
tysięcy mieszkańców gmina, zlokalizowana w Brabancji, w pobliżu s’Hertogenbosch i Eindhoven. Podczas naszej trzydziestoletniej współpracy mieliśmy okazję
współpracować z dwoma burmistrzami:
Gerem Schinckiem oraz Janem Pommerem.
Ogromne zasługi dla rozwoju naszych relacji
wniosła Fundacja Sint-Michielsgestel - Buk
z przewodniczącą Joke van Doorn na czele.
Trzydzieści lat to wystarczająco długo,
by wśród mieszkańców naszych gmin zaangażowanych we współpracę nawiązały się
przyjaźnie. O tym, że są przyjaciółmi, mogą
o sobie bez wątpienia powiedzieć polscy i holenderscy strażacy, którzy nawiązali ze sobą
szczególnie serdeczną relację, otwierając dla
siebie swoje domy, angażując we współpracę całe rodziny. Dziś można powiedzieć, że
wśród strażaków jest to współpraca wielopokoleniowa, ponieważ młodzi druhowie,
którzy przed blisko 30 laty, gdy współpraca
dopiero się zaczynała, przyszli na świat, dziś
mają już własne dzieci. Niektórzy spośród
holenderskich strażaków w sposób szczególny zapisali się w naszej wspólnej historii,
jak bracia Immensowie, Josef van der Donk
czy Giles de Gooyert.
Nawiązaną przed laty współpracę kontynuują także bukowscy harcerze, którzy
niemal każdego roku goszczą holenderskich
skautów lub udają się w podróż do ich siedziby. Wspólna historia wzajemnych relacji
łączy także polskich i holenderskich piłkarzy z MKS Patria oraz S.C. Irene. Bukowscy
adepci futbolu wielokrotnie uczestniczyli
w organizowanych w Sint-Michielsgestel
KOSYNIER BUKOWSKI l

międzynarodowych turniejach, rewanżując
się swoim holenderskim kolegom zaproszeniami na turnieje organizowane w naszej
gminie. Mówiąc o współpracy sportowej,
nie można nie wspomnieć osoby Henka van
Roosmalen czy Anji van Gulick, ponieważ
to dzięki ich osobistemu zaangażowaniu
możliwe były nasze wspólne sportowe
wydarzenia.
Wśród osób i instytucji zaangażowanych
we współpracę należy wymienić burmistrza Stanisława Filipiaka, przewodniczących Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy
z Zagranicą: Tadeusza Raburskiego i piszącą
te słowa, bukowskie placówki oświatowe,
urzędników, chór Amici Canti, zespół Złote
Kłosy, bukowską policję, rolników, parafię
z ks. prałatem Andrzejem Szczepaniakiem
na czele czy „Pogodną jesień”.

Historia naszej współpracy z Sint-Michielsgestel jest tak bogata w wydarzenia,
że nie sposób napisać o nich wszystkich:
od wzruszających ceremonii na cmentarzu
polskich wyzwolicieli Brabancji w Bredzie
przez wspólne świętowanie wejścia Polski
do Unii Europejskiej po ciągnące się długo
w noc – mimo bariery językowej - rozmowy.
Nasi holenderscy przyjaciele wielokrotnie
wspierali nas darami rzeczowymi – dość
wspomnieć samochody strażackie, karetkę
czy stroje sportowe, a także piszczałki do
organów w bukowskim Sanktuarium.
Na koniec słowo podziękowania dla
osoby, bez której żadne wydarzenie w naszej trzydziestoletniej wspólnej historii nie
mogłoby się odbyć. Mowa o Annie Hoevenaars-Gonstal – Polce mieszkającej w Sint-Michielsgestel, która w pielęgnowanie naszych
wzajemnych relacji włożyła całe swoje serce
i kawał życia.
Anna Krzemińska
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500-Lecie śmierci biskupa Jana Lubrańskiego w Buku

W

niedzielę 31 maja o godz. 12:00 ks. abp. metropolita
poznański Stanisław Gądecki celebrował uroczystą Mszę
św. w intencji wielkiego poprzednika. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych z burmistrzem
Pawłem Adamem i przewodniczącym rady Piotrem Gorońskim
na czele. Nabożeństwo było częścią obchodów Roku Pamięci
Jana Lubrańskiego, ogłoszonego przez Radę Miasta i Gminy Buk.
O oprawę muzyczną Mszy św. zadbał Zespół Kameralny Amici
Canti, a w prezbiterium zawisła kopia obrazu Jana Matejki pt.
„Założenie Akademii Lubrańskiego”, ze zbiorów bukowskiego Oddziału PTTK. Trwałą pamiątką po uroczystości stała się
okolicznościowa tablica, zawieszona w bocznej nawie świątyni.
Staraniem Biblioteki Publicznej w Buku, przez tydzień po uroczystości, w kościele była eksponowana wystawa planszowa
dokumentująca bogaty dorobek biskupa Jana Lubrańskiego.
Hubert Wejmann

Kazanie ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszone w dniu 31 maja 2020 r. w Buku

Dobroć natury, czystość życia i jakże chwalebnie
sprawowany udział w biskupstwie.

500. lecie śmierci biskupa Jana
Lubrańskiego (Buk – 31.05.2020)

S

potykamy się dzisiaj w Buku w pięćsetną
rocznicę śmierci biskupa Jana Lubrańskiego. Buk od wieków był związany
z biskupstwem poznańskim; odkąd wielkopolski książę Przemysł I przekazał je legatem
na własność kustodii katedralnej (1257),
a następnie kustodia przekazała je stolicy biskupiej (1303). Bp Jan Lubrański za swojego
życia dbał o rozwój gospodarczy tego miasta,
nadając miejscowym cechom przywileje,
zabezpieczając miasto przed grabieżami,
rozbudowując mury miejskie i poszerzając
jego granice. Gdy w 1502 roku ta miejscowość całkowicie spłonęła, wikariusz biskupa
poznańskiego zwolnił jego mieszkańców od
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wszelkich ciężarów podatkowych na okres
15 lat. Buk posiadał też lokalną rezydencją
biskupią, dzięki czemu w tym mieście gościło
wielu dostojników, nie wyłączając królów:
Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego
(prawdopodobnie) i Henryka Walezego.
W tejże rezydencji biskupa Lubrańskiego
zastała śmierć (22/23 maja 1520).
Ten okrągły jubileusz śmierci biskupa
każde nam przyjrzeć się przez chwilę osobie
i działalności tego niezwykłego człowieka.
Jan Lubrański herbu Godziemba urodził się
w 1456 roku, jako syn Ruperta (Lamberta)
z Lubrańca i Barbary Boleścicówny z Kosowa k. Kutna, herbu Jastrzębiec. Dzieciństwo

prawdopodobnie spędził w dobrach rodzinnych na Kujawach, w Lubrańcu.

1. STUDENT

Mając już wcześniejsze krakowskie tradycje uniwersyteckie w rodzinie, także Jan
rozpoczął – w wieku 17 lat – studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zjawił się w Krakowie w 1472 roku i zapisał na letni semestr.
W roku 1475 Jan został bakałarzem a trzy
lata później zdobył tytuł magister artium.
Po uzyskaniu mistrzostwa sztuk wyzwolonych (1478) przeniósł się do Bolonii, do
najznakomitszej w Europie wyższej szkoły
prawniczej. Jego boloński pobyt był krótki
(od lata 1478 do lata 1480 roku). Prawdopodobnie już w połowie roku 1480 przeniósł
się do Rzymu, gdzie kontynuował studia
przez następne pięć lat (1480-1485).
W Italii Lubrański – oprócz studiów
z dziedziny prawa – poświęcił się także naukom filologicznym. Zaliczał się do grona
l MAJ-CZERWIEC 2020

słuchaczy Francesca Filelfa (1398-1481),
poety i znakomitego znawcy literatury antycznej. Był także jednym z polskich uczniów
Jana Argyropulosa (1415-1487), grecysty
i filozofa arystotelika, z którego wykładów
wyniósł znajomość greki i zamiłowania hellenistyczne. Trzecim mistrzem, który wywarł
największy wpływ na jego rozwój intelektualny był Pomponio Leto (1428-1498), filolog,
historyk i badacz starożytności rzymskich.
To właśnie on wyrobił w przyszłych biskupie zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Pobyt
w Rzymie Lubrański zakończył otrzymaniem
stopnia doktora dekretów a potem – z początkiem jesieni 1485 roku – powrócił do
Polski.

2. KAPŁAN

Powróciwszy do ojczyzny postanowił
poświęcić się powołaniu duchownemu i polityce, co w tamtych czasach często chodziło
w parze. Swoją karierę – pod opieką stryja
Grzegorza, podkanclerzego koronnego – rozpoczął w 1485 roku. W 1489 roku – dzięki
protekcji stryja Grzegorza – został notariuszem w kancelarii królewskiej, pracując kolejno dla królów: Kazimierza Jagiellończyka
i Jana Olbrachta. W 1501 roku – po śmierci
Jana Olbrachta – już jako biskup uczestniczył
Lubrański w elekcji Aleksandra Jagiellończyka.
Otrzymał kolejne beneficja kościelne:
kanonię gnieźnieńską (1485), krakowską
(1487), poznańską (1489) i wrocławską
(1490). W roku 1493 zrezygnował z kanonii
poznańskiej na rzecz swego młodszego brata
Bernarda i objął prepozyturę w kapitule katedralnej poznańskiej (1493). Jako proboszcz
kapituły zabrał się energicznie do odbudowy
domów kanonickich i wikariuszowskich.

3. BISKUP

W roku 1497 – dzięki poparciu króla Jana
Olbrachta i jego brata, kardynała Fryderyka
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Jagiellończyka – został wybrany na biskupa
elekta płockiego. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander VI (5.03.1498).
Biskup Jan nie zdążył jednak objąć diecezji płockiej, gdyż w tym samym czasie
zmarł biskup poznański Uriel Górka, a 21
kwietnia tego samego roku kapituła poznańska wybrała go przez aklamację na biskupa
poznańskiego (o czym informuje napis na
spiżowej płycie nagrobnej kanonika Bernarda Lubrańskiego w katedrze poznańskiej: Po
śmierci błogosławionego ojca, pana Uriela
z Górki, biskupa poznańskiego, następnym
biskupem został szczęśliwie czcigodny pan
Jan Lubrański, doktor dekretów, wybrany i przeniesiony z Kościoła płockiego do
Kościoła poznańskiego). Uroczysty ingres
biskupa Jana do katedry poznańskiej odbył
się dnia 24 stycznia 1499 roku.
Działalność biskupa Lubrańskiego w diecezji poznańskiej jest dość dobrze znana
dzięki czterem tomom wydanych przez niego synodalnych dekretów (556 kart) oraz
aktom kapitulnym i konsystorskim. Dzięki

staraniom biskupa Jana diecezja poznańska
otrzymała w 1500 roku swój pierwszy, wydany w Bazylei brewiarz, zwany Breviarium
Posnaniense. Zaś w 1505 roku biskup wydał
Missale Posnaniensis Dioecesis.
Jednym z jego najważniejszych osiągnięć
administracyjnych było przeprowadzenie –
ok. 1510 roku – rewizji uposażenia biskupstwa poznańskiego, która zaowocowała powstaniem Liber beneficiorum, czyli Księgi
uposażeń, dzięki której wiemy jak wyglądał
gospodarka wielkopolska w początkach XVI
wieku. Majątek diecezji poznańskiej stanowiło wówczas 14 kluczy, obejmujących 9 miast
i 155 wsi. Podczas swoich rządów biskup
Jan zwołał też 11 synodów diecezjalnych,
na których zajmowano się problemem podnoszeniem poziomu wykształcenia i moralności duchowieństwa a także sprawami
gospodarczymi.

4. UCZONY

Poznański dwór biskupi promieniował
wówczas renesansowym humanizmem.
Wśród współpracowników biskupa Jana znalazł się m.in.: Piotr Tomicki, następca Lubrańskiego na stolicy poznańskiej, a następnie
biskup krakowski. Na dworze poznańskim
przebywał też Andrzej Krzycki, sekretarz
króla Zygmunta Starego i królowych Barbary i Bony, biskup przemyski, następnie
płocki a wreszcie arcybiskup gnieźnieński,
jeden z najwybitniejszych polskich poetów
renesansowych.
Podczas swego następnego pobytu w Italii – w latach 1502-1503 – biskup nawiązał kontakty z Aldo Manuzio (1449-1515),
który ok. 1490 roku otworzył w Wenecji
drukarnię i stał się największym wydawcą
ówczesnej Europy. Prowadził on poszukiwania starożytnych rękopisów po całej Europie.
Wydał 125 tytułów starożytnych filozofów.
Utworzył instytucję o nazwie Neacademia,
17

której zadaniem było szerzenie idei humanistycznych. Być może istniał jakiś związek
między Neoakademią Manucjusza a przyszłą
Akademią Lubrańskiego. W każdym razie
wenecki wydawca odwiedzał biskupa Jana
w Padwie, a biskup Jan obiecał mu podjęcie
się poszukiwania dzieł starożytnych autorów
w naszej części Europy.
Pod koniec życia biskup Lubrański przystąpił do tworzenia wyższej szkoły w Poznaniu. Nowa instytucja miała przede wszystkim
kształcić duchownych, pobierających do tej
pory nauki w szkole katedralnej. Mimo daleko idących aspiracji biskup nie był w stanie utworzyć pełnego uniwersytetu, bo na
przeszkodzie temu stał duży autorytet Akademii krakowskiej a także brak odpowiednich sił profesorskich. Grono profesorskie
Akademii w Poznaniu składało się z sześciu
osób. Oprócz rektora byli tam profesorowie
matematyki i astronomii, retoryki i dialektyki, poezji, gramatyki i teologii. Budowę
gmachu akademii na Ostrowie Tumskim
rozpoczęto wiosną 1518 roku. W połowie
roku 1519 szkoła była już zorganizowana,
tak że wykłady rozpoczęto prawdopodobnie jeszcze w samym roku 1519. Akademia
przeżywała swój największy rozkwit w drugiej 2 ćwierci XVI wieku. Wykładał w niej
wówczas wybitny humanista niemiecki
Krzysztof Hegendorfer. Jej absolwentami
byli m.in.: lekarz Józef Struś, poeta Klemens
Janicki, matematyk i astronom Jan Śniadecki.
W momencie założenia kolegium jezuickiego
(1572) Akademia straciła rację bytu i wtedy
przeniesiono szkołę katedralną do gmachu
Akademii (przed 1584).
Swoją prywatną bibliotekę biskup Jan
przekazał testamentalnie na rzecz Akademii.
Niekompletne zestawienie jego księgozbioru
składa się z ok. 170 pozycji. Składa się on

18

z trzech zespołów. Pierwszy – najmniejszy
– zawierał pisma Ojców Kościoła i autorów
wczesnośredniowiecznych. Drugi – nieco
większy – obejmował księgi prawnicze. Trzeci – największy – składał się z dzieł klasyków
starożytności i humanistów współczesnych
biskupowi. Przytłaczająca większość z nich
to dzieła z zakresu przyrody, medycyny,
astronomii i geografii.

5. POLITYK

W latach 1502-1503 biskup przebywał
w Italii. Po powrocie do kraju – na początku
1503 roku – wziął udział w obradach sejmu piotrowskiego. Sejm ten (1503/1504)
zdecydował, że król nie może dysponować
dobrami koronnymi bez zgody sejmu. Zakazał też możnowładcom łączenia dwóch
urzędów w jednym ręku (incompatibilitas).
Po śmierci króla Aleksandra (1506) biskup Jan opowiedział się za kandydaturą
Zygmunta Starego i wziął aktywny udział
w jego elekcji. Wkrótce stał się w Wielkopolsce jednym z najbardziej zaufanych ludzi

króla. Ten wysyłał go w latach 1507-18 na
szereg misji dyplomatycznych. Uczestniczył
m.in. w poselstwie po pierwszą żonę króla
Zygmunta – Barbarę Zápolya (1512). Gościł króla Zygmunta I wraz z żoną Barbarą
w Poznaniu w 1513 roku. Podczas tej wizyty
królowa urodziła córkę, Jadwigę, w przyszłości żonę księcia-elektora brandenburskiego,
Joachima II Hektora. Rodzicami chrzestnymi
małej królewny było trzech braci Lubrańskich, z którym jeden był biskupem, drugi
wojewodą a trzeci kanonikiem.
Następnie bp Jan pojawił się na zjeździe
wiedeńskim (1515), podczas którego Zygmunt spotkał się ze swoim bratem Władysławem II, królem Czech i Węgier oraz cesarzem
Maksymilianem I. Ostatnią misję dyplomatyczną biskup Lubrański odbył w roku 1518,
wyjeżdżając do Ołomuńca, po słynną Bonę
Sforzę, drugą żonę króla i towarzyszył jej
w drodze do Krakowa.

6. BUDOWNICZY

Dwadzieścia lat rządów biskupa Lubrańskiego w Poznaniu było okresem wytężonej
pracy budowlanej. Biskup podjął najpierw
szeroko zakrojone prace na Ostrowie Tumskim, siedzibie biskupów poznańskich. Z jego
inicjatywy w latach 1500-1504 wybudowano nowe mosty na Starej Warcie i Cybinie,
w miejsce mostów zniszczonych przez powódź. Wybrukowano główne ulice na wyspie.
Usunięto wszystkie słomiane dachy z pałacu,
kurii i domów gospodarczych i zastąpiono
je dachówkami. Dla zabezpieczenia całego
kompleksu zapoczątkowano budowę murów
obronnych (1500). Cały Ostrów otrzymał
nową kanalizację i wodociągi z dębowych rur.
Budowa murów spowodowała wyburzenie
szeregu domów wikariuszowskich i gmachu szkoły katedralnej, których rozbiórka
nastąpiła w latach 1504-1512.
Równolegle biskup Jan prowadził też
prace w katedrze. W pierwszej kolejności
zbudowano wieże katedralne, zapoczątkowane jeszcze za czasów poprzednika.
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Budowę wieży południowej zakończono
w roku 1512, a północnej dopiero w 1532
roku. Na jednej z wież umieszczono zegar
(1511). W 1517 roku biskup przystąpił do
wykonania nowego dachu katedry, ale udało mu się tylko pokryć miedzianą blachą
kaplicę św. Marcina. Zainstalował witraże
a prezbiterium otrzymało nową polichromię.
Katedra wzbogaciła się o duże organy oraz
ołtarz pod wezwaniem św. Krzyża i drugi
ołtarz boczny pod wezwaniem św. Trójcy
i św. Jadwigi, a także stalle.
W tym okresie nastąpiła też rozbudowa pałacu biskupiego. W latach 1505-1508
Lubrański przybudował wschodnie skrzydło
pałacu. Salę reprezentacyjną na piętrze pałacu ozdobił obrazami biskupów poznańskich,
namalowanymi przez Stanisława Skórę
z Krakowa. Pałac połączono nadziemnym
murowanym mostem wychodzącym z dzisiejszego północnego balkonu rezydencji
do kaplicy biskupiej w katedrze.
W 1512 roku biskup założył – na wzór
Krakowa – kolegium dwunastu kapłanów
psałterzystów, którzy mieli śpiewać dniem
i nocą w katedrze (na zmianę po dwóch przez
dwie godziny) cały Psałterz Dawidowy. Specjalnie dla nich biskup nakazał budowę dom
mieszkalnego w stylu późnogotyckim zwanego psałterią, który przetrwał po dziś dzień
przy wjeździe na Ostrów Tumski. Kolegium
psałterzystów zniesiono w roku 1810.
Z polecenia biskupa rozebrano drewniany budynek kurialny a w jego miejscu
wzniesiono dwupiętrowy gmach z cegły.
W Poznaniu – przed rokiem 1516 – biskup wzniósł także szpital i kościół św. Stanisława. Wiadomo też, że z inicjatywy biskupa
Jana przeprowadzono pewne prace przy
klasztorze cysterek w Owińskach. Uzyskał
również prawa miejskie dla wsi biskupich
Dolska i Ciążenia. Drugim ważnym ośrodkiem należącym do diecezji poznańskiej była
Warszawa. Przy warszawskim kościele szpitalnym pod wezwaniem św. Ducha biskup
Jan ufundował kaplicę Matki Bożej (1504).
Na potrzeby wikariuszów warszawskich
wzniósł prawdopodobnie kanonię przy ulicy
Dziekania. Gdy ok. 1515 roku pożar zniszczył
warszawski klasztor bernardynów, biskup
Jan pospieszył z pomocą przy odbudowie
prezbiterium i zakrystii tego kościoła.
Poza diecezją poznańską biskup prawdopodobnie partycypował również w kosztach wyposażenia kościoła parafialnego pw.
św. Jana Chrzciciela w rodzinnym Lubrańcu.
Do tego miasta sprowadził zakon bernardynów, dla których kazał wznieść klasztor
z kościołem. Gdy w roku 1504 wielkopolski Kazimierz Biskupi z przyległymi wsiami
przeszedł w ręce Lubrańskich, biskup przebudował tamtejszy kościół w stylu gotyckim
(ok. 1512). W tymże mieście – wraz ze swym
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bratem Mikołajem, wojewodą poznańskim
– przystąpił do wznoszenia klasztoru bernardynów (ukończony w roku 1520). Te budowle zaliczają się do czołowych osiągnięć
wielkopolskiej sztuki muratorskiej początku
XVI wieku. Nieco wcześniej biskup Jan miał
założyć klasztor bernardyński w pobliskiej
Słupcy, ale żywot tej fundacji był bardzo
krótki.
Ten krótki przegląd daje jakieś ogólne
wyobrażenie ogromnego rozmachu budowlanego biskupa Lubrańskiego w czasie jego
rządów.

7. ŚMIERĆ

Ale my dzisiaj jesteśmy w Buku, gdzie bp
Jan Lubrański zmarł nagłą śmiercią w nocy
z 22 na 23 maja roku 1520. Tego samego dnia
po południu jego zwłoki przewieziono do
Poznania i – po uroczystej procesji żałobnej
z kościoła św. Marcina do pałacu biskupiego
– złożono je w sali na parterze.
W niedzielę 3 czerwca pochowano go

w głównej nawie katedry przy trzecim
północnym filarze przed prezbiterium.
Nazajutrz nabożeństwo żałobne odprawił
sufragan Wojciech z Sochaczewa, a kazanie wygłosił Tomasz Bederman z Poznania,
profesor teologii z Akademii Lubrańskiego.
Pomnik z piaskowca wystawiony staraniem
jego następcy, biskupa Piotra Tomickiego,
został zniszczony podczas katastrofy katedry
w roku 1790. Sam portret biskupa Lubrańskiego uchował się w Kazimierzu Biskupim.
Na koniec warto dopowiedzieć, że Jan
Lubrański należy do najwybitniejszych poznańskich biskupów. Choć pisano o nim, że
„nie był wolny od krytyki, że uchodził za
człowieka niecierpliwego i w gniewie do tego
stopnia zapalczywego, że w najdrobniejszej
sprawie urażony w senacie stawał się także wobec innych bardzo zawzięty, niekiedy
złośliwy. Lecz dobroć natury, czystość życia
i jakże chwalebnie sprawowany udział w biskupstwie łatwo wymazywały z pamięci tę
skazę”. Amen.
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ą cztery: Maria Andraszyk, Beata Błaszczak, Magdalena Cegiełka, Marlena Batura (nieobecna na zdjęciu). Są kopalnią
pomysłów. Każdym zrealizowanym działaniem nakręcają sprężynę następnego. Są
dowodem na to, że im mniej mamy czasu,
tym więcej możemy zrobić. A ich historia
zaczęła się w Buku.

Jakich czasów sięga początek tej historii? Czy potrzeba okazała się ‘bukowską’
matką wynalazków?
Maria: Dokładnie tak było! (śmiech).
Mój mąż pochodzi z Buku, ja z Zielonej
Góry. Zamieszkaliśmy tu 4,5 roku temu,
kiedy w pierwszej ciąży musiałam leżeć
i nie mogłam już chodzić do pracy.
Kiedy na świat przyszła Julka (moja
pierworodna), pojawiło się mnóstwo pytań
w głowie, najwięcej oczywiście o pediatrę,
specjalistów, sklepy dla dzieci, apteki i nie
znalazłam wtedy miejsca, gdzie mamy (bo
jednak były to głównie takie tematy) mogłyby się dzielić takimi opiniami, informacjami.
Liczyłam też na nowe znajomości i tak z drżącym sercem powstała grupa na Facebooku
Bukowskie Mamy.
I odzew pojawił się natychmiastowo?
Maria: Powiem szczerze, że nie pamiętam pierwszych postów. Jeżeli chodzi
o członków Bukowskich Mam, to szybko liczba wzrastała, bo jak już ktoś znalazł grupę, to
od razu dodawał do niej wszystkie znajome
mamy z okolicy. Rekordzistką była Marlena
Batura, dlatego od razu zaproponowałam
jej wspólne administrowanie. Teraz jest już
prawie 1 300 członków!
Marlena: Samej chodziło mi coś takiego po głowie, a gdy zobaczyłam na FB, że
ktoś założył grupę, to chciałam, żeby do
niej trafiło jak najwięcej mam z okolicy,
a że mieszkam w gminie Buk od zawsze,
to wśród znajomych miałam sporą grupę
zainteresowanych. Maria była inicjatorem,
ale jak ze wszystkim - działanie w pojedynkę
nie jest tak efektywne jak w grupie, także
każda działająca osoba wnosi coś od siebie.
Maria, na jakim życiowym etapie byłaś wtedy zakładając grupę? Czy było to
wyzwaniem, by pogodzić macierzyństwo
z administrowaniem grupy?
Maria: Na jakim życiowym etapie… trochę czułam się samotna w nowym miasteczku, w nowej roli. Dzięki grupie czułam się
chyba spokojniejsza, że zawsze mam kogo
zapytać o lekarza, godziny otwarcia jakiegoś
punktu i jakoś tak było mi raźniej.
Administrowanie grupy nie zajmowało
mi wiele czasu i była to (i nadal jest) miła
odskocznia. Grupa nie wymaga wielu wysił20

Na zdjęciu od lewej: Beata Błaszczak,
Magdalena Cegiełka, Maria Andraszyk

ków, wszyscy są dla siebie mili i pomocni,
czasem muszę tylko sprawdzić, czy konto
nie jest fałszywe i usuwać niektóre posty/
ogłoszenia.
Śledząc wpisy i ogłoszenia na grupie
można zaważyć, że ma ona już zasięg
o wiele dalszy. Do grupy przynależą już nie
tylko bukowskie/gminne mamy. Czy był
jakiś przełomowy moment, w którym zauważyłaś, że nabiera to znacznie szerszego
wymiaru, niż pierwotnie zakładałaś?
Maria: Pierwszym przełomowym momentem było spotkanie „Bukowskie Mamy
w obiektywie”. To było pierwsze spotkanie
jakie zorganizowałam. Pomysł padł od pani
Justyny Dolatowskiej–Wolny, prowadzącej
Grupy Zabawowe w MGOK. Pchnęła mnie
na głęboką wodę i dobrze! Uczestniczki przy
kawie, pogaduchach i ciastach, szykowały
się na profesjonalną kobiecą sesję. Organizowałam wydarzenie sama, ale nie odbyłoby
się, gdyby nie wszystkie Mamy, które czesały,
malowały, przyniosły upieczone ciasta, udostępniły nawet swoje ubrania do sesji! Można
było skorzystać z warsztatów szycia, porad
dietetyka, był też mini pchli targ.
Dodało mi to spotkanie skrzydeł! Miałam
ochotę na więcej, widząc radość uczestniczek
i to jak bardzo tego potrzebowały, ja również.
Nie poszalałam za dużo, bo kilka dni
przed tym właśnie spotkaniem dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży i siły
fizyczne mnie na trochę opuściły (uśmiech).
Później były dwa kolejne warsztaty:
o stawianiu baniek lekarskich i makijażowy.
Zawsze mogłam liczyć na miejsce w MGOK,
za co bardzo jestem wdzięczna!
W sierpniu 2019 roku PETARDĄ (jeśli mogę tak powiedzieć) był nasz Piknik
Bukowskich Mam, wtedy już wiedziałam, że
musi z tego powstać coś więcej. Do pomocy
w organizacji wydarzenia zgłosiło się aż 6
mam i właśnie część z nich jest obecnie w naszym stowarzyszeniu. Musiałyśmy wszystko
zorganizować w trochę ponad miesiąc. Nie
miałyśmy żadnych funduszy, jednak wielu
sponsorów zgodziło się nas wesprzeć na-

grodami, poczęstunkiem, czy niezbędnymi
drobiazgami. Fotograf, warsztaty dla dzieci,
prelegenci, indywidualne porady specjalistów. To było niesamowite! Dzięki Gminie
nie musiałyśmy martwić się o miejsce wydarzenia (Sala Miejska-dawna synagoga), jego
obsługę, rady osób bardziej doświadczonych
i wodę, która była w ten upał niezbędna.
Czego Wam najbardziej brakuje w społeczności lokalnych rodzin/mam?
Marlena: W Buku brakuje spotkań skierowanych typowo dla mam. Będąc początkująca mamą brakowało mi doświadczonych
osób, które mogłyby pomóc w tej nowej
rzeczywistości np. doradcy chustowego
lub specjalisty od noszenia dzieci w nosidle.
W późniejszym rozwoju dzieci - brakuje innych specjalistów np. w kwestii wychowania
lub wspierania dzieci w rozwoju.
Cofnijmy się jeszcze do początków jak można w skrócie przedstawić rozwój
grupy?
Maria: Grupa na Facebook’u powstała
w lipcu 2016, we wrześniu 2018 odbyło
się pierwsze spotkanie „Bukowskie Mamy
w obiektywie”. Sierpień 2019 to „Piknik
Bukowskich Mam”. W lutym 2020 Stowarzyszenie Bukowskie Mamy zostało wpisane
do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Nie
osiągamy z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Wszelkie nasze dotychczasowe działania miały szansę zaistnieć wyłącznie dzięki
ogromnemu wsparciu ‘dobrych dusz’.
Co zainspirowało Was do przekształcenia Bukowskich Mam w stowarzyszenie?
Maria: Pomysł o założeniu stowarzyszenia chodził mi po głowie już od jakiegoś
czasu, chciałam zrobić kolejny krok. Myślę,
że więcej wiary w sukces stowarzyszenia
pojawiło się po obiecującym spotkaniu
z Burmistrzem Pawłem Adamem, który
również zaproponował sformalizowanie
naszych działań przekształcając się właśnie
w stowarzyszenie.
Grupa mam się rozrastała, zaczęły pojawiać się spotkania, więc utworzenie stowarzyszenia poszerzyło nam zakres działania.
l MAJ-CZERWIEC 2020

Zdj.: Agnieszka Króliczak

Możemy brać udział w konkursach, starać
się o granty, wszystko po to, żebyśmy mogły
organizować jeszcze więcej i żeby Mamy
nie musiały za kursy czy warsztaty płacić
np. całej kwoty.
Korzyścią jest też większa wiarygodność,
kiedy szukamy sponsorów.
Nas osobiście to też bardziej mobilizuje
do działania, planowania.
Dla Mam może być to również ułatwieniem w komunikacji z nami, zawsze mogą
do nas napisać przez stronę Stowarzyszenie
Bukowskie Mamy na Facebook’u, do czego
bardzo gorąco zachęcamy! Jesteśmy otwarte
na wszelkie pomysły.
A spośród Waszych dotychczasowych
zrealizowanych pomysłów - z których jesteście najbardziej dumne?
Magda: Z pewnością największym naszym osiągnięciem było zorganizowanie
Pikniku Bukowskich Mam. Było to spore
wyzwanie z uwagi na rozmiar wydarzenia
i to co udało nam się osiągnąć w krótkim
czasie, bez budżetu. Tak jak zresztą Maria
wspomniała wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc
uważam, że jeśli są chęci to sporo zajęć/
warsztatów można zorganizować. Jest to
dla nas satysfakcją, jeśli nasze działania
spotykają się z pozytywnym odzewem
i zaangażowaniem.
Jakie rysują się plany na przyszłość?
Czy brakuje Wam obecnie czegoś do jeszcze
większego rozwinięcia skrzydeł?
Beata: Planów miałyśmy wiele, m.in. spotkania ze specjalistami, warsztaty zielarskie,
pchli targ, piknik… Niestety obecna sytuacja
wstrzymała ich realizację. Dlatego obecnie
skupiłyśmy się na prowadzeniu naszego
fanpage’u na Facebooku. Utworzyłyśmy
na nim cykliczne posty: kulinarna środa
i inspiracje na weekend oraz poniedziałki
ze specjalistą, który odpowiada na pytania
zadane przez osoby obserwujące nasz profil.
Zorganizowałyśmy również konkurs z nagrodami z okazji Dnia Matki przy wsparciu
lokalnych sponsorów. Naszym marzeniem
jest znalezienie lokalu, w którym będziemy
mogły cyklicznie organizować spotkania
KOSYNIER BUKOWSKI l

i przebywać tyle czasu, ile nam potrzeba,
np. na zebrania stowarzyszenia. Na pewno
pozwoliłoby nam to rozwinąć skrzydła.
Maria: I znalezienie kogoś od spraw papierkowych (uśmiech)!
Czy otrzymujecie wiele sygnałów od
lokalnych mam w sprawie tego, jak można
by zadziałać na rzecz naszej społeczności?
Czy ktoś Was wspiera w tych działaniach?
Magdalena: Tak się składa, że sygnałów
jest niewiele, liczymy na więcej. Zachęcamy
serdecznie wszystkie mamy do dzielenia
się swoimi pomysłami, chętnie dowiemy
się czego oczekują.
Być może trzeba tu przełamać stereotyp, że rola mamy uniemożliwia inne
aktywności. A czym Wy zajmujecie się na
co dzień?
Maria: Jestem Mamą 4-letniej Julki
i rocznego Tymka. Jeszcze „siedzę sobie”
na urlopie macierzyńskim. Oprócz bycia
Mamą i Bukowską Mamą niewiele zostaje
mi czasu i siły… Ale relaksuję się ostatnio
robiąc mydełka, planując, marząc i zbierając
pokrzywę (śmiech).
Beata: Ja jestem mamą 4-letniej Majki
i 1,5-letniego Tomka. W pracy opiekuję się
dziećmi, można powiedzieć, że dni spędzam
głównie na zabawie, a najlepszym odpoczynkiem dla mnie jest cisza, kiedy dzieci już śpią.
Marlena: Jestem mamą dwójki łobuziaków, Emilka (4 lata) i Huberta (3 lata).
Oprócz bycia mamą pracuje również zawodowo.
Magda: Od 5 lat mieszkamy z mężem
w Buku, a od 3 wychowujemy naszą córkę
Marysię. Oprócz pracy zawodowej w fabryce
mebli spełniam swoje marzenia szyciowe
i tworzę własną markę odzieżową dla dzieci.
Co Wam daje energię do tych działań
w stowarzyszeniu? To tylko z boku wydaje
się nie pochłaniać czasu, a „od kuchni” na
pewno wygląda zupełnie inaczej.
Beata: Czas, to coś, czego zawsze brakuje, szczególnie matkom (śmiech). Doba
jest zdecydowanie za krótka. Energię czerpiemy z chęci, chcemy działać, bo wiemy,
że tylko w ten sposób można coś zmienić.

Liczymy na to, że nasze działania zintegrują
naszą lokalną społeczność, w ramach której
będziemy mogły się spotkać, porozmawiać,
wzajemnie pomóc i wzajemnie na siebie
liczyć. To jest chyba największa siła i motywacja.
Konsekwentnie budujecie swoją markę, jesteście już lokalnie bardzo rozpoznawalne. Co doradziłybyście kobietom,
które stoją u progu powrotu do działań
po urlopach macierzyńskich, a nie mają
wystarczającej wiary w powodzenie swoich planów?
Beata: Macierzyństwo wymaga wiele
siły, a powrót do pracy, realizacja swoich
celów i planów zawsze będzie wyzwaniem.
Cierpliwość, zaangażowanie i konsekwencja
to cechy, których uczą nas właśnie dzieci.
Najważniejsze to próbować działać i się nie
poddawać.
Magda: Prawda, powroty nie są łatwe,
same przez to przechodzimy. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy dla mam, które tego potrzebują. Chętnie
podzielimy się własnym doświadczeniem
lub pomożemy znaleźć odpowiednie do
tego osoby.
Maria: Zachęcamy do kontaktu Mamy,
które prowadzą swój mały/duży biznes, na
każdym naszym wydarzeniu jest dla Was
miejsce, korzystajcie! Chcemy promować
nasze lokalne Biznes Mamy!
Czy nasze miasto i gmina są przyjazne
rodzinom? Co z Waszego punktu widzenia
zasługuje na plusy, a co można by rozwinąć/zmienić/wdrożyć?
Marlena: Plusem są powstające miejsca, w które można się wybrać z dziećmi.
Myślę, że każdego rodzica cieszy miejsce,
w którym znajduje się tzw. kącik dla dzieci,
gdzie czekając w kolejce lub wybierając się
na wspólny obiad czy kawę dziecko może
pobawić się innymi zabawkami, niż w domu,
a rodzic tym samym ma trochę wytchnienia.
Trzeba przyznać, że na mapie Buku takich
miejsc jest coraz więcej.
Trzymamy za Was kciuki!
Zuzanna Skibińska
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Zespół Kameralny Amici Canti
Laureatem I Nagrody
Powiatu Poznańskiego!

P

owiat Poznański co roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. W tym
roku wnioskodawcą w konkursie był Burmistrz Paweł Adam. Ideą konkursu jest nagradzanie tych, którzy wzbogacają swoją
działalnością bardzo ważną sferę życia, jaką
jest kultura. Twórczość wszelkiego rodzaju
zespołów przyczynia się bowiem do promocji regionu. Powiat poznański ma szczęście
być bogatym nie tylko pod względem gospodarczym, ale i kulturalnym. Konkurencja
jest więc każdego roku niemała. Ze względu na stan epidemii tegoroczne wręczenie
nagród nie mogło odbyć się w tradycyjnej
formie. Wyniki ogłoszono za pośrednictwem
telewizji oraz mediów internetowych. W tegorocznej edycji, w maju, wyróżnieni zostali Mateusz MJ Sibilski (III Nagroda) oraz
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo
(II Nagroda). Pierwszą nagrodę otrzymał
zespół Amici Canti pod batutą Leszka Górki.
Istnieje od 1996 roku i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku. Zespół
wielokrotnie wyróżniany był w Polsce za
swe osiągnięcia nagrodami Grand Prix I,
II i III stopnia. Największą satysfakcję, jak
podkreśla Dyrygent, przyniosły Amici Canti 2 srebrne medale zdobyte w konkursie
w Hiszpanii w 2018 roku. Nagroda Powiatu Poznańskiego to głos potwierdzający, że
ścieżka, którą obrali, prowadzi ich cały czas
w dobrym kierunku.

(Leszek Górka): Działania w 2019 roku
opierały się na trzech priorytetach. Pierwszym była współorganizacja i uczestniczenie
w II Festiwalu Muzyki Kameralnej im. ks.
dr. Józefa Surzyńskiego w Buku. Drugi, to
promocja Miasta i Gminy Buk podczas pobytu w Rzymie. Przedsięwzięcie z pozoru
łatwe, bowiem zespół posiada w repertuarze
utwory muzyki sakralnej, jednak z racji tej, że
Wiecznym Mieście muzyka chóralna rozwijała się najprężniej do XVI wieku w Europie,
postanowiłem przygotować z Amici Canti
perełki muzyki chóralnej. Towarzyszenie
podczas liturgii, a także koncertowanie
w różnych świątyniach stworzyło okazję,
by poczuć, jak pięknie w tych wnętrzach
muzyka chóralna wybrzmiewa. Trzecim
priorytetem było skierowanie działań chóru
na przygotowanie repertuaru okołoświątecznego, bowiem jest na niego duże zapotrzebowanie w okresie od połowy grudnia do
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końca lutego. Oklaskiwanie tych utworów
świadczy o tym, że są one bardzo dobrze
odbierane i pożądane.

W przyszłym roku minie ćwierćwiecze istnienia zespołu. Czy jest w chórze
osoba, która wzrastała z nim od samego
początku?
Jedna osoba jest z nami od samego początku. Zdradzę, że mówimy na nią czasem
‘Matka Dżasta”. W kwestii relacji chórzystów
- jak matka powie, tak musi być (śmiech)! Ale
czy młodsi, czy starsi, czujemy się naprawdę
zgrani. Są osoby, które były od początku, potem odchodziły na pewien czas, lecz wróciły,
pozostając do dziś. Osoby młode przystępujące do zespołu muszą zmierzyć się z tym,
co my mamy już jako bagaż doświadczeń.
Nie tylko w postaci repertuaru, lecz także
sprawności wokalnej, emisyjnej, scenicznej
odwagi… Start w zespole wymaga szybkiej
mobilizacji. Nie jest to łatwe, o czym wszyscy,
którzy tutaj współpracują, wiedzą. Ważna
jest dojrzałość, która powiązana jest z pewną
odpowiedzialnością. Nasze lokalne środowisko (ale nie tylko) słysząc o Amici Canti,
oczekuje od nas bardzo dobrej prezentacji.
Ciągle musimy stawać na wysokości zadania
i pokazywać się jako dojrzały zespół, którego
poziom przynajmniej nie słabnie.
Spodziewał się Pan, tworząc zespół, że
jego kariera nabierze z biegiem lat takiego
rozmachu?
Myślę, że nie. Gdy dziś otrzymuję telefon
z Gdańska, Wrocławia, czy od innych osób
z całej Polski, mówią: „nawet u nas słychać
o Amici Canti!” Bardzo mnie to cieszy. Cieszy
mnie również to, że poznańscy dyrygenci
i profesorowie doceniają kunszt wokalny
Amici Canti. Nasze koncerty na scenach Akademii Muzycznej, czy Auli Nova wielokrotnie
przyciągały tłumy słuchaczy i otrzymywaliśmy gromkie brawa. Leszek Bajon, profesor
chóralistyki, sam mówi o naszym zespole
jako o „świadomych i skończonych śpiewakach”. Świadomych, ponieważ wiedzą, jak
zaśpiewać dany utwór, jaka to jest stylistyka;
i skończonych - czyli na tyle dobrze wykształconych w dziedzinie edukacji wokalnej, że
można by zaryzykować stwierdzenie, że ta
nauka mogłaby się już zakończyć. Tej szkoły wokalnej uczymy się tutaj, na próbach
zespołu. Każdy niuans, każdy zwrot, każda
ćwierćnuta z kropką połączona z ósemką
ma znaczenie i trzeba to dobrze wypracować. Jeśli chcemy być dostrzegani w tym

chóralnym świecie, to nie możemy pomijać
tych elementów.
To elementy czysto muzyczne, techniczne, które składają się na sukces zespołu.
Czy jest jeszcze jakiś element spajający,
który dopełnia całokształt osiągnięć?
Odpowiedź jest być może banalna i prosta, ale ostatnio nam tego bardzo brakuje - po
prostu bycia razem. Nie tylko śpiewając. To
zdarza się np. podczas warsztatów wokalnych, gdy spędzamy ze sobą dużo czasu, tego
czasu poza próbami. Jakiekolwiek spotkania
wyjazdowe są bardzo pożądane, ponieważ
to warunkuje nasze dobre relacje. Zauważyliśmy to już dawno, że gdy nie ma takich
wyjazdów, spotkań, chociażby lokalnych, to
stajemy się sobie troszkę dalsi.

Jak w takim razie radzicie sobie w czasie przymusowego zawieszenia prób i koncertów?
Próby są, online, lecz z przyczyn technicznych nie jesteśmy czasem w stanie zsynchronizować głosów. Uczymy się utworów - nagrywam pokazowo głosy, chórzyści wysyłają
mi potem swoje próbki. Wspomnę tutaj, że
w ten sposób powstało nasze nagranie „Herr,
sei gnadig” (F. Mendelssohn), które wraz
z klipem, dostępne jest w sieci (internecie).
Każdy głos został nagrany przez chórzystów
zdalnie, wedle moich wytycznych, czy to
w pokoju, szafie, gdzie kto mógł. Ten sposób
realizacji nagrania zastosowaliśmy również
w naszym najświeższym opracowaniu utworu „Każdy dzień”, pochodzącym z repertuaru
Tabb&Sound’n’Grace. Klip premierowo ukazał się 3 czerwca na kanale YouTube Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

W przyszłym roku przypada 25-lecie
zespołu. Czy można już zdradzić, co w planach na tę okazję?
Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale
ogólnie już od kilku miesięcy trwają przygotowania tego przedsięwzięcia. W ramach
naszego jubileuszu mamy zamiar zaprezentować się w muzyce rozrywkowej i religijnej. Sacrum i profanum zawsze są z nami.
Koncert planujemy na wiosnę przyszłego
roku. Intensywne prace rozpoczną się we
pewnie wrześniu. Tempo prac będzie musiało wzrosnąć. Będzie żywiołowo, ponieważ
dodatkowo od połowy grudnia występować
będziemy także z repertuarem świąteczno-zimowym.
Zuzanna Skibińska
l MAJ-CZERWIEC 2020

Nagrody
sportowe

W

dniu 27.04.2020
r. Burmistrz
Miasta i Gminy
Buk przyznał nagrody
sportowe w Gminie Buk.
Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym,
które stanowią wyraz uznania za osiągnięte
wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej. Przyznanie nagród lub wyróżnień następuje na wniosek Burmistrza
lub przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Buk, grupy co najmniej 5 radnych Rady Miasta i Gminy Buk, klubu lub stowarzyszenia
sportowego oraz dyrektora szkoły. W tym
roku przyznano łącznie 15 nagród, w tym
9 nagród dla zawodników, 2 nagrody dla
drużyn oraz 4 nagrody dla trenerów.

Lista przyznanych nagród:

1. Mateusz Samól – nagroda w wysokości
2.000 zł brutto za zajęcie I miejsca w MISTRZOSTWACH POLSKI W SZTUKACH
WALKI IMAF.
2. Wojciech Karbowiak – nagroda
w wysokości 1.200 zł brutto za zajęcie
I miejsca w MISTRZOSTWACH SZKÓŁ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKEIGO
W KARATE OLIMPIJSKIM WKF.
3. Maksymilian Karabon – nagroda
w wysokości 1.000 zł brutto za zajęcie
III miejsca w MISTRZOSTWACH SZKÓŁ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKEIGO
W KARATE OLIMPIJSKIM WKF.
4. Karolina Karabon – nagroda w wysokości 1.200 zł brutto za zajęcie II miejsca w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH
WIELKOPOLSKI W KARATE WKF 2019.
5. Filip Tonder – w wysokości 2.000 zł
brutto za zajęcie I miejsca w OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH

Patria znów
na murawie

W

ydaje się, że najgorszy czas, czas kwarantanny i stałego
bezruchu minął. Wszystkie
drużyny MKS Patria Buk wróciły
do regularnych treningów, ciesząc się
ponownie grą w piłkę nożną. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej zakończył przedwcześnie rozgrywki w IV lidze oraz ligach niższych
KOSYNIER BUKOWSKI l

PRZEŁAJOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
6. Jakub Zimny – nagroda w wysokości
2.000 zł brutto za zajęcie I miejsca
w OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSKACH
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH.
7. Marian Szymański – nagroda w wysokości 2.000 zł brutto za wyróżniającą
się osiągnięciami działalność sportową
oraz propagowanie aktywności fizycznej
i promowanie Miasta i Gminy Buk.
8. Henryk Synoracki – nagroda w wysokości 4.000 zł brutto za wyróżniającą
się osiągnięciami działalność sportową
oraz propagowanie aktywności fizycznej
i promowanie Miasta i Gminy Buk.
9. Sławomir Sibilski – nagroda w wysokości 2.000 zł brutto za wyróżniającą
się osiągnięciami działalność sportową
oraz propagowanie aktywności fizycznej
i promowanie Miasta i Gminy Buk.
10. Drużyna Dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
– nagroda w wysokości 8.000 zł brutto
za zajęcie I miejsca w OGÓLNOPOLSKIM
FINALE IGRZYSK DZECI W MINI PIŁCE
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT.
11. Drużyna Dzieci Dziewcząt UKS BUKOWIA – nagroda w wysokości 6.000 zł
brutto za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego
w kategorii dzieci dziewcząt w sezonie
2018/2019.
zapewniając awans najlepszym
drużynom, a dając możliwość
utrzymania się zespołom,
które rundę jesienną zepsuły. Wśród nich był
zespół Patrii Buk, który
w sezonie 2020/2021 będzie występował w V lidze.
Przygotowania do nowego
sezonu zaczęły się 2 czerwca
i potrwają do pierwszego meczu ligowego, który zaplanowany jest
wstępnie na pierwszy/drugi weekend sierpnia. W czasie przygotowań seniorzy Patrii

12. Adrianna Sobkowiak – nagroda w wysokości 1.500 zł brutto za zajęcie przez
trenowanego zawodnika Wojciecha Karbowiaka I miejsca w MISTRZOSTWACH
SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KARATE OLIMPIJSKIM WKF.
13. Grzegorz Michalik – nagroda w wysokości 1.500 zł brutto za zajęcie przez trenowanego zawodnika Mateusza Samól
I miejsca w MISTRZOSTWACH POLSKI
W SZTUKACH WALKI IMAF.
14. Jarosław Sznycer – nagroda w wysokości 1.500 zł brutto za zajęcie przez
trenowaną drużynę Dzieci Dziewcząt
UKS BUKOWIA I miejsca w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego
w kategorii dzieci dziewcząt w sezonie
2018/2019.
15. Paweł Kempa – nagroda w wysokości
1.500 zł brutto za zajęcie przez trenowaną drużynę Dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
I miejsca w OGÓLNOPOLSKIM FINALE
IGRZYSK DZECI W MINI PIŁCE RĘCZNEJ
DZIEWCZĄT.
Od tego roku formuła nagród została rozszerzona. Uchwała przyjęta przez Radę Miasta i Gminy Buk w dniu 28 stycznia 2020 r.
umożliwiła nagrodzenie osób, które od wielu
lat swoją postawą i sukcesami wyróżniają
się w dziedzinie sportu, a których wcześniej
nie było można docenić z uwagi na ograniczenia zawarte w poprzedniej uchwale.
Nowa uchwała pozwoliła na wyróżnienie
w tym roku 4 takich zawodników, którzy już
od wielu lat dumnie promują naszą gminę
nie tylko na arenie krajowej, ale nawet na
arenie międzynarodowej.
Wszystkim tegorocznym laureatom
gratulujemy znaczących sukcesów sportowych. Niestety z uwagi na stan epidemii
wręczenie nagród nie było możliwe podczas oficjalnego spotkania z Burmistrzem
Pawłem Adamem.
Robert Kłos

rozegrają szereg meczów towarzyskich. Plan
sparingów podopiecznych trenera Krzysztofa Pierzyńskiego jest następujący:
» 13 czerwca Patria - Sokół Duszniki
» 20 czerwca Patria - Przemysław Poznań
» 27 czerwca Sokół Pniewy - Patria
» 4 lipca Patria - Stella Luboń
» 11 lipca Patria - Sparta Oborniki
» 22 lipca Tarnovia Tarnowo Podgórne
- Patria
» 25 lipca Patria - Canarinhos Skórzewo
» 1 sierpnia Patria - Sokół Duszniki
Paweł Prugar
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Bukowska
Biblioteka
wznowiła swoją
działalność

P

o długim okresie prowadzenia licznych
prac wewnętrznych bukowska biblioteka mogła wreszcie otworzyć swe podwoje dla czytelników. Jako pierwsze od 7
maja wznowiły swą działalność filia w Niepruszewie oraz Biblioteka w Buku, która
początkowo przeniosła się do zagospodarowanego i przygotowanego pod względem
bezpieczeństwa holu Kina Wielkopolanin.
Trudny czas poprzedzający otwarcie obfitował w wiele inwestycji, które zapewniają
czytelnikom bezpieczeństwo wypożyczeń
oraz zwrotu książek. W holu kina zamontowano m. in. przesłonę ochronną z pleksi,
wyznaczono stanowiska do dezynfekcji, wytyczona została tzw.: „droga brudna” i „droga
czysta” dla książek. W chwili obecnej biblioteka w Buku przeniosła już z powrotem udostępnianie zbiorów z holu Wielkopolanina
do swej siedziby. Nadal jednak obowiązują
obostrzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i wypożyczającym. Zwrócone książki podlegają
5 dniowej kwarantannie i dopiero po tym
czasie mogą być na nowo wprowadzone do
księgozbioru a co za tym idzie do dalszych

wypożyczeń. Zmieniły się również zasady
związane z zamówieniami książek, ponieważ wolny dostęp do półek jest na chwilę
obecną niemożliwy. Preferowany jest zatem
wcześniejszy kontakt telefoniczny z bukowską biblioteką pod numerem tel : 618 140
761 , kontakt mailem: Wypożyczalnia dla
dorosłych- wypozyczalnia@bibliotekabuk.
pl , Oddział dla dzieci- oddzial@bibliotekabuk.pl lub korzystanie z katalogu on-line
https://www.buk-bpmig.sowwwa.pl/ w celu
złożenia zamówień. Na miejscu w bibliotece
można również pozostawić kartkę z tytułami
interesujących czytelnika książek. Książki/
audiobooki zamówione do godz. 15.00 odbierać można następnego dnia, zamówione
po godz. 15.00 po dwóch dniach. Prosimy
pamiętać, że książki należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych. Nieznacznie zmieniły
się również godziny otwarcia bukowskiej
biblioteki : poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.30-17.00 natomiast w czwartek od
godz. 8.00-15.00. Dyrekcja oraz pracownicy
wypełniają wszystkie wytyczne związane
z funkcjonowaniem bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Wprowadzone

1. Obiekty OSiR otwarte są dla uczestników
zajęć w dni powszednie w godz. 15:0022:00, a w soboty i niedziele w zależności
od zapotrzebowania, w niedzielę stadion
czynny do godz. 20.00.
2. Korzystać można z hali sportowej, boisk
otwartych, bieżni lekkoatletycznej, górki
saneczkowej, skateparku z wyłączeniem
placów zabaw, siłowni zew., strefy workout’ (dotyczy wszystkich obiektów).
3. Zasady korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, strefy workout’ zostaną ogłoszone w terminie późniejszym
4. Wstęp na halę, boiska, bieżnię, górkę
saneczkową oraz skatepark możliwy
jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu u administratora obiektu (OSIR) w sposób:
mailowy – osirbuk@post.pl lub telefoniczny 8 149 140 zgłoszenie powinno
zawierać informację o planowanej ilości
zajęć treningowych i osobie odpowiedzialnej za daną grupę.

5. Administrator ustala grafik zajęć zgodnie
z nadesłanymi zgłoszeniami.
6. Nie przewiduje się korzystania z obiektów w dowolnym czasie bez zgłoszenia
u administratora.
7. Zajęcia odbywają się bez udziału publiczności, rodzice dzieci biorących udział w zajęciach nie mogą przebywać na obiekcie.
8. Na każdym obiekcie obowiązuje limit
150 osób.
9. Ustala się następujący ramowy harmonogram treningów/zajęć:
» 15:30 – 16:45 + 15 min przerwa
» 17:00 – 18:15 + 15 min przerwa
» 18:30 – 19:45 + 15 min przerwa
» 20:00 – 21:15 + 15 min przerwa
Hala
» 15:00 – 16:15 + 15 min przerwa
» 16:30 – 17:45 + 15 min przerwa
» 18:00 – 19:15 + 15 min przerwa
» 19:30 – 20:45 + 15 min przerwa
» 21:00 – 22:15 + 15 min przerwa

Zasady korzystania z obiektów otwartych
oraz hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Buku od 08.06.2020 r.
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zostały kompleksowe działania przeciwepidemiczne, które są na bieżąco dostosowywane do etapu zaawansowania stanu
epidemii w naszym kraju. Na chwilę obecną
pracownicy mają zapewnione bezpieczne
stanowiska pracy, środki do dezynfekcji,
przyłbice, a także rękawiczki. Utrzymywane są wymagane odległości pomiędzy pracownikiem obsługującym, a czytelnikiem,
natomiast pomieszczenia biblioteki są na
bieżąco wietrzone i dezynfekowane. Osoby, które chcą dokonać zwrotu książek lub
wypożyczeń obowiązuje przed wejściem do
biblioteki zasłonięcie nosa i ust (maseczką, chustą itp.) oraz zdezynfekowanie rąk.
Od 25 maja działalność swoją wznowiły
również filie: Filia w Szkole Podstawowej
w Dobieżynie, która jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach
od 9:00 do 14:00. Obsługiwane są zwroty
i wypożyczenia po uprzednim umówieniu
wizyty pod nr tel. 61 8140 941 wew. 25. Filia
w Szkole Podstawowej w Szewcach obsługująca tylko zwroty książek, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00-11:00 oraz
Filia w Szkole Podstawowej w Dakowych Suchych, czynna w czwartki i piątki w godz. od
9:00-12:00 i obsługująca na chwile obecną
tylko zwroty książek. Więcej szczegółowych
informacji dotyczących funkcjonowania biblioteki w Buku oraz fili można uzyskać na
stronie www.bibliotekabuk.pl .
Katarzyna Duda

10. Osoby/Grupy wchodzą na dany obiekt 5
min. przed planowanymi zajęciami. Nie
ma możliwości wcześniejszego wejścia
i czekania na zajęcia.
11. Podczas korzystania z boisk sportowych
i hali OSiR będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
» zachowanie dystansu społecznego,
» dostępne jest korzystanie z szatni i węzła
sanitarnego – poza klubami tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu z  Administratorem obiektu
» obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
» korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
Administrator nie udostępnia
sprzętu treningowego (piłki, sprzęt
lekkoatletyczny itp.).
Kluby dezynfekują sprzęt we
własnym zakresie.
Za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa odpowiada osoba
odpowiedzialna za grupę.

Dyrektor OSiR Buk
l MAJ-CZERWIEC 2020

„Sport to
najpiękniejsza
choroba
i najzdrowsze
uzależnienie”

O

ficjalnie rozpoczęliśmy sportowy
sezon letni 2020 na boisku orlik
w Szewcach. Na pierwsze zajęcia
Aeroboxu zgłosiło się aż 37 osób. Będziemy
trenować w każdy wtorek i czwartek w godzinach 19:00-20:00 (w przypadku złej pogody – w sali OSP Szewce). Zabierajcie ze
sobą matę, wodę i dobry humor, a o resztę
zadbamy wspólnie, bo w grupie siła i moc!
Zajęcia prowadzi trenerka fitness Michalina Buda – wulkan dobrej energii! Jak
wyglądają nasze treningi? Możecie zobaczyć
na fanpage’u Michaliny: www.fb.com/FitnessEventMiszel.
Pragnę podziękować panu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Buk za udostępnienie pięknego terenu oraz Dyrektorowi OSiR w Buku
za wsparcie i dalszą inicjatywę!
Do zobaczenia na treningach!
Organizatorka treningu
Agnieszka Nowicka

Przygotowania do sezonu letniego
nad jeziorem w Niepruszewie
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maja Poznański Klub Płetwonurków LOK „Delfin” przeprowadził prace zlecone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Buku - administratora kąpieliska, które polegały na
czyszczeniu dna jeziora Niepruszewskiego w części kąpieliskowej
oraz sprawdzeniu dna pod kątem ewentualnych niebezpieczeństw
jak doły czy uskoki. Przeprowadzone prace nie wykazały przeszkód powodujących zagrożenie dla kąpiących. Nie stwierdzono
dołów, ani uskoków dna. Cześć kąpieliskowa uzyskała atestację
na sezon letni 2020.
Kończą się również prace na głównym pomoście polegające na
zabezpieczeniu barierek farbą oraz umocnieniu konstrukcji poręczy.
Tomasz Knij
Kierownik Obiektów OSiR w Buku

KOSYNIER BUKOWSKI l
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Buk, dnia 28 maja 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
MIASTA i GMINY BUK
Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie na terenie Naszej gminy
coraz częściej można zaobserwować obrazy wyrzucanych odpadów (śmieci) w miejscach niedozwolonych (tj. wzdłuż pasów
drogowych, brzegów zbiorników wodnych,
na terenach leśnych i zadrzewionych, parkingach itp.) Tworzą się tak zwane „dzikie
wysypiska”, które niczym nie przypominają
właściwych miejsc do ich gromadzenia. Miejsca takie stanowią zagrożenie sanitarne, są
nieestetyczne oraz psują dobry wizerunek
gminy. Nie możemy sobie na to pozwolić.
Apeluję do wszystkich mieszkańców
o zachowanie porządku na terenie miasta
i gminy. To od nas mieszkańców zależy wygląd
naszego miasta i wsi. Jeżeli jesteście Państwo
świadkami wyrzucania przez kogoś śmieci
w niedozwolonym miejscu, proszę o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie tut.
Urzędu Miasta i Gminy (tel. 618884442) lub
Komisariatu Policji w Buku (tel. 572 904 428
lub alarmowy 112). Sprawca takiego czynu
nie może czuć się bezkarnie.
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 821 z późn. zm.), kto zanieczyszcza
lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac,
ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Pozostawianie odpadów w miejscach niedozwolonych jest także ścigane przez Policję
i podlega karze grzywny z art. 75 cyt. ww.
ustawy Kodeksu wykroczeń do 500 zł albo
karze nagany. Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również art. 154 ww.
Kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na
nie należący do niego grunt polny kamienie,
śmieci, padlinę lub inne nieczystości (…)
podlega karze grzywny do 1000 złotych lub
karze nagany”. Pozostawianie odpadów w lesie jest również ścigane przez odpowiednie
służby leśne.
Obok załączam dokumentację fotograficzną „dzikich wysypisk”.
Chciałbym Państwu przypomnieć, że
każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. W ramach prowadzonej
gospodarki odpadami przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, której Miasto i Gmina
Buk jest członkiem, każdy mieszkaniec może
oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych zgodnie ze złożoną deklaracją
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wg ustalonego harmonogramu odbioru. Ponadto mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać
swoje odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Buku przy ul. Przemysłowej 10 (na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o.). Punkt ten czynny jest:
a) wtorki i czwartki od godz. 7.00 do
godz. 17.00 oraz,
b) soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00
Również istnieje możliwość oddania
swoich odpadów do mobilnego PSZOK, który
kursuje na terenie miasta i gminy wg ustalonego harmonogramu. Najbliższy termin
zbiórki odpadów przez mobilny PSZOK to
8 sierpnia 2020 r., a następny termin to 7
listopada 2020 r. Ponadto istnieje również
możliwość oddania przeterminowanych
leków przez mieszkańców.
W gazecie przedstawiam Państwu:
a) harmonogram postoju MPSZOK
b) wykaz odpadów odbieranych przez
MPSZOK oraz PSZOK pn. „Oddaj Bezpłatnie
Swoje Odpady”.
Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu

Miasta i Gminy pod adresem: www.buk.
gmina.pl w zakładce Gospodarka odpadami.
Z poważaniem,
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

l MAJ-CZERWIEC 2020

Gospodarowanie odpadami nieruchomości
niezamieszkanych – od 1 września 2020 r.
zmiany w przepisach.

D

o tego typu nieruchomości zaliczamy
obiekty, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. placówki oświatowe, medyczne,
sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe.
Wedle nowych przepisów właściciel nieruchomości niezamieszkanej ma możliwość
wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się
w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie
gospodarki odpadami, czy też nie. W przypadku nieprzystąpienia - powinien zawrzeć
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub

KOSYNIER BUKOWSKI l

przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalnej (wpisanym do RDR). Niezależnie od
decyzji właściciel nieruchomości zobowiązany jest od 1 września zakupić pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zbieranych) w takiej
liczbie, by nie dopuścić do ich przepełnienia.
Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem
dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma
już możliwości wskazania nieselektywnego

sposobu gromadzenia odpadów. Odpady
komunalne zbierać będziemy w 5 różnych
pojemnikach/workach (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zmieszane,
bioodpady).
Opłaty i proces przystąpienia do systemu
zorganizowanego przez ZM GOAP opisane
są szczegółowo w aktualnościach na stronie www.buk.gmina.pl, a także na www.
goap.org.pl
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Afrykański
pomór świń

N

a początku tego roku
w Sali Miejskiej w Buku
odbyło się spotkanie
z udziałem Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Poznaniu na temat groźnej wirusowej choroby zwierzęcej,
jaką jest afrykański pomór
świń. Rolnicy z wielkim zainteresowaniem
słuchali wykładu na temat wszystkich zasad
bioasekuracji oraz przestrzegania higieny
w swoich zagrodach. Mimo iż zagrożenie
przeniesienia choroby do naszej gminy było
realne, to jednak każdy tę myśl oddalał. Dziś
już wiemy, że wirus ten przedostał się do
fermy świń w Więckowicach, w gminie Dopiewo. Wiadomość ta bardzo zaniepokoiła
szczególnie producentów trzody chlewnej.
W promieniu do 7 km od miejsca ogniska
choroby tereny sąsiednich gmin znalazły się w granicach ustanowionego przez
Wojewodę obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. W ten sposób również Gmina
Buk znalazła się w strefie niebieskiej, a to
oznacza, że świnie mogą być przemieszczane jedynie na specjalnych warunkach.
Aby mogły opuścić gospodarstwo, muszą
zostać przebadane w kierunku ASF w ciągu
7 dni przed przemieszczeniem. Natomiast

wystawianie świadectwa zdrowia musi nastąpić nie wcześniej niż na 24 godziny przed
planowanym transportem. Ponadto zwierzęta muszą przebywać w gospodarstwie,
z którego są przemieszczane przez minimum
30 dni poprzedzających transport lub od
dnia urodzenia. Jeżeli świnie są skupowane
z dwóch lub więcej gospodarstw, jest to tak
zwany transport łączony, który musi posiadać zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii
i tam dokąd są przewożone świnie również
musi być zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dodatkowe utrudnienia dla gospodarstw znajdujących się strefie niebieskiej,
to brak odbiorców świń, brak ubojni, które
w większości znajdują się na Wschodzie Polski. Ważna jest również kwestia cen - świnie ze wspomnianej strefy są tańsze około
1,00zł/kg, co stanowi ewidentną stratę dla
rolnika. W związku z powyższym Poznański
Okręgowy Związek Rolników Kółek i Or-

Susza na polach wcześniej niż zwykle

T

rzeci rok z rzędu doświadczamy zjawiska suszy, która występuje nie tylko
w naszej okolicy, ale swym zasięgiem
zaczyna obejmować cały kraj. Ponad miesiąc temu pojawiły się w prasie artykuły
poświęcone niedoborom wody i nadchodzącej suszy, jakiej jeszcze nie było. Minister Rolnictwa również wystąpił z apelem
- oszczędzajmy wodę, może jej zabraknąć
nawet do celów spożywczych. Trudno było
uwierzyć w takie prognozy, kiedy w lutym
na terenie naszej gminy spadło około 100
mm deszczu. Dwa kolejne miesiące – marzec
i kwiecień były praktycznie bezdeszczowe,
co zaniepokoiło rolników. Pierwsze opady
deszczu z początkiem maja przyniosły
wielką nadzieję, spadło około 30 mm, ale
deszczowe dni szybko ustały i kolejne słoneczne tygodnie znów trzymają w napięciu.
Sytuacja na polach jest w wielu miejscach
w naszej gminie tragiczna. Jest tak sucho, że
najstarsi rolnicy nie pamiętają takiej wiosny.
Bezśnieżna i sucha, a przy tym ciepła zima
nie odbudowała wilgoci w glebie. Rolnicy
alarmują, że pola stepowieją, a wody braku28

je wszędzie. O tym czasie nie ma jej nawet
w rowach, do tego często wiejące dość silne
wiatry dodatkowo wysuszają glebę i powodują erozję wietrzną – same niekorzystne
zjawiska. Skutki suszy widać też w lasach. Na
terenie większości nadleśnictw obowiązuje
najwyższy stopień zagrożenia pożarowego
i brak wstępu do lasów. Niektórzy hydrolodzy pokusili się o takie prognozowane wyliczenia jak długo musiałoby padać w tym
okresie wegetacyjnym, aby uzupełnić obecne
niedobory wody i wyliczono, że powinno padać przynajmniej przez 3 tygodnie, co w pewien sposób obrazuje jak duże są braki wody.
Pomimo, że do tej pory deszcz skutecznie
nas omija, nie pozostaje nam nic innego, jak
ufnie patrzeć na kolejne tygodnie z nadzieją, że jeszcze wystąpią opady, dając szanse
tegorocznym plonom. W ubiegłym roku blisko 70% rolników z naszej gminy wystąpiło
z wnioskami do Gminnej Komisji z prośbą
o oszacowanie strat w uprawach rolnych.
Każdy rolnik otrzymał wyliczony protokół,
który był podstawą do wypłacenia pomocy.
Pomoc zaczęto wypłacać jesienią 2019 roku

ganizacji Rolniczych w Poznaniu zwrócił
się do Ministra Rolnictwa z zapytaniem, czy
istnieje możliwość zrekompensowania rolnikom strat z tytułu występujących utrudnień w hodowli trzody chlewnej. Z Ministerstwa otrzymano odpowiedź negatywną ze
względu na brak zaplanowanych środków
na powyższą pomoc. Jak widać ograniczenia
dla rolników z wyznaczonych obszarów są
dość duże, dlatego władze samorządowe
Buku i Stęszewa również wystosowały pismo do Wojewody z prośbą o złagodzenie
obostrzeń dotyczących przebiegu granic
strefy niebieskiej, uzasadniając, że zagrożenie ASF powstało wyłącznie na terenie
fermy trzody chlewnej, a więc na ściśle
określonym niewielkim terytorium. Dotyczy zwierząt hodowlanych i jest wywołane
wyłącznie działaniem człowieka. Wskutek
odizolowania terenu gospodarstwa ryzyko
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na
zewnątrz ograniczono do minimum. Dlatego jest to sytuacja zupełnie odmienna, niż
w przypadku stwierdzenia ASF u wolnożyjących dzików, które migrując są zdolne roznieść chorobę na nieokreślonym terytorium.
Podsumowując działania lokalnych władz
i organizacji rolniczych, które wystąpiły do
organów wyższej instancji z pisemną petycją
w trosce o producentów trzody chlewnej, ze
smutkiem musimy przyjąć, że zostały one
rozpatrzone negatywnie.
Anna Skotarczak
i trwa ona do chwili obecnej. Wypłacana
jest w formie zaliczki w wysokości 2500 zł,
jak widać są wyraźne opóźnienia. Nie ma
takiej możliwości, aby wypłacane środki zrekompensowały wysokość strat poniesionych
w wyniku suszy, ale liczy się każdy grosz.
W tym roku zapowiadają się zmiany jeżeli
chodzi o procedurę składania wniosków
o szacowanie strat spowodowanych suszą.
Według wstępnie podanego projektu rolnicy,
których uprawy zostały poszkodowane przez
suszę powinni skierować wnioski drogą
elektroniczną bezpośrednio do Wojewody.
Szacunki strat dla poszczególnych upraw
powinny być podane przez Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
który prowadzi System Monitoringu Suszy
Rolniczej. Ze względu na pandemie koronawirusa wyjazdy w teren Gminnej Komisji
do szacowania strat w uprawach powinny
być ograniczone do minimum i mogą się
zdarzyć tylko w wyjątkowych przypadkach.
Na chwilę obecną jest to tylko projekt, więc
za aktualnymi wytycznymi musimy jeszcze
poczekać, a informacje w powyższej sprawie
będzie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Buk pod nr tel. 618884457.
Anna Skotarczak
l MAJ-CZERWIEC 2020
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Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121,
e-mail: mgokbuk@o2.pl
30
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00
Sobota 8.00-13.00
l MAJ-CZERWIEC 2020

PORADNIK DL A MIESZKAŃCÓW
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

GOAP

6 ZASAD POSTĘPOWANIA

Z ODPADAMI W CZASIE
PANDEMII KORONAWIRUSA

PO DRUGIE: JEŚLI ODPADY POWSTAJĄ, POSTĘPUJ Z NIMI
WŁAŚCIWIE
• Staraj się jeszcze dokładniej segregować odpady, wrzucając je do właściwych
pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady
zmieszane);
• Zmniejszaj objętość odpadów – zgniataj butelki i inne opakowania z tworzyw
sztucznych, składaj opakowania papierowe i kartony;
• Zużyte środki ochrony osobistej (chusteczki, rękawiczki, maseczki) wyrzucaj
do pojemnika na odpady zmieszane – razem z nimi trafią do poznańskiej spalarni,
gdzie zostaną przetworzone na energię cieplną i elektryczną;

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
to najważniejsze hasła w dobie epidemii koronawirusa. Specjalnie dla naszych
mieszkańców przygotowaliśmy krótki poradnik, jak postępować z odpadami w tym

• Odpady niebezpieczne, (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte świetlówki, przeterminowane lekarstwa), przetrzymaj
w domu i przekaż do PSZOK/Gratowisko dopiero, kiedy skończy się czas epidemii.
• Zwróć uwagę na opakowania produktów, które kupiłeś przez Internet. Staraj się
możliwie dobrze je posegregować, rozdzielając papier od folii, taśm itp.;

trudnym dla wszystkich czasie.

• Zachowuj czystość, ład i porządek w okolicy pojemników na odpady.

PO PIERWSZE: ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW
• Używaj maseczek wielorazowych lub innych tego typu materiałów ochrony.
One zawsze będą lepsze niż wykorzystywanie za każdym razem jednorazowych
maseczek z tworzywa sztucznego;
• Rękawiczki jednorazowe zakładaj, gdy jest to uzasadnione;
Do sklepu idź najlepiej z gotową listą zakupów – świadome zakupy to nie tylko
mniej odpadów w czasie epidemii, ale także krótszy pobyt w sklepie;
• Zrezygnuj z jednorazowych foliówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku;
• Nie wyrzucaj nadmiaru żywności – możesz ją zamrozić lub zagotować w słoikach;
• Powstrzymaj się od prac remontowych i porządkowych generujących odpady
wielkogabarytowe i remontowo-budowlane itp., gdyż mogą wystąpić ograniczenia

Nie dopuszczaj do sytuacji, by worki z odpadami zalegały wokół pojemników.
W obecnej sytuacji bałagan jest szczególnie niebezpieczny;
• Zwracaj uwagę, by – parkując samochód – nie blokować dojazdu do miejsc
gromadzenia odpadów (altanek śmieciowych). W przeciwnym wypadku
uniemożliwisz odbiór odpadów w zaplanowanym terminie;
• Staraj się, by zamykane na klucz miejsca gromadzenia odpadów pozostawić
tymczasowo otwarte, zapewniając ciągły dostęp do pojemników – dzięki temu
zwiększa się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i osób odbierających
odpady;
• Kompostuj – jeśli masz ku temu warunki! Warto pomyśleć o stworzeniu własnego
kompostownika, a potem cieszyć się powstałym kompostem w ogródku!

związane z pozbyciem się tego typu odpadów – PSZOK-i/Gratowiska są otwarte,
ale może na nich przebywać ograniczona liczba samochodów,
więcej na www.goap.org.pl.

1

PO TRZECIE: JEŚLI PRZEBYWASZ NA KWARANTANNIE
/W IZOLACJI, PAMIĘTAJ:
• Nie musisz segregować odpadów w tym czasie – wszystkie wrzuć do jednego
worka;

2

PO PIĄTE: JEŚLI JEST TAKA POTRZEBA – ZMIEŃ
DEKLARACJĘ
• Jeżeli w związku z epidemią koronawirusa zmniejszyła się liczba osób
zamieszkujących Twoją posesję (np. studenci/lokatorzy wyjechali na dłuższy czas

• Worek, w którym umieszczasz odpady – w miarę możliwości – spryskaj preparatem
wirusobójczym;

do swoich miejsc zamieszkania), możesz złożyć nową deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dzięki temu zapłacisz mniej

• Nie zgniataj worka z odpadami i nie zapełniaj go powyżej trzech czwartych jego
pojemności;

za odpady;
• Zmień swoją deklarację, jeśli znacząco spadła ilość wytwarzanych

• Wypełniony worek zawiąż i – jeśli to możliwie – odczekaj 72 godziny od
zamknięcia worka, zanim przekażesz go do odbioru;
• Poproś osobę, która jest zdrowa (np. sąsiada), by zabierała od Ciebie worki

w przedsiębiorstwie odpadów lub działalność została całkowicie zawieszona
i w związku z tym odpady nie powstają – to pomoże uniknąć płacenia za odpady,
których nie wytworzono.

z odpadami, stosując się, oczywiście, do przyjętych zasad bezpieczeństwa;
• Wynosząc worek z miejsca izolacji (w rękawiczkach), włóż wystawiony przez osobę
zarażoną worek do drugiego worka, zabezpieczając go przed przypadkowym

PLN

otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub
sznurka); dla ułatwienia warto umieścić na worku datę jego zamknięcia;
• Zanieś (w rękawiczkach) worek z odpadami do miejsca przeznaczonego do
gromadzenia odpadów i umieść go w odpowiednim pojemniku.

PO CZWARTE: DOCEŃ PRACOWNIKÓW ODBIERAJĄCYCH
ODPADY
• Nie utrudniaj im odbioru, uniemożliwiając dojazd śmieciarką lub innym pojazdem
wykorzystywanym do odbioru odpadów;
Dbaj, by wystawione worki z odpadami były szczelnie zamknięte;
• Bądź wyrozumiały, gdy odpady nie są odbierane na czas – również wśród firm

PO SZÓSTE: BĄDŹ DOBRZE POINFORMOWANY
• Śledź na bieżąco stronę internetową Związku (www.goap.org.pl) oraz na
Facebooku – tam znajdziesz wszystkie aktualne informacje dotyczące systemu
gospodarki odpadami;
• Korzystaj z aplikacji WYWOZIK GOAP, w niej znajdziesz wszystkie informacje na
temat prawidłowego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM GOAP;
W razie niejasności, skontaktuj się z pracownikami Biura GOAP – są do Twojej
dyspozycji pod numerem telefonu 61 624 22 22 oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej bok@goap.org.pl.

zajmujących się odbiorem odpadów może dojść do niedoborów kadrowych w czasie
epidemii;
• Podziękuj im, bo to oni w tych trudnych czasach zapewniają czystość i higienę
naszej aglomeracji, dbając, by nie doszło do zagrożenia sanitarnego.

3
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GMINA
BUK

ODDAJ BEZPŁATNIE SWOJE ODPADY
APTEKA

PSZOK

MPSZOK

Mieszkańcy terenu ZM GOAP mogą
samodzielnie i bezpłatnie przekazywać
określone frakcje odpadów komunalnych
do MPSZOK.
MPSZOK - należy przekazywać:
zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
zużyte baterie i akumulatory;
farby i rozpuszczalniki oraz opakowania
po nich;
świetlówki, żarówki;
przeterminowane leki;
termometry;
chemikalia, środki ochrony roślin;
kwasy, alkalia, odczynniki fotograﬁczne,
detergenty;
odpady medyczne powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki.
MPSZOK nie przyjmuje:
materiałów zawierających azbest;
odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej
(odpady w beczkach, workach, skrzynkach,
np. zawierające kilkanaście butelek tego
samego odpadu);
odpadów nieoznaczonych bez możliwości
wiarygodnej identyﬁkacji (brak etykiet);
odpadów, których odebranie może
naruszać przepisy;
odpadów w opakowaniach cieknących
oraz odpadów spoza listy wymienionej
w informacji o zbiórce;
jakichkolwiek odpadów wskazujących
na źródło pochodzenia inne niż
z gospodarstwa domowego, np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych (kwasy, sole
chemiczne, odczynniki);
odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych, bioodpadów;
MPSZOK kursuje według harmonogramu
ustalonego na dany rok kalendarzowy.
Szczegółowy harmonogram znajduje się
na stronie internetowej www.goap.org.pl

PSZOK - należy przekazywać:
zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
zużyte baterie i akumulatory;
odpady medyczne powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki;
farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich;
opakowania po olejach silnikowych;
papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne);
świetlówki, żarówki;
styropian opakowaniowy;
przeterminowane leki;
termometry;
meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe;
chemikalia, środki ochrony roślin;
kwasy, alkalia, odczynniki fotograﬁczne, detergenty;
bioodpady;
odzież i tekstylia;
oleje i tłuszcze jadalne;
zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t;
niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych
(ceramika, gruz ceglany i betonowy).
W PSZOK nie są przyjmowane:
zmieszane odpady komunalne;
odpady zawierające azbest;
części samochodowe (np. zderzaki, reﬂektory,
elementy karoserii);
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
sprzęt budowlany;
zmieszane odpady budowlane;
urządzenia przemysłowe;
odpady produkcyjne;
odpady w nieszczelnych opakowaniach
(dotyczy odpadów wymagających opakowań);
odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej
identyﬁkacji (bez etykiet);
butle gazowe;
papa;
okna plastikowe;
gaśnice;
wata szklana.

Na terenie gminy Buk określone frakcje
odpadów można przekazywać do MPSZOK
i PSZOK. Pamiętaj jednak, że:
Odpady wymagające opakowania powinny
znajdować się w szczelnych, tzn.
niecieknących i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę), umożliwiającą
identyﬁkację odpadu w chwili przekazania.
Pracownik MPSZOK lub PSZOK ma prawo
odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby
to sprzeczne z przepisami prawa oraz
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
Wszystkie odpady problemowe możesz
przekazać bezpłatnie w wymienionych niżej
Punktach Selektynego Zbierania Odpadów
komunalnych:

adres

ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

....................................................................................
telefon

61 8359 489, 61 8359 499

....................................................................................
godziny otwarcia

wtorek, czwartek godz. 7.00-17.00
sobota godz. 8.00-14 00

....................................................................................

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie
internetowej www.goap.org.pl
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Przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw domowych mieszkańcy
obszaru ZM GOAP mogą oddawać do
aptek.

61 624 22 22

www.goap.org.pl
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