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Pogrzeb Dh. Dionizego Łukaszyka

Z

głębokim żalem pożegnaliśmy Dh.
Dionizego Łukaszyka, wieloletniego
działacza i członka OSP w Buku oraz
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Buku, Wzorowego Strażaka, Brązowego, Srebrnego oraz
dwukrotnego Złotego Medalistę Za Zasługi
dla Pożarnictwa.
Pogrzeb odbył się w dniu 21 lipca br. na
cmentarzu św. Rocha w Buku. Uroczystość
celebrowali: kapelan wojewódzki strażaków
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych
Straży Pożarnych woj. wielkopolskiego ks.
Mateusz Drob, kapelan powiatowy strażaków ks. Roman Janecki oraz ks. Andrzej
Szczepaniak – kustosz Sanktuarium Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku.
W imieniu druhów OSP zmarłego pożegnał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu dh Eugeniusz Grzeszczak, który
odczytał też list okolicznościowy od Prezesa
Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Waldemara
Pawlaka, natomiast w imieniu mieszkańców
Miasta i Gminy Buk dh. Dionizego pożegnał
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.
Zmarłego żegnał także emerytowany komendant OSP w Buku Marian Górczak i prezes
koła PZW „Baszta” Andrzej Lebiotkowski.
Prezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu
nadało pośmiertnie Dh. Dionizemu Łukaszykowi odznaczenie Semper Vigilant.
Uroczystość została przeprowadzona
zgodnie z ceremoniałem strażackim, przy
udziale pocztów sztandarowych i obecności
strażaków z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Z.S.
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Mowa pogrzebowa
wygłoszona przez Pawła
Adama – Burmistrza
Miasta i Gminy Buk

S

tajemy dziś wszyscy pogrążeni w bólu
przy trumnie śp. Druha Dionizego
Łukaszyka, a dla wielu z nas naszego
Donia. W tej chwili bardziej jak nigdy wcześniej, wypada przypomnieć słowa strażackiej przysięgi, które brzmią następująco:
„W pełni świadom obowiązków strażaka
– ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej
majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,
dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. Śp.
Dionizy był wierny tej przysiędze aż do końca swoich dni.
Jeszcze kilka dni temu wydawało by się
to aż nierealne. Tyle było jeszcze planów
i zadań, tyle jeszcze radości do przeżycia
z rodziną, znajomymi i druhami strażakami.
Tymczasem wystarczyła jedna chwila, jedna
bojowa akcja więcej, by życie nagle i przedwcześnie zgasło, a losy bliskich i przyjaciół
zmieniły się w mgnieniu oka. Życie brutalnie
przypomniało, że nie jest sielanką, a bycie
strażakiem to nie tylko galowy mundur, ale
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przede wszystkim codzienne poświęcenie,
gotowość do akcji w każdym momencie,
a czasem także najwyższa ofiara. Druhom
strażakom życzy się zawsze tyle samo wyjazdów, co i powrotów z akcji. Tym razem
stało się inaczej.
Drogi Druhu, Drogi Doniu, Pan miał wobec Ciebie inne plany. Odszedłeś na służbie,
niosąc pomoc ofiarom pożaru. Ten dzień 15
lipca stał się dla Ciebie kresem ziemskiego
pielgrzymowania, a dla nas początkiem żałoby, podczas której uświadamiamy sobie
jak kruche jest nasze życie i jak wiele w nim
zawdzięczamy poświęceniu i odwadze Tobie podobnych. Z wdzięczności za Twoją
wieloletnią, szlachetną służbę i najwyższe
poświęcenie, oddajemy Tobie hołd i cześć,
bo stałeś się dla swoich kolegów i dla nas

samych przykładem bezinteresownego oddania i wierności ideałom.
Droga Rodzino, dziś cała wspólnota samorządowa łączy się z Wami w przeżywaniu
bólu i żałobie po stracie Męża, Ojca, Dziadka,
Brata i Wujka oraz niezastąpionego Ochotnika – Druha. Stajemy przy Was byście czuli, że
w tych trudnych chwilach nie jesteście sami
i możecie liczyć na nasze wsparcie.
Drogi Druhu, Drogi Doniu, dziękujemy za
Twoje życie, za zaangażowanie w społeczne
sprawy, a nade wszystko za Twoją życiową
postawę, w której osobista ofiarność i niestrudzona praca na rzecz lokalnej społeczności, były zawsze na pierwszym miejscu.
Niech św. Florian – patron strażaków
wstawi się za Tobą. Spoczywaj w spokoju.
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Drodzy
Mieszkańcy,
Mijają kolejne
miesiące odkąd
funkcjonujemy
w rzeczywistości zmienionej
przez epidemię
koronawirusa. Dotychczas na terenie naszej
gminy stwierdzono trzy przypadki zakażenia COVID-19. Na chwilę obecną sytuacja
wydaje się być opanowana, a my jesteśmy
coraz bardziej świadomi i uczymy się żyć
z wirusem, który jak wszystko na to wskazuje pozostanie z nami na dłużej. Powoli
oswajamy się z epidemią i ostrożnie próbujemy odmrażać życie społeczne, czego
przykładem jest wznowienie działalności
bukowskiego kina, organizacja zajęć letnich
dla najmłodszych, czy też otwarcie „Pogodnej
Jesieni”. Niemniej reagujemy elastycznie,
stąd po wykryciu najnowszego przypadku zakażenia zdecydowałem o ponownym
chwilowym zawieszeniu Domu Dziennego
Pobytu. Bardzo proszę wszystkich o możliwie najściślejsze przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa epidemicznego oraz wyrozumiałość i empatię wobec osób chorych
i poddanych kwarantannie. To dla nich
trudne doświadczenie, w trakcie którego
powinniśmy im nieść wsparcie i otuchę, zamiast niemądrego, nic niewnoszącego hejtu.
Pamiętajmy, że choroba może zaatakować
każdego z nas lub członków naszych rodzin.
Bądźmy z sobą solidarni i nawzajem za siebie
odpowiedzialni.
W lipcu zelektryzowała nas wiadomość
o nagłej śmierci druha Dionizego Łukaszyka.
Strażak, który odszedł na służbie, wierny
złożonej przysiędze może być wzorem dla

Z obrad sesji

W dniu 25 czerwca br., w Sali Miejskiej
w Buku odbyła się XIX sesja Rady Miasta
i Gminy Buk.
Porządek sesji:
Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 14 maja
2020 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
2/ Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za
rok 2019.
3/ Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk.
4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
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każdego z nas. Ten dramat pokazał jednak,
że bukowianie są prawdziwą wspólnotą.
Pogrzeb naszego oddanego Druha zgromadził prawdziwe tłumy, ludzi szczerze
przejętych tragedią, ale i wdzięcznych
za strażackie poświęcenie i zaangażowanie.
Zdarzenie pożarowe, podczas
którego druh Dionizy odszedł na
wieczną służbę, niestety nie było
jedynym w ostatnim czasie. W różnych częściach gminy wystąpiły również inne pożary,
które narażały mieszkańców na duże niebezpieczeństwo, a druhów postawiły przed
niemałym wyzwaniem i próbą. Na szczęście
gotowość bojowa i duże umiejętności druhów z całej gminy pozwoliły uniknąć jeszcze
większych tragedii, za co w imieniu naszej
całej społeczności samorządowej serdecznie
dziękuję.
Powyższe sytuacje pokazują jak ważni
są w naszej codzienności strażacy ochotnicy. Dlatego w trosce również o ich bezpieczeństwo podejmujemy szereg działań.
Niebawem do jednostki z Niepruszewa
trafi średni wóz bojowy, a sama jednostka
zostanie włączona w struktury Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych dwóch lat
uda się także znacząco wzmocnić bukowską
jednostkę poprzez zakup ciężkiego wozu
ratowniczo-gaśniczego.
W minionym miesiącu udało się pomyślnie zakończyć ciągnącą się długo sprawę
parku przy ul. Dworcowej w Buku. Wspólnie
z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława BiM zawarliśmy umowę bezpłatnego
użyczenia tego terenu przez gminę na okres
29 lat. To otwiera nam możliwości do inwestowania w tej przestrzeni i jej zmiany
w prawdziwą wizytówkę naszego miasta.
Bardzo się cieszę z otwartej postawy ks.

Buk z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego:
a/ przedstawienie sprawozdania;
b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
c/ odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy
Buk o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Buk za 2019 rok
wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy
Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
d/ odczytanie Uchwały Nr SO.-0954/44/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21
kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2019 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami;
e/ odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
f/ przedstawienie opinii komisji rady.
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy
Buk za 2019 rok.

prałata Andrzeja Szczepaniaka i życzliwości
Archidiecezji Poznańskiej wobec naszych
planów.
Z powodzeniem również udało nam się
zorganizować dzień otwarty na bukowskich
wykopaliskach archeologicznych. Ci z Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie mogli
spojrzeć w głąb długiej historii Buku, jak
się okazuje dłuższej niż pierwotnie przypuszczaliśmy. Odkryte relikty drewnianych
zabudowań rynku oraz trzynastowieczny
trakt handlowy, są na dzień dzisiejszy najstarszymi, znanymi zabytkami lokacyjnego Buku, a przecież to nie wszystko. Liczne
odnalezione podczas eksploracji zabytki
ruchome, będziemy mogli pokazać po zakończeniu ich konserwacji.
Lato to tradycyjnie czas budów i remontów. Aktualnie realizujemy modernizację
węzła sanitarnego na hali sportowej w Buku,
modernizujemy pracownię informatyczną
w niepruszewskiej szkole, montujemy nowe
schody do Przychodni Lekarza Rodzinnego
„Vigilax” oraz wymieniamy źródło ciepła
w budynku Biblioteki i Kina. A to nie koniec! Z satysfakcją mogę powiedzieć, że
w ostatnich tygodniach gmina skutecznie
wywalczyła wielomilionowe dotacje na
inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dzięki tym środkom wybudujemy
lub wyremontujemy ulice oraz rozszerzymy
zasięg sieci kanalizacyjnej. Cieszę się również z przebudowy i montażu sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu w Niepruszewie,
prowadzonej przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Na koniec pragnę wszystkich Państwa zaprosić do udziału we Mszy
św. dożynkowej, która odbędzie się 23 sierpnia w bukowskim Sanktuarium.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy
Buk.
2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
3/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Buk z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
4/ Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.
5/ Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonych
w Buku.
6/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku
przemysłowego w Niepruszewie.
(7) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości. - WYCOFANO z porządku obrad
7/ Udzielenie dotacji podmiotowi leczniczemu Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
8/ Udzielenie dotacji podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dra
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Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
9/ 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.
10/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na
lata 2020-2026.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

Podziękowania
Burmistrz Paweł Adam podziękował
wszystkim za uczestnictwo w ostatnim
pożegnaniu zmarłego tragicznie profesora
Pawła Antkowiaka. Zmarłego w ciepłych
słowach wspomniał także przewodniczący
Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

sowania z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach” w ramach
projektu grantowego pt. „Zdalna Szkoła+ –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego stanowiących własność Miasta i Gminy Buk”. Dzięki
wsparciu zakupiono 30 szt. laptopów, które przekazano do placówek oświatowych
z terenu gminy.

w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” moduł 3. Nasz wniosek,
który składaliśmy jako organ prowadzący,
znalazł się w tym wykazie, tym samym
otrzymamy dofinansowanie w wysokości
80 tys zł dla szkoły w Niepruszewie, celem
doposażenia i poprawy standardu stołówki
szkolnej (kuchni i jadalni).

cie obrad. Radny Tomasz Plewa przypomniał,
że radny Wojciech Dudkiewicz nie poruszył
tego tematu na posiedzeniu właściwej komisji. Przewodniczący Piotr Goroński prosił, żeby trzymać się ustalonego porządku
obrad. W dalszej części obrad burmistrz
z ubolewaniem stwierdził, że czas komisji
nie zawsze jest należycie wykorzystany do
omawiania wszystkich spraw, tylko po to
by zaistnieć tematami na sesji. Nie służy to
dobrej współpracy.
Radna Elżbieta Batura podziękowała
za remont schodów do przychodni lekarza
rodzinnego Vigilax oraz poziome oznakowanie schodów przed kinem na pl. Stanisława
Reszki. Apelowała o dalsze inwestycje dotyczące przychodni, w tym elewacji i parkingu.
Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski
poparł postulat remontu parkingu.
Radny Tomasz Plewa pytał o przebieg
negocjacji dotyczących dzierżawy budynku
pod Dzienny Dom Opieki Medycznej, który ma być zrealizowany przy ul. Przykop.
Poruszył także kwestię pierwszeństwa korzystania z usług przez mieszkańców gminy
Buk. Burmistrz tłumaczył, że gmina chce
być jedynym dzierżawcą budynku po byłym
banku przy ul. Przykop. Wyjaśnił także, że
ten projekt zakłada dostępność do usług
wszystkich mieszkańców z terenu powiatu
poznańskiego. Do wydzierżawienia budynku
będzie potrzebna zgoda rady – zapowiedział
burmistrz. Radny Tomasz Plewa dziękował
za trud włożony w przygotowanie raportu
o stanie gminy. Zwrócił uwagę, że dane zga-

dzają się ze sprawozdaniami. Raport został
przygotowany poprawnie, racjonalnie i nie
budzi wątpliwości – podsumował Tomasz
Plewa. Radny poruszył temat lokalizacji wież
telefonii komórkowej. Wyraził nadzieję, że
uda się zablokować taką inwestycję przy
ul. Przemysłowej w Buku. Tomasz Plewa
zaproponował z uwagi na koronawirusa
monitoring wpływów z podatków i opłat do
budżetu gminy. Brak miejsc parkingowych
był kolejną kwestią podjętą przez radnego.
Pytał o to kiedy nastąpi przedłużenie parkingu przy ul. Mury. Burmistrz tłumaczył, że na
tej działce zaszła konieczność przesunięcia
lampy, gdy tylko sprawa zostanie załatwiona
parcela zostanie zagospodarowana na cele
parkingowe.
Radny Dariusz Pańczak prosił o naprawę chodników na ul. Strzeleckiej oraz
o montaż stojaków rowerowych na rynku.
Zwrócił uwagę na nieporządki na niektórych
posesjach prywatnych. Pytał gdzie można
interweniować w tej sprawie? Burmistrz
Paweł Adam przyznał, że wstrzymał wydatki
na stojaki rowerowe z uwagi na trwające
prace archeologiczne i niepewną sytuację
finansową gminy, z uwagi na skutki finansowe epidemii koronawirusa. W sprawie
ul. Strzeleckiej burmistrz odpowiedział, że
jest w kolejce zaraz po przewidzianej do
remontu w tym roku ulicy Sportowej.
Radny Leszek Mensfeld prosił o stojaki
rowerowe na plaży w Niepruszewie. Zwrócił uwagę na to, że rowery są ustawiane na
pomoście i blokują przejście. Prosił także

Przetargi
Burmistrz Paweł Adam poinformował
o unieważnieniu przetargu na budowę
oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej do Szewc oraz
rozpisaniu przetargu na budowę ulicy Sportowej w Buku. Przedstawił także oferty
jakie wpłynęły na budowę ulic Kwiatowej
i Storczykowej w Wielkiej Wsi.
Kolejne laptopy z dofinansowaniem
Gmina otrzymała 54.999,90 zł dofinan-

Pytania radnych

Tomasz Giełda – pytał dlaczego gminne jednostki pobierają opłaty od dzieci
uczestniczących w zajęciach? Burmistrz
odpowiedział, że tam gdzie liczba miejsc
jest ograniczona opłaty są konieczne. Zapobiegają one blokowaniu miejsc przez osoby,
które pomimo zapisów nie biorą ostatecznie
w nich udziału. Wtórował mu przewodniczący Piotr Goroński, odwołując się do swojego
doświadczenia organizowania wycieczek itp.
Radny Wojciech Dudkiewicz pytał, czy
projekt remontu ulicy Sportowej przewiduje wymianę ciągu wodno-kanalizacyjnego?
Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że
pozyskane dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych dotyczy modernizacji
nawierzchni, natomiast gmina zleciła ZGK
Sp. z o.o. sprawdzenie stanu infrastruktury
podziemnej i jeśli będzie taka potrzeba, to
zostanie ona wymieniona przed wymianą
nawierzchni. Radny zasugerował także rozważenie nasadzenia roślin odstraszających
kleszcze w Parku Harcerza, zamiast stosowania oprysków. Wojciech Dudkiewicz pytał
także o sprawę przetargu na utrzymanie
zieleni. Burmistrz odpowiedział, że wszystkie kroki były realizowane zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Stąd unieważnienie pierwszego przetargu. Przed drugim
przetargiem zmniejszono zakres rzeczowy
zamówienia. Burmistrz zwrócił uwagę, że
radny zadaje pytanie w niewłaściwym punkKOSYNIER BUKOWSKI l

Modernizacja stołówki w ZSP
w Niepruszewie
29 maja br. Wojewoda Wielkopolski
opublikował wykaz szkół rekomendowanych do objęcia wsparciem finansowym,

Informuję, że Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wycofanie
z porządku sesji pkt. III.7/Wyrażenie zgody na zawarcie
umowy najmu nieruchomości. (głosowanie - bezwzględna
ilość głosów).

Zapowiedź dofinansowania
na wymiany oświetlenia ulicznego
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu pismem
z dnia 25.05.2020 poinformował, że wniosek
pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego
i ulicznego, tj zmiana źródeł światła z sodowych i rtęciowych na LED na terenie Miasta
i Gminy Buk” został uwzględniony do dofinansowania. W trakcie sesji radni dokonali
niezbędnych zmian w budżecie gminy, zabezpieczających udział środków własnych.
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o lepsze oznakowanie kąpieliska pod względem zakazu wprowadzania psów na piasek.
Przewodniczący Piotr Goroński potwierdził,
że problem psich odchodów na plaży jest
zgłaszany przez mieszkańców.
Radny Michał Korbas pytał o stan
budżetu gminy w sytuacji epidemii i zamrożone fundusze sołeckie. Burmistrz
odpowiedział, że sytuacja jest na bieżąco
monitorowana. Wydatki bieżące w sołectwach są ponoszone, ale wstrzymano m.in. zakupy, które nie są niezbędne.
W tej sprawie odbędzie się spotkanie
z sołtysami. Paweł Adam dodał, że z uwagi na sytuację oszczędności są nie tylko
na wsiach, ale i w mieście. Z tego powodu
zrezygnowano z części kwiatów, czy or-

Absolutorium
i wotum
zaufania
dla Burmistrza

ganizacji imprez.
Wotum zaufania dla burmistrza
Przed podjęciem uchwały w tytułowej
sprawie radni Tomasz Giełda i Wojciech Dutkiewicz przywołali sprawy, które poróżniły
ich w ciągu ostatniego roku z włodarzem
gminy. Burmistrz polemizował z zarzutami,
tłumaczył motywy swoich decyzji i odrzucił
jego zdaniem niesłuszną krytykę. Radny Tomasz Plewa zauważył, że dyskusja zamienia
się w sąd nad osobami, których nazwiska
przywołano i prosił o powrót do porządku
obrad. Ostatecznie w głosowaniu radni stosunkiem 11 głosów „za” i 2 głosów „przeciw”
przyjęli uchwały w sprawie wotum zaufania.
Radna Daniela Kalemba interweniowała w sprawie niebezpiecznego ograniczenia

widoczności na skrzyżowaniu w Niepruszewie w rejonie firmy ZinkPower. Prosiła
o załatwienie sprawy.
Radna Anna Kowalska pytała czy byłaby możliwość zainstalowania na sygnalizacji
świetlnej urządzenia wyświetlającego czas
pozostały do zmiany świateł? Burmistrz odpowiedział, że o sprawie będzie rozmawiał
z administratorem drogi.
Nagranie z sesji można zobaczyć na kanale gminy
w serwisie Youtube.
Treść pytań i interpelacji radnych jest dostępna
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.buk.gmina.pl

N

a XIX sesji Rada Miasta i Gminy
udzieliła jedenastoma z trzynastu
głosów absolutorium i wotum zaufania Burmistrzowi Pawłowi Adamowi
za wykonanie budżetu gminy Buk w 2019
roku.

Wyniki II tury Wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 w gminie Buk
Wyniki w gminie łącznie:

55,48%

44,52%

Rafał Trzaskowski, fot. Urząd MS Warszawa

Prezydent RP Andrzej Duda, fot. Jakub Szymczuk

Frekwencja wyborcza w poszczególnych obwodach:
1. Obwodowa Komisja nr 1 – Kino „Wielkopolanin” – 73,22 %
2. Obwodowa Komisja nr 2 – Hala Sportowa
w Buku – 74,82 %
3. Obwodowa Komisja nr 3 – Szkoła Podstawowa w Buku – 70,92 %

4. Obwodowa Komisja nr 4 – Szkoła Podstawowa w Niepruszewie – 73,60 %
5. Obwodowa Komisja nr 5 – Sala Sportowa
SP w Dakowach Suchych – 63,92 %
6. Obwodowa Komisja nr 6 – Szkoła Podstawowa w Dobieżynie – 70,55 %
Frekwencja ogólna w całej gminie –
71,75 % (w roku 2015 – 59,28 %)
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Głosy oddane na poszczególnych
kandydatów:
1. Obwodowa Komisja nr 1 – Kino „Wielkopolanin” – Duda Andrzej Sebastian – 608
głosów, Trzaskowski Rafał Kazimierz
– 800 głosów
2. Obwodowa Komisja nr 2 – Hala Sportowa
w Buku – Duda Andrzej Sebastian – 616
głosów, Trzaskowski Rafał Kazimierz –
907 głosów
3. Obwodowa Komisja nr 3 – Szkoła Podstawowa w Buku– Duda Andrzej Sebastian – 637 głosów, Trzaskowski Rafał
Kazimierz – 943 głosów
4. Obwodowa Komisja nr 4 – Szkoła Podstawowa w Niepruszewie – Duda Andrzej
Sebastian – 408 głosów, Trzaskowski
Rafał Kazimierz – 590 głosów
5. Obwodowa Komisja nr 5 – Sala Sportowa
SP w Dakowach Suchych – Duda Andrzej
Sebastian – 429 głosów, Trzaskowski
Rafał Kazimierz – 267 głosów
6. Obwodowa Komisja nr 6 – Szkoła Podstawowa w Dobieżynie – Duda Andrzej
Sebastian – 377 głosów, Trzaskowski
Rafał Kazimierz – 325 głosów
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Fundusze unijne na inwestycje
w Wielkiej Wsi i Dakowych Suchych

W

piątek, 31 lipca, umowę o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
podpisali Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam. Umowa dotyczy inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebu-

Rozbudowa sieci
światłowodowej w Buku
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sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową światłowodu (Inea)
w obrębie ulic: Przemysłowej, Lipowej, Dworcowej, Kolejowej, Górczaka oraz
Grobelnego w Buku. Mogą występować

KOSYNIER BUKOWSKI l

dowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi
oraz przebudowa i wyposażenie Stacji
Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych”.
Celem operacji jest poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Buk poprzez inwestycję łączącą budowę
kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i wyposażenie Stacji Uzdatniania

nieznaczne utrudnienia w ruchu.
Prace prowadzone będą w dni robocze
w okresie od 10 sierpnia do 11 września.
W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod nr. telefonu:
783 596 211 lub 606 790 716.
W sprawach dotyczących przyłączenia
do sieci prosimy o kontakt pod nr. telefonu:
61 22 30 999.

wody w Dakowach Suchych.
Koszt całkowity inwestycji został oszacowany na 3 537 620,78 zł, natomiast kwota
dotacji z PROW, to 1 830 071,00 zł.
W ramach inwestycji zostały zaplanowane następujące działania:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Wielkiej Wsi w ulicach Rolna,( 596,2 m)
Ogrodowa ( cały odcinek 479,7 m), Nowa
( cały odcinek 148,2 m) i Smugi (224,6 m)
- przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Rolnej w Wielkiej Wsi (odcinek od ul. Pszenicznej do ulicy Polnej 355 m)
- na Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych zostanie zmodernizowana
rozdzielnia i szafa sterownicza, a także
zostanie zakupiony agregat prądotwórczy.
Liczba planowanych przyłączy wodociągowych: 15.
Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych: 40.
Planowany termin zakończenia operacji:
październik 2021.

Operacja jest współfinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
- 2020.
Ilona Dębska

Zwrot akcyzy

W

nioski o zwrot podatku akcyzowego
od zakupionego paliwa można składać w kopertach do urny znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu
Miasta (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą w terminie 1 – 31 sierpnia 2020
r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Buku,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
Druki do pobrania znajdują się w holu
Urzędu Miasta w Buku, a także na stronie
internetowej buk.gmina.pl w aktualnościach
(zamieszczonych 28 lipca 2020).
Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT na zakupione paliwo (ON) za okres
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. i dokument z ARiMR o liczbie DJP bydła w 2019 r.
(dotyczy osób, które nie składały wniosku
w lutym br.).
We wnioskach lub na zestawieniach
faktur należy wpisać: numery faktur, daty
wystawienia faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.
Stawki : 100 litrów ON/ 1 ha, 30 litrów
ON /1 DJP bydła, 1,00 zł / 1 litr ON.
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Dzienny Dom
Opieki Medycznej
coraz bliżej

M

iasto i Gmina Buk poprzez Ośrodek
Pomocy Społecznej od sierpnia br.
rozpoczyna realizację projektu
„Usługi społeczne i opieka medyczna dla
mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
3 sierpnia podpisany został przez sekretarz gminy Aleksandrę Wawrzyniak oraz
kierownika OPS w Buku Agnieszkę Słaby
List Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy podczas otwarcia w Buku Dziennego
Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna
dla mieszkańców Wielkopolski”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W inauguracji projektu obok partnerów
projektu – Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” (lider projektu) oraz Stowarzyszenia Medycyna Polska i Centermed
Poznań udział wzięli przedstawiciele następujących gmin:
1. Dopiewo – wójt Adrian Napierała, dyrektor OPS Magdalena Popłońska-Kowalska,
2. Buk – sekretarz gminy Aleksandra
Wawrzyniak, kierownik OPS Agnieszka Słaby,
3. Kleszczewo – inspektor ds. działalności
gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyna
Sznajder-Występska,
4. Kórnik – burmistrz Przemysław Pacholski, dyrektor OPS Agnieszka Mieloch,
koordynator ds. współpracy międzywydziałowej Iwona Pawłowicz-Napieralska,
5. Stęszew – burmistrz Włodzimierz Pinczak, kierownik OPS Mirosław Walkowiak,
6. Suchy Las – kierownik OPS Sylwia
Malendowska.
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin
powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Su-

chy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM
OPIEKI, w ramach którego będą:
- Centrum Teleopieki i Centrum Usług
Domowych dla 400 osób niesamodzielnych
w celu świadczenia usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
uzupełnionych o teleoopiekę,
- Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100
osób niesamodzielnych w celu świadczenia
usług opieki medycznej i usług opiekuńczych,
- Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom
faktycznym.
Wsparcie przeznaczone jest dla osób
niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia, których stan zdrowia
nie pozwala na pozostawienie wyłącznie
pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
a jednocześnie nie wymaga całodobowego
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Dzienny Dom Opieki Medycznej to opieka
stacjonarna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lokalizacja: gmina Buk.
Pacjenci przebywający w Dziennym Domu
Opieki Medycznej mają również zapewnione
odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie

Zwiększenie subwencji
dla SP w Szewcach

M
8

iasto i Gmina Buk złożyła wniosek
o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z rezerwy w roku
2020, który na czerwcowym posiedzeniu został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół
ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samo-

oraz transport.
Uczestnikiem projektu może być osoba
mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy
Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew,
Buk), która w dniu podpisania Deklaracji
uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem
społecznym w tym: osobą niesamodzielną
i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest
opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za
wyjątkiem przyjęcia do DDOM).
Do opieki w DDOM kwalifikowani są
pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga
wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich
12 miesięcy udzielone zostały świadczenia
z zakresu leczenia szpitalnego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Usługi współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
fot. Beata Spychała
rządu Terytorialnego. W ramach podziału
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, będącej w dyspozycji Ministra Edukacji
Narodowej dla Szkoły Podstawowej im. Lecha Siudy w Szewcach, przyznano 72.538,00
złotych. Środki przeznaczone zostaną na
zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych
do realizacji programowej z przedmiotów
przyrodniczych – geografii, biologii, fizyki
oraz chemii.
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Ulice Sportowa, Kwiatowa
i Storczykowa z dofinansowaniem!

21

lipca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
burmistrz Paweł Adam wraz ze
skarbnikiem Aleksandrą Szajek podpisali
umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała dofinansowanie
na projekty:
– „Budowa ul. Kwiatowej i Storczykowej
wraz z kanalizacją deszczową i przebudową
linii oświetleniowej w Wielkiej Wsi. Kwota
dofinansowania: 3.032.078,30 zł. W ramach
realizacji inwestycji na odcinku 672 m wybudowana zostanie droga o szerokości 6 m
z nową nawierzchnią. Piesi zyskają chodnik
po obu stronach jezdni, pojawią się także

Vigilax prawie gotowy.

krawężniki oraz brukowane
zjazdy do posesji. Ulica zostanie
odwodniona i oświetlona. Dla
bezpieczeństwa uczestników
ruchu na budowanym odcinku
powstanie pięć wyniesionych
skrzyżowań i cztery wyniesione
przejścia dla pieszych.
– „Remont ul. Sportowej w Buku”. Kwota
dotacji: 959.502,74 zł. Inwestycja ta obejmuje odcinek o długości 410 m. W ramach zadania planuje się odtworzyć istniejące chodniki,
miejsca postojowe oraz nawierzchnię mineralno-asfaltową. Ul. Sportowa wyposażona
zostanie również w nowe oświetlenie drogowe, które wpłynie na lepsze doświetlenie

pieszych poruszających się po chodnikach.
Łączna wysokość uzyskanego dofinansowania to niemal 4 mln!
Realizacja tych zadań rozpocznie się
jeszcze w tym roku. Zakończenie działań
z nimi związanymi planowane jest do końca
tego roku.
Ilona Dębska

Vigilax – stan pierwotny.

Długo wyczekiwany remont schodów
ośrodka zdrowia na ukończeniu

O

d 22 czerwca trwają prace związane
z przebudową schodów zewnętrznych do ośrodka zdrowia Vigilax
w Buku. Wykonawcą jest UB Szałata Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inwestycję
finansuje gmina Buk ze środków własnych.
Polega ona na wyburzeniu istniejących
schodów wraz z pochylnią dla osób nieKOSYNIER BUKOWSKI l

pełnosprawnych i na odtworzeniu samych
schodów, z dwoma symetrycznymi biegami, z podestami pośrednimi oraz podestem
na poziomie posadzki parteru budynku
Ośrodka Zdrowia. Dostęp do budynku na
czas remontu możliwy jest tylko poprzez
windę. Prace potrwają maksymalnie do 25
sierpnia.
Z. Skibińska

Vigilax w trakcie remontu.
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Gmina zadba o park przy ul. Dworcowej

W

dniu 14 lipca br. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą
Buk, a Parafią Rzymskokatolicką
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Buku, w sprawie bezpłatnego użyczenia na
rzecz samorządu parku u zbiegu ulic Dworcowej i Przykop. - Dotychczas planowano

zakup tego terenu przez gminę. Zdecydowaliśmy się jednak na jego bezpłatne użytkowanie przez najbliższe 29 lat. Zaoszczędzone środki przeznaczymy na inwestycje
w parku. Kończymy w ten sposób wieloletnie
już próby uregulowania statusu tego terenu
i jednocześnie zaczynamy pracę nad jego

zagospodarowaniem. Dziękuję ks. prałatowi
Andrzejowi Szczepaniakowi i wszystkim
osobom, które przyczyniły się do pozytywnego załatwienia sprawy. Na dzień 19 sierpnia
br. zwołałem pierwsze posiedzenie zespołu
roboczego, który wypracuje koncepcję optymalnego wykorzystania tej przestrzeni. Ma
być przyjaźnie, funkcjonalnie, z szacunkiem
dla historii i zielono – powiedział burmistrz
Paweł Adam.
Red.

Magia Buku, czyli Bukowianie
po raz kolejny nie zawiedli!

P

o kilku miesiącach przerwy, spowodowanej po części aurą (okres zimowy)
oraz pandemią udało się zorganizować
akcję poboru krwi w Buku.
Pandemia koronawirusa wymusiła reżim
epidemiczny, jednak dla gorących bukowskich serc to nie była żadna przeszkoda!
Krwiodawcy stawili się tłumnie. Były dodatkowe ankiety do wypełnienia oraz pomiar temperatury, ale nie stanowiły one
o wydłużeniu procedur w znaczący sposób.
„Krwiodawcy stawili się już przed przyjazdem ambulansu do poboru krwi i jak
zawsze pomagali nam rozstawić namiot
fundacyjny. Później wszystko potoczyło się
jak zwykle – z taką cudowną i charakterystyczną dla Buku „normalnością”. Nie wiedzą
Państwo jakie to jest sympatyczne! Ze spokojem przybywają kolejne uśmiechnięte osoby, z dobrym słowem, jak długo oczekiwani
przyjaciele wpadający na kawę! Oczywiście dosłowna kawa również była, hektolitry

☺
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wody oraz coś słodkiego od Wojtusiaków
dla Bukowian. Trzeba
nadmienić, że mieszkańcy Buku i okolic
zawsze bardzo odpowiedzialnie podchodzą
do kwestii dzielenia się
życiem. Wszyscy mieli świadomość tego
w jaki sposób należy się przygotować do
donacji. Każda zbiórka krwi w Buku to sukces i wygrana ludzi potrzebujących. Jednak
przed tą akcją mieliśmy sporo obaw. Pandemia oraz okres wakacyjny nie sprzyjają
krwiodawstwu, a jednak zadziało się wręcz
odwrotnie. Magia Buku?” – podsumowuje
Ewa Kończal-Kurowska z Fundacji Małych
i Dużych wojtusiaki.pl, która jest organizatorem cyklicznych zbiórek w naszej miejscowości.
Organizatorzy składają serdeczne po-

dziękowania: Krwiodawcom i Przyjaciołom,
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku za
udostępnienie przestrzeni parkingowej oraz
toalet, a także Ekipie RCKiK w Poznaniu.
Warto zaznaczyć, że ta akcja odbywała
się w 11 rocznicę rozpoczęcia działalności
Fundacji Małych i Dużych Wojtusiaki. Jak
podkreśla pani Ewa: „Fantastycznie złożyło się, tego dnia byliśmy właśnie w Buku!
Zapraszamy na następną akcję - jesienią.
Niestety będzie to dopiero październik lub
listopad - to efekt „tłoku” po pandemii”.
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Gminne
żniwa

W

poprzednim wydaniu „Kosyniera”
wspominaliśmy o niepokojach
rolników, co do zapowiadanej suszy. Sytuacja na polach w wielu miejscach
w naszej gminie była tragiczna. Było tak
sucho, że najstarsi rolnicy nie pamiętali takiej wiosny. W ubiegłym roku blisko 70%
rolników wystąpiło z wnioskami do Gminnej Komisji z prośbą o oszacowanie strat
w uprawach rolnych. Przewidywania co do
suszy skończyły się na szczęście jedynie na
proroctwach. Jak powiedział sołtys Żegowa-Wysoczki-Wygody Tadeusz Łysiak – sytuacja
w gminie jest bardzo dobra. Plony wahają się
w granicach od 5 do 9 ton z hektara (przeciętna wielkość zbioru to około 6,5 tony);
w przypadku zbioru rzepaku – od 4 do 5
ton. Mniej optymistycznie jest w przypad-

Starostowie dożynek

ku kukurydzy. Na chwilę obecną brakuje
wody. O przewidywaniach co do jakości
zbioru będzie można powiedzieć dopiero
we wrześniu. Podobnie trudna sytuacja jest
z warzywami korzeniowymi.
Tegoroczne zbiory truskawek u plantatorów, którzy polegali jedynie na opadach
deszczu, okazały się niższe, niż w zeszłym
roku. Wygrani są plantatorzy, którzy stosowali nawadnianie, jak w przypadku pana
Krzysztofa Adama, który relacjonował, że
w tym roku zbiory były bardzo udane, nawet
lepsze niż w zeszłym. U innych plantatorów, prócz problemów z suszą pojawiały

się także trudności w znalezieniu ludzi do
zbioru owoców.
Średnie opady deszczu w naszej gminie
wynosiły: w styczniu i lutym 100 mm,
w marcu i kwietniu – 1 mm, maju – 52 mm,
czerwcu – 48 mm, lipcu – 37 mm (pomiary
wykonane przez pana Tadeusza Łysiaka).
Opady nie były duże, ale na szczęście rozłożone w czasie i wystarczające dla dobrego
zbioru zbóż. Najmniejsze opady odnotowano
właśnie na obszarze sołectwa Żegowo-Wysoczka-Wygoda. Ceny zbóż pokrywają się
z zeszłorocznymi lub wypadają nieco niżej.
Zuzanna Skibińska

oraz uprawie: zbóż, buraków cukrowych
i kukurydzy.

spodarstwo po rodzicach przejął w 1984 r.
Wyspecjalizował się w produkcji trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym. Rocznie
produkuje około 100 szt. tuczników. Uprawia 14 hektarów zbóż z przeznaczeniem na
paszę dla zwierząt oraz ziemniaki jadalne.
H.W.

T

egoroczne Dożynki Gminno-Parafialne
odbędą się w dniu 23 sierpnia. W czwartek 6 sierpnia w bukowskim ratuszu burmistrz Paweł Adam wraz z prezesem Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych Tadeuszem Łysiakiem wręczyli
nominacje na starostów tegorocznego święta
plonów. Prezes wyjaśnił, że tak jak co roku
zgłosił kandydatury, które następnie opiniowali sołtysi, prezesi Kółek Rolniczych oraz
przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu całej gminy. Tradycyjnie ostateczna zgodę musiał wyrazić gospodarz gminy.
W wyniku ustaleń bochny chleba z tegorocznej mąki przyniosą w darze Marzena
Gugniewicz i Andrzej Krzyżaniak.

Starościna dożynek

Marzena Gugniewicz mieszka w Szewcach. Z mężem Dariuszem doczekała się
dwóch córek: 14 letniej dziś Darii i 8 letniej
Jagody. Wspólnie gospodarują na 25 hektarach. Rodzinne gospodarstwo po rodzicach
przejęli w 2005 r. Od 2014 r. specjalizują się
w reprodukcji drobiu- konkretnie kaczek
KOSYNIER BUKOWSKI l

Starosta dożynek

Andrzej Krzyżaniak mieszka w Niepruszewie. Z żoną Małgorzatą doczekał się
trzech synów: 31 letniego Marcina, 29 letniego Krzysztofa i 24 letniego Damiana. Go-
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W

wieloletnią tradycję obrasta już
wręczanie statuetek za najwyższą
średnią ocen. W tegorocznej edycji
wyróżnionych zostało 12 uczniów z terenu
Miasta i Gminy Buk. 3 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów z rąk
burmistrza Pawła Adama.
Laureatami statuetek są:
1. Martyna Wawrzyszyn uczennica klasy IV
Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy
w Szewcach – średnia ocen 5,6, wzorowe
zachowanie,
2. Natalia Nowak uczennica klasy VI Szkoły
Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka
w Dobieżynie – średnia ocen 6,0, wzorowe zachowanie,
3. Dominika Króliczak uczennica klasy
Vb Szkoły Podstawowej im. dr. Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie – średnia ocen
5,83, wzorowe zachowanie,
4. Paulina Tatarska uczennica klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku – średnia
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ocen 5,07, wzorowe zachowanie,
5. Natalia Wróblewska uczennica klasy
IV Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bukowskich w Buku – średnia ocen 5,91,
wzorowe zachowanie,
6. Anna Nowicka uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku – średnia ocen 5,91, wzorowe
zachowanie,
7. Zuzanna Zimna uczennica klasy IV Szkoły

Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku – średnia ocen 5,91, wzorowe
zachowanie.
8. Julia Mańczak – absolwentka Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach
– średnia ocen 5,67, wzorowe zachowanie,
9. Zofia Helena Skomra – absolwentka
Szkoły Podstawowej im. dr. Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie – średnia
ocen 5,72, wzorowe zachowanie,
10. Mikołaj Chwirot – absolwent Branżowej
Szkoły I Stopnia w Buku – średnia ocen
5,23, wzorowe zachowanie,
11. Krzysztof Królikowski – absolwent
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bukowskich w Buku – średnia ocen 5,76,
wzorowe zachowanie,
12. Marcelina Dziurla – absolwentka Szkoły
Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka
w Dobieżynie – średnia ocen 5,53 , wzorowe zachowanie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!
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Drodzy nauczyciele, uczniowie,
rodzice i wszyscy pracownicy szkoły

K

olejny rok szkolny przechodzi do historii. Z pewnością zapamiętamy go wszyscy jako rok wyjątkowy. Konieczność
zmiany organizacji pracy szkoły i dostosowania jej do wymagań kształcenia na odległość
zmusiły nas wszystkich do poszukiwania
nowatorskich rozwiązań, innowacyjnych
form pracy zdalnej, kreatywnego podejścia
do nauczania i uczenia się. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów
i rodziców osiągnęliśmy sukces – wszyscy
uczniowie otrzymali promocję do kolejnej
klasy, a uczniowie klas ósmych ukończyli
szkołę. Zaszczytny tytuł Primus Inter Pares
przypadł w tym roku trzem uczennicom kla-

sy 4a: Annie Nowickiej, Natalii Wróblewskiej i Zuzannie Zimnej, które osiągnęły
średnią ocen: 5,91 i wzorowe zachowanie.
Drodzy Absolwenci! Życzę, aby każda
nowa przyjaźń okazała się szczera i wierna,
nowi nauczyciele niech będą wyrozumiali
i sprawiedliwi, niech innym będzie dobrze
z Wami, a Wam z innymi. Mam nadzieję,
że będziecie myślami wracać do wspólnie
przeżytych tutaj chwil. Szczególne słowa
uznania i gratulacje kieruję do najlepszego
absolwenta naszej szkoły, ucznia klasy 8a
– Krzysztofa Królikowskiego, który osiągnął średnią ocen 5,76 i wzorową ocenę
z zachowania.

Egzamin ósmoklasisty 2020

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 16,17, 18 czerwca 2020 r.
i przystąpiło do niego w naszej gminie 122 uczniów.

E

gzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 16,17, 18 czerwca 2020
r. jest on obowiązkowy i niezbędny dla
ukończenia edukacji na poziomie podstawowym. W naszej gminie przystąpiły do niego
122 osoby. Egzamin był przeprowadzany
w formie pisemnej. Młodzież kończąca naukę
w szkole podstawowej rozwiązywała zadania z trzech przedmiotów obowiązkowych:
języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego.
Zadania we wszystkich arkuszach
sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści
opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II
etapu edukacyjnego.
Centralna Komisja Egzaminacyjna we
wstępnym raporcie poinformowała, że
uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało
umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji.
Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania
i przetwarzania danych przedstawionych
w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie
z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści
rozwiązujący zadania z języka angielskieKOSYNIER BUKOWSKI l

go najlepiej poradzili sobie z zadaniami
otwartymi sprawdzającymi znajdowanie
określonych informacji w tekście pisanym.
Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu
z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały
się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych.
Jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej
w Niepruszewie zdobył 100% z matematyki.
Jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej
w Buku zdobył 100% z języka angielskiego.
W skali powiatu gmina Buk plasuje się na:
» Język polski
5 miejsce
» Matematyka
13 miejsce
» J. angielski
17 miejsce

W mijającym roku szkolnym nie udało
nam się zrealizować wielu planów, zamierzeń i projektów, niektóre z nich musieliśmy przenieść na inny termin, inne – Dzień
Patrona czy Dzień Dziecka - przenieśliśmy
do wirtualnej rzeczywistości. Mierzenie się
z wyzwaniami zdalnego nauczania i środowiska cyfrowego wiele nam zabrało, ale
też wiele nam dało - pokazało nam, co jest
najważniejsze w życiu: relacje z drugim
człowiekiem, osobisty kontakt, przyjaźń,
dobre słowo, wsparcie, a także najprostsza
rozmowa bez pośrednictwa komputera.
Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie, solidarność, zaangażowanie, cierpliwość,
bez których nie moglibyśmy osiągnąć tak
wiele i życzę, by doświadczenia zdobyte dzisiaj owocowały jutro. Niech czas wakacji
będzie dla wszystkich czasem bezpiecznego
wypoczynku, wytchnienia, radości i beztroski. Do zobaczenia 1 września 2020 r.
– mam nadzieję, że wówczas spotkamy się
już w szkole.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Bukowskich w Buku
Kamila Kaseja
» j. niemiecki

11 miejsce na 12 gmin

Z uwagi na wyjątkową sytuację w oświacie spowodowaną epidemią SARS-CoV-2,
przygotowanie do tegorocznych testów i zdawanie egzaminów było niezmiernie trudne
- tym bardziej gratuluję wysokich wyników!
Z przyjemnością możemy poinformować,
że gmina podejmie działania zmierzające
do poprawy jakości kształcenia. Burmistrz
Miasta i Gminy Buk po przeanalizowaniu
wyników postanowił wesprzeć uczniów
klas ósmych dodatkową godziną języka
angielskiego tygodniowo. Ponadto gmina
realizuje projekt „Matematyka i informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście
i Gminie Buk”, w ramach którego uczniowie
dostaną wsparcie na dodatkowych zajęciach
z matematyki oraz informatyki.
Sylwia Wzgarda

Wyniki % egzaminu ósmoklasistów w roku 2020 (arkusz standardowy):

SP Buk

SP Dobieżyn
SP Szewce

SP Niepruszewo
Gmina Buk

Powiat poznański
Województwo
kraj

Liczba
uczniów

Język
polski

Matematyka

Język
angielski

Język
niemiecki

12

51

31

39

-

86
13

61,95
57

45,12
47

50,79
52

28,33
-

11

122

60,52

45,55

33 010

56,9

49,56

51,55

28,33

59,39

62,09

49,81

3 715

64,55

44,06

60,39
51,53

54,8
39,6

343 025

59

46

54

-

45
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Nowe życie
„Pogodnej Jesieni”

W

dniu 3 sierpnia odbyło się ponowne
otwarcie Domu Dziennego Pobytu
„Pogodna Jesień”. Wśród gości znaleźli się: ks. prałat Andrzej Szczepaniak, burmistrz Paweł Adam, przewodniczący rady
Piotr Goroński, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Agnieszka Słaby oraz najważniejsi w tym dniu – seniorzy! Przybyło ich
blisko pięćdziesięciu, wszyscy stęsknieni po
„covidowej” przerwie. Nie zabrakło także
niespodzianek w postaci tortu oraz… miski
arbuzów, którą w prezencie dla seniorów
dostarczył przewodniczący Piotr Goroński. - Przestrzenie zostały wyremontowane i na nowo zaaranżowane, co spotkało
się z zadowoleniem stałych bywalców jak
również nowych seniorów. Dzięki fotobudce mogliśmy uwiecznić radosne nastroje
towarzyszące nam tego dnia – mówi Paulina Kurcewicz ins. ds. kultury w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Buku. A jaki pomysł
na „Pogodną Jesień” ma nowa animatorka
seniorskiego życia? - Chcę organizować cykliczne spotkania ze specjalistami z różnych
dziedzin. Każdy miesiąc miałby inny temat
przewodni: zdrowie, prawo, sport, turystyka
itd. Tak więc spotkania będą między innymi
z: wirusologiem, fizjoterapeutą, neurologopedą klinicznym, internistą, mediatorem sądowym, fotografem, podróżnikiem,
kompozytorem , myśliwym czy detektywem.
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Planuję poszerzyć ofertę aktywności dla
Panów – gdyż do tej pory brakowało zajęć,
które mogłyby ich zainteresować – dodaje.
A co ma się zmienić w klimacie placówki?
– Mój cel to działania międzypokoleniowe
(wspólne wyjazdy i projekty z bukowską
młodzieżą) oraz współpraca z instytucjami
kultury znajdującymi się w Buku. Chciałabym również nawiązać współpracę ze
studentami poznańskich uczelni, którzy
w ramach praktyk studenckich mogliby
prowadzić różnego rodzaju zajęcia. Tymczasem już od sierpnia prowadzimy zajęcia
z: muzykoterapii czynnej, zajęcia plastyczne
i z szeroko pojętej arteterapii. Od września
oferta poszerzy się o zajęcia z: muzykoterapii
biernej, choreoterapii, tańca, zajęcia sportowe i filmoterapii w bukowskim kinie. Poza
tym będą też prowadzone treningi zaradności życiowej, umiejętności interpersonalnych,
porządkowe itp. Jeżeli chodzi o wyjazdy to
bezpieczeństwo i zdrowie seniorów jest dla
nas najważniejsze, dlatego uzależnione są

one od sytuacji związanej z koronawirusem
w kraju – stwierdza pani Paulina. Na koniec
dodaje – jestem otwarta na potrzeby seniorów – jeśli będą zainteresowani konkretnymi
zajęciami w miarę możliwości będę starała
się je zorganizować. Moim marzeniem jest
stworzenie seniorom ich drugiego domu –
pogodnego, bez trosk i zmartwień – kończy
animatorka.
Paulina Kurcewicz
Inspektor ds. kultury w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Buku, odpowiedzialna od 1 lipca
br. za prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”. Jej przygoda z Bukiem
rozpoczęła się od śpiewu w zespole kameralnym Amici Canti. Jest znana bukowskim
seniorom z arteterapii, które przez krótki
czas prowadziła już w „Pogodnej Jesieni”. Jest
absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu
oraz Arteterapii w Kiekrzu, pracuje również
jako inspektor BHP i PPOŻ.
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Wycieczki
emerytów

N

a wakacyjne eksplorowanie zakątków
Ustki udali się członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowego w Buku. Lipcowa, słoneczna pogoda sprzyjała kąpielom
słonecznym, kawiarnianym konwersacjom,
a także zwiedzaniu miasta i okolicznych bunkrów. Natomiast 13 lipca grupa wybrała się
na kolejną wakacyjną przygodę do niezwykle
malowniczej części Wielkopolski – Puszczy Noteckiej. Program wycieczki obfitował
w liczne atrakcje, w tym wycieczki z przewodnikiem. Zwiedzano muzeum młynarstwa
Jaracz i okoliczne wiatraki. Parogodzinny
spacer lasem Różnowskim zawiódł grupę do
Grobów Rożnowickich – miejsca upamiętniającego hitlerowskie zbrodnie z czasów oku-

pacji na dwunastu tysiącach jeńców. Wśród
ofiar byli Polacy z Poznania i Bydgoszczy,
a także pacjenci Zakładu Psychiatrycznego
w Owińskach. Ciekawostką na szlaku było
także 14 głazów przedstawiających drogę

OSP w Niepruszewie wyraża gotowość
do włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego

P

orozumienie wyrażające gotowość jednostki do włączenia do KSRG zostało
zawarte 10 sierpnia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Buk Pawłem Adamem
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Niepruszewie reprezentowaną przez Prezesa OSP
Niepruszewo dh. Tadeusza Raburskiego oraz
dh.Łukasza Ratajczaka (członka zarządu
OSP) a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. mgr
inż. Jackiem Michalakiem.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, zaczął funkcjonować w Polsce od 1995
roku. Jego podstawowym celem jest ochrona
życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
KOSYNIER BUKOWSKI l

żywiołowymi, ratownictwo techniczne,
chemiczne i od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie tego było
stworzenie jednolitego i spójnego układu,
skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi trzon zabezpieczenia operacyjnego. Do
systemu może zostać włączona jednostka,
która posiada co najmniej jeden średni lub
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co
najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
skuteczny system łączności powiadamiania
i alarmowania, urządzenia łączności w sieci
radiowej systemu na potrzeby działań ratow-

krzyżową. Wyprawy seniorów to dowód na
to, że wystarczą nawet krótkie wyprawy, by
poznać niezwykłe bogactwo, jakie skrywają
najbliższe rejony.
niczych. Musi także pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
Jednostka włączona do systemu ratowniczo-gaśniczego podlega bezpośrednio pod
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i może być dysponowana do akcji na
terenie całego kraju.
Włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między
właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży
Pożarnej, daną jednostką a burmistrzem
(wójtem lub prezydentem) – w przypadku
ochotniczych straży pożarnych.
Porozumienie określa w szczególności:
1) deklarowaną gotowość operacyjną,
w tym siły i środki jednostki przewidziane
do wykorzystania w systemie;
2) zadania ratownicze przewidziane dla
jednostki w ramach systemu;
3) wymaganą liczbę i wymagany poziom
wyszkolenia ratowników w jednostce;
4) sposób utrzymania stanu gotowości
jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:
a) sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,
b) przygotowania ratowników do
działań,
c) przebiegu alarmowania,
d) sposobu przekazywania informacji
dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia;
5) sposoby alarmowania jednostki.
OSP Buk funkcjonuje w systemie od 1990
roku. Niepruszewo będzie drugą jednostką
z terenu gminy włączoną do KSRG. Przed
jednostką OSP w Niepruszewie otwierają
się nowe wyzwania i możliwości!
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Prace archeologiczne na rynku

Z

uwagi na trwającą pandemię, która
opóźniła rozpoczęcie tegorocznych
wykopalisk, termin prowadzonych
badań wydłużono do końca lipca br. W tym
czasie archeolodzy wyeksplorowali dwa
wykopy sondażowe, wyznaczone zeszłoroczną decyzją Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Wstępne wyniki
odkryć są bardziej niż zadowalające. Badania potwierdziły wyniki wcześniejszego

rozeznania terenu przy użyciu georadaru.
Jeszcze w grudniu zeszłego roku, bardzo
płytko pod nawierzchnią rynku natrafiono
na pozostałości murowanej konstrukcji.
W toku dalszych prac odsłonięto narożnik
budowli o wątku gotyckim, który wstępnie
datuje się na koniec XV lub początek XVI
wieku. Jednak największą niespodzianką
okazało się tegoroczne odkrycie drewnianych konstrukcji, zlokalizowanych tuż przy
gotyckim ratuszu. Udało się tam natrafić na
pozostałości moszczenia faszyną traktu pomiędzy murowanym ratuszem, a inną star-

szą od niego konstrukcją drewnianą, którą
roboczo na tym etapie nazwano „bukowskimi sukiennicami”. Uzyskano pierwsze
datowania elementów drewnianych metodą
radiowęglową, które określiły ich wiek na
druga połowę XIV wieku. Na tym jednak nie
koniec! W mniejszym wykopie natrafiono
na pozostałości starej drogi przebiegającej
ukośnie przez dzisiejszy rynek. Jej krawędzie były wytyczone drewnianym obrzeżem, a sam trakt był moszczony faszyną.
Orientacja na osi wschód-zachód sugeruje,
że była to część ważnego szlaku handlowego,
wytyczonego już w XIII wieku. To właśnie
tej drodze miasto Buk zawdzięcza swoje
powstanie i późniejszy rozkwit. W trakcie
odkrywki zabezpieczono także dużą ilość
różnorodnej ceramiki i fragmentów skór ze
średniowiecznej warstwy kulturowej oraz
drobnych zabytków ruchomych, które aktualnie poddawane są fachowej interpretacji i konserwacji. Wśród nich znalazły się
srebrne monety datujące znalezisko, a także
elementy zdobień garderoby. Prawdziwą
sensacją okazał się arcyciekawy nóż, zagubiony prawdopodobnie przez budowniczego
sukiennic w XIV wieku. Już w tym momencie możemy powiedzieć, że są to najstarsze
znane zabytki lokacyjnego Buku.
Wyniki wykopu sondażowego potwierdzają, że decyzja o jego założeniu była słuszna.
W kontekście znacznych rozmiarów znaleziska, jego płytkiego położenia, dobrego
stanu zachowania oraz wyjątkowej wartości

Kazimierz Wielki (1333-1370), denar, Portret
/ Orzeł.

Zygmunt Luksemburski? (pretendent do tronu polskiego: 1381-1382) obol?, Korona / Lew.

Władysław Warneńczyk (1434-1444), denar,
Korona/Orzeł.
Autor identyfikacji monet i zdjęć:
mgr Zbigniew Bartkowiak
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RYNEK W BUKU OKOŁO 1787 r.
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

historycznej zarówno dla Buku jak i całej
Wielkopolski, rozpoczęcie badań naukowych zabezpieczyło gminę przed niespodziewanym wstrzymaniem przyszłych prac
rewitalizacyjnych na rynku. Prace archeologiczne rządzą się swoimi prawami. Objęte
są nadzorem Powiatowego Konserwatora
Zabytków i wymagają konsultacji z wieloma specjalistami. Przekłada się to na czas
1787

ich trwania. Gdyby taka „niespodzianka”
ujawniła się dopiero w trakcie prowadzonej modernizacji, doprowadziłaby do jej
natychmiastowego wstrzymania. Zaistniała
by wówczas konieczności pilnego poszukiwania ekipy archeologów w szczycie sezonu
inwestycyjnego, dokonywania nagłych zmian
w projekcie technicznym i wielu związanych z tym problemów. Tymczasem badania
naukowe prowadzone przed rozpoczęciem
inwestycji dały szereg interesujących od-

kryć, które będą musiały zostać uwzględnione w przyszłym projekcie. Zapobiegnie
on przypadkowemu zniszczeniu zabytków,
a przez ich uwzględnienie w nowej aranżacji Placu Przemysława, sprawi że będzie on
oryginalny i prawdopodobnie wzbogacony
przez kilkusetletnią atrakcję turystyczną.
Duże zainteresowanie prowadzonymi badaniami ze strony mieszkańców sprawiło,
że tuż po odbiorze prac przez konserwatora
zabytków zorganizowano dzień otwarty, który odbył się 17 lipca br. Przewodnikiem po
wykopie był kierownik prac Andrzej Krzyszowski – doskonale znany bukowianom ze
wcześniejszych odkryć rycerskiego miecza
na ul. Otuskiej, czy muru obronnego przecinającego ul. Grodziską. Zaprezentował on
licznie zgromadzonej publiczności postery
obrazujące poszczególne etapy prac oraz pozyskane w ich trakcie zabytki. Ciekawostką
stał się również baner z wyobrażeniem zabudowy starego bukowskiego rynku, autorstwa architekta dra. hab. Radosława Barka
– twórcy bukowskiego muralu. W kolejnych
tygodniach poznamy treść raportu podsumowującego pierwszy etap prac oraz płynące
z niego wnioski badawcze na przyszłość.
Hubert Wejmann

Wicemarszałek
Wojciech Jankowiak
podczas wizytacji
bukowskich wykopalisk

rewersja Radosław Barek 2020
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Pasja i szlif
talentu

W

dniach od 27 do 31 lipca, dzieci
w wieku 8-13 lat brały udział w Letnich Warsztatach Plastycznych. Pod
czujnym okiem pani Ewy Fiksińskiej rozwija-

Warsztaty
plastyczne

P

rzez pięć słonecznych wakacyjnych dni
młodzi pasjonaci wszelkich prac ręcznych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez MGOK w Buku poznając rozmaite techniki ich wykonywania. Używali do
tego między innymi kolorowych sznurków
i nici. Poznali technikę makramy tworząc
ozdobne liście oraz zaplatając przepiękne
kolorowe bransoletki. Następnie zgłębili tajniki kaligrafii przekonując się tym samym,
że pisanie piórem jest trudną, ale pasjonującą przygodą. Poznali również Print, czyli
krój liter, którego uczą się ich rówieśnicy
w niektórych krajach skandynawskich. Jako
że wakacje to czas wycieczek i wędrówek,
uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonali plecaki, które z pewnością przydadzą
im się podczas letnich wypraw. Drukowanie
18

ły swój artystyczny talent. Dzieci zapoznały
się z różnymi technikami, zdobyły większy
zasób wiedzy, doświadczeń i umiejętności.
Spod ich rąk wyszły prawdziwe arcydzieła.
Plastry na drzewa, zdobienie koszulek,
wakacyjne wariacje, w świecie starożytnego
Egiptu, a na koniec przepiękna łąka kwietna.
Prace niepowtarzalne i piękne.

Pracownia Artystyczno-Plastyczna
działająca przy MGOK Buk od lat cieszy się
wielkim zainteresowaniem. To w jej ramach
młodzi artyści zdobywają wiedzę plastyczną
i szlifują swój talent. Prowadząca do każdego
Artysty podchodzi indywidualnie, a pokolenie które wychowała do dziś czerpią radość
i dalej rozwijają swój artystyczny talent.

tkanin z wykorzystaniem szablonów nie ma
już przed nimi żadnych tajemnic. Rozbudzona działaniami kreatywność pozwoliła im
bez trudu wykonać trójwymiarową makietę

domu wraz z wystrojem. Uśmiech uczestników oraz zapał podczas wykonywania prac
to najlepszy dowód na to, iż nie był to czas
stracony.

l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

W

związku
ze zbliżającym się
nowym okresem
ustalania uprawnień do świadczeń
uprzejmie informujemy, że nie
ma konieczności
składania nowych wniosków
o świadczenie
wychowawcze 500+. Świadczenie to
przyznane jest do 31 maja 2021 r. i do-

Nielegalne loty

W

związku z nielegalnymi lotami podczas jednego z sierpniowych weekendów zwracam mieszkańcom

piero od lutego 2021 r.
będą przyjmowane
wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski
o świadczenie 500+
powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub
uzyskały prawo do
pobierania świadczenia
np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad
dzieckiem.

szczególną uwagę, że plaża w Niepruszewie
i teren wokół jeziora nie jest i nie będzie miejscem wyznaczonym jako lądowisko. Przestrzegam również przed nielegalnymi lotami
widokowymi. Takie usługi mogą świadczyć
tylko przewoźnicy lotniczy, którzy posiadają
niezbędne certyfikaty i uprawnienia. Jeśli
dojdzie do podobnego procederu, uprzejmie
proszę o natychmiastowe zgłoszenie sprawy
na Policję. Podkreślam raz jeszcze, że tego
typu działania, jak we wspomniany weekend,
są nielegalne i zagrażają bezpieczeństwu
osób wypoczywających nad jeziorem. Więcej informacji na temat nielegalnych lotów
można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa
Cywilnego w Aktualnościach.
Z poważaniem,
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Rejestracja wizyt w US

O

d 17 sierpnia zostanie udostępniony
nowy model obsługi bezpośredniej
podatników.
Sprawę podczas bezpośredniej wizyty
w urzędzie będzie można załatwić wyłącznie
po wcześniejszym zarezerwowaniu planowanej wizyty.
Zmiany zostają wprowadzone w celu
zapewnienia podatnikom jeszcze większego bezpieczeństwa oraz komfortu podczas
załatwiania spraw.
Nowy model obsługi od 20 lipca ruszył
pilotażowo w czterech urzędach skarbowych
naszego województwa: w Koninie, Lesznie,
Pile oraz Wrześni. W drugim etapie – rozpoczynającym się 3 sierpnia – modelem tym
zostaną objęte kolejne urzędy skarbowe
Wielkopolski, a od 17 sierpnia zacznie on
funkcjonować także w urzędach poznańskich
– w tym również w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Poznaniu.
Wizyty rezerwować będzie można od 4
sierpnia. Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi „Wizyta
w urzędzie skarbowym – umów” na stronie
KOSYNIER BUKOWSKI l

WIZYTA
W URZĘDZIE SKARBOWYM
WIZYTA
W URZĘDZIE SKARBOWYM

Podnosząc standardy oraz chcąc zapewnić Państwu
większy
komfort
wizyty,
Podnosząc
standardy iorazbezpieczeństwo
chcąc zapewnić Państwu
wprowadzamy
nowe i zasady
obsługi.
większy
komfort
bezpieczeństwo
wizyty,
wprowadzamy nowe zasady obsługi.

Od 17 sierpnia sprawę w naszym urzędzie
załatwisz
wyłączniesprawę
po dokonaniu
Od 17 sierpnia
w naszymrezerwacji
urzędzie
planowanej
wizyty.
załatwisz wyłącznie
po dokonaniu rezerwacji
planowanej wizyty.

Rezerwacji możesz dokonać na 3 sposoby:
Rezerwacji
możesz
przez internet
- nadokonać
stronie na 3 sposoby:

www.wielkopolskie.kas.gov.pl,
klikając w baner
przez internet - na stronie
„Wizyta
w urzędzie skarbowymklikając
– umów",
www.wielkopolskie.kas.gov.pl,
w baner
„Wizyta w urzędzie
skarbowym
– umów",
telefonicznie
- dzwoniąc
do naszego
urzędu,
telefonicznie
- dzwoniąc
downaszego
osobiście
- podczas
wizyty
urzędzieurzędu,
w punkcie
rezerwacji wizyt.
osobiście
- podczas wizyty w urzędzie w punkcie
rezerwacji wizyt.

Zaplanuj swoją wizytę
dla Ciebie terminie.
Zaplanuj
swoją wizytę
od
4 sierpnia.
dla Ciebie terminie.
od 4 sierpnia.

w urzędzie w dogodnym
System rezerwacji rusza
w urzędzie w dogodnym
System rezerwacji rusza

www.wielkopolskie.kas.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych
korzystając z zakładki „Jak załatwić sprawę
w urzędzie”.
Na wizytę można umówić się także telefonicznie pod numerami telefonów wska-

W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej będą przyjmowane wnioski o przyznanie:
» �wiadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka
szkolna w wysokości 300 zł,
» �wiadczeń rodzinnych,
» �wiadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Od 1 lipca są przyjmowane wnioski elektroniczne, a od 1 sierpnia 2020 r. wnioski
w formie papierowej.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
Agnieszka Słaby

NABÓR 2020
wniosków
DO
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AZBEST
Szczegóły oraz formularze wniosków

www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin
właściwych ze względu na położenie nieruchomości
Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy

zanymi w tej zakładce lub podczas osobistej
wizyty w urzędzie w punkcie „Rezerwacja
wizyty” zlokalizowanym blisko wejścia.
Liczymy, że nowa możliwość rezerwowania wizyt przez Internet ułatwi podatnikom
załatwianie ich spraw. Umawiając wizytę
możemy skorzystać z kart usług, dzięki którym będziemy wiedzieli jakie dokumenty ze
sobą zabrać. Z kolei dzięki wprowadzeniu
zasady, że bezpośrednio w siedzibie urzędu
obsługiwani są wyłącznie klienci umówieni, chcemy uniknąć kolejek, co z pewnością
powinno poprawić komfort obsługi podatników.
Oczywiście nadal aktywne pozostają
wszystkie dotychczasowe zdalne formy załatwiania spraw w urzędach skarbowych do
których zachęcamy w pierwszej kolejności.
Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej oraz możliwości załatwienia swoich
spraw podatkowych poprzez strony: www.
podatki.gov.pl i www.biznes.gov.pl można
skorzystać ze specjalnych, dedykowanych
numerów telefonicznych działających
w poszczególnych urzędach skarbowych.
Ich numery można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów w zakładce Kontakt.
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QUEST PO BUKU
JUŻ GOTOWY!

W

aktualnym numerze „Kosyniera”
publikujemy ulotkę z treścią questu
po Buku. Wystarczy wyciąć ją z gazety i śmiało można ruszać w ciekawą podróż
w czasie i przestrzeni. Piramidy, grecka świątynia, opera i egzotyczna palma – wszystko
to odkryjemy na uliczkach bukowskiej starówki. Naszym przewodnikiem jest postać
dyplomaty i agenta kulturalnego polskich
monarchów – Stanisława Reszki z Buku. Czytając jego opowieść questowicz posuwa się
coraz dalej zbliżając się do magicznej mety,
na której czeka na niego prawdziwy skarb.
Zabawa wystartowała 6 sierpnia br. i już
w pierwszych dniach sprowadziła do Buku
niemałe grono fanów tego typu rozrywki.
Quest zaskakuje także rodowitych bukowian.
Mało który z nich wiedział, że w przestrzeni

publicznej miasta od kilkuset lat znajduje
się najprawdziwsza palma! To ona stała się
inspiracją dla usypania karaibskiej wysepki
z palmą i leżakami na placu Stanisława Reszki. Wyspa z powodzeniem promuje nową
bukowską atrakcję turystyczną w postaci
questu i sama już od pierwszych godzin
istnienia biła rekordy popularności.

Przewodnik niedzielnego rowerzysty

D

o pracy, rekreacyjnie, rodzinnie lub
sportowo – nie słabnie popularność
rowerów. Powstaje wiele nowych tras
rowerowych, zarówno w miastach, jak i poza
nimi. Grono miłośników wielokilometrowych wypraw stale się powiększa. Dlatego
też oferta turystyczna proporcjonalnie się
rozrasta. Powiat Poznański wydał przewodnik na tak zwane niedzielne wycieczki,
w których szczegółowo opisano piętnaście
tras rowerowych. Jak mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, przewodnik

20

ma zachęcić do rodzinnych przejażdżek
na terenie czternastu gmin. Dużo szlaków
wyznaczonych jest między innymi w Wielkopolskim Parku Narodowym, w Puszczy
Zielonce. W publikacji każdy opis wycieczki
składa się z trzech elementów: mapy okolic
z zaznaczonym przebiegiem trasy wycieczki,
tekstowego opisu przybliżającego główne
atrakcje i charakterystyczne punkty na trasie
oraz kodu QR prowadzącego do śladu GPS
zapisanego na mapie Google. Trasy wycieczek zaplanowane zostały w taki sposób, by
większość czasu poruszać się po szlakach
rowerowych. Są to szlaki tematyczne (np.
Cysterski Szlak Rowerowy), regionalne (np.
Nadwarciański Szlak Rowerowy), łącznikowe (np. R-1 do R-12 na terenie Puszczy
Zielonki) lub lokalne szlaki gminne. Folder
jest źródłem rzetelnej i kompleksowej informacji o tym, jak można aktywnie wypocząć
i co w poszczególnych gminach jest warte
uwagi – napisał w słowie wstępnym starosta
poznański Jan Grabkowski.

Bukowski quest bierze udział w akcji
powiatu poznańskiego „Na tropie skarbów
z Trampkiem i tenisówką”. Wielbiciele tej aktywności, którzy zbiorą sześć pamiątkowych
pieczątek z terenu powiatu poznańskiego
mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Gadżety
do odbioru w Starostwie Powiatowym w Poznaniu lub w punkcie informacji turystycznej
na Starym Rynku w Poznaniu (więcej informacji na ten temat: www.powiat.poznan.
pl). W samym Buku otrzymują bezpłatne
wydanie przewodnika po starówce. Quest
„Orzeł i Reszka w Buku” został opracowany
przez Bibliotekę Publiczną i Urząd Miasta
i Gminy w Buku, przy współpracy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Biblioteki Wojewódzkiej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Treść naszego questu
można pobrać ze strony www.bibliotekabuk.
pl . Serdecznie zapraszamy do wakacyjnej
zabawy!
Hubert Wejmann

Przewodnik można pobrać ze strony
www.powiat.poznan.pl. Został również
wydany w wersji papierowej i dostępny
jest między innymi w holu Urzędu Miasta
i Gminy w Buku oraz w Bibliotece Publicznej
w Buku.
Z. Skibińska
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

1

gdy je przepiszesz będziesz blisko celu swego.

10

Potem w lewo zwrot wykonaj, gdzie budynek okazały,
Przed wejściem ﬁlary postawione zostały.
Niegdyś w nim ewangelicy modły wznosili,
później bukowianie w kino go zamienili.

c

Spójrz gdzie w centrum placu obelisk z orłem wzniesiony,
na nim wykaz części powstańców został umieszczony.
Znajdź osobę spod numeru działania matematycznego

tablicę powieszono,

Potem chłopiec nosił do szpitala jedzenie i dary,
szlachetny z charakteru, skłonny do oﬁary.
Wstąpił do klasztoru, po trzech wiekach ogłoszony
jako Rafał Chyliński – Kościoła Katolickiego błogosławiony.

Rozejrzyj się po placu, przejdź pasami na drugą stronę,
poznasz tam kolejną historii odsłonę.
Budynek z tablicą dwieście lat bez mała liczy,
w pokorze niejeden więzień się tu ćwiczył.

Pruskie więzienie tutaj się mieściło,
wielu Polaków wtedy się krzywdziło.

W 100. rocznicę

6

poległych synów Buku tak upamiętniono.

Orzeł i Reszka
w Buku

Niedaleko Buku żyła rodzina co Boga się bała,
i biednych z okolicy często dokarmiała.
Gdy syna Melchiora w 1694 r. Marianna powiła,
biednych ze szpitala na chrzestnych poprosiła.

Tematyka

Przewodnikiem po Buku jest pochodzący stąd Stanisław Reszka, który w queście opowiada o historii
miasta.

Gdzie to jest?

Buk to miasto w powiecie poznańskim, położone na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 306 i 307.

Start:

Początek trasy na przystanku autobusowym na rynku.

Na czym to polega?

Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście.
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które
pozwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu
trasy znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświadczeniem odbycia wyprawy.
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Czas zakończyć nasze zwiedzanie,
niech po nim postać bohatera w pamięci zostanie.

6

Jego Akademii zawdzięczam wykształcenie,
a miasto moje dobre powodzenie.

5

1

16

Czas przejścia: ok. 50 min.

Tekst: Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Urząd
Miasta i Gminy w Buku
Opiekun wyprawy: Hubert Wejmann,
e-mail: dyrektor@bibliotekabuk.pl, tel. 61 814 07 61
Autor zdjęcia: Aleksandra Warczyńska
Mapka: Karol Tuliszka
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl,
www.ques�ng.pl

Żegnam się z Tobą, poznaj mistrza mego,
w 1520 roku w Buku zmarłego
biskupa poznańskiego

Zapytaj o przewodnik, a życzliwe panie
wręczą Tobie jego bezpłatne wydanie.
Pora tchu zaczerpnąć i wejść do piwnicy.
gdzie duch Elżbiety Cichej opowie o naszej okolicy.

Partnerzy:

Buk 2020

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy –
Odznaka Odkrywców Tajemnic”.

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl,
www.ques�ng.pl
Tekst: Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Urząd
Miasta i Gminy w Buku
Opiekun wyprawy: Hubert Wejmann,
e-mail: dyrektor@bibliotekabuk.pl, tel. 61 814 07 61
Autor zdjęcia: Aleksandra Warczyńska
Mapka: Karol Tuliszka
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu

Tematyka

Przewodnikiem po Buku jest pochodzący stąd Stanisław Reszka, który w queście opowiada o historii
miasta.

Gdzie to jest?

Buk to miasto w powiecie poznańskim, położone na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 306 i 307.

Start:

Początek trasy na przystanku autobusowym na rynku.

Na czym to polega?

Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście.
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które
pozwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu
trasy znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświadczeniem odbycia wyprawy.

Czas przejścia: ok. 50 min.
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Nim wejdziesz do budynku miniesz beczkę dębową,
w niej piwowarzy urządzili dla Ciebie metę gotową.
Zajrzyj do środka, czeka tam nagroda.
Teraz już w spokoju możesz wejść po schodach.

5

15

Pamiętaj jednak, że szpital 400 lat temu,
inne pełnił funkcje niż dzisiaj. Pytasz się czemu?
Bardziej był dla starców przytułkiem, schronieniem,
miejscem gdzie na dach nad głową mieli nadzieję.
Łóżka w salach dla chorych, lekarze w białych fartuchach,
to dopiero XIX-wieczna z postępem wiedzy otucha.
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4
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4
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Tam

1

10

Obejdź budowlę z prawej strony,
skręć w lewo i bądź zadowolony.
Zielona tablica mówi, że w budynku piwnicach
czeka na Ciebie historii tajemnica.

14

9

To tablica fundacyjna, piękna, zabytkowa,
w pierwszym wersie moje imię chowa.
Ty zapisz słowo, które dziś z muzyką się kojarzy,
po łacinie po prostu jako dzieło się tłumaczy.

8

5

7

czwarta litera do hasła idzie drogi Kolego!

6

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy –
Odznaka Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Z napisu na budynku, z wersu drugiego,

Z napisu na budynku, z wersu drugiego,
czwarta litera do hasła idzie drogi Kolego!

2

Obejdź budowlę z prawej strony,
skręć w lewo i bądź zadowolony.
Zielona tablica mówi, że w budynku piwnicach
czeka na Ciebie historii tajemnica.
Tam
Nim wejdziesz do budynku miniesz beczkę dębową,
w niej piwowarzy urządzili dla Ciebie metę gotową.
Zajrzyj do środka, czeka tam nagroda.
Teraz już w spokoju możesz wejść po schodach.
Zapytaj o przewodnik, a życzliwe panie
wręczą Tobie jego bezpłatne wydanie.
Pora tchu zaczerpnąć i wejść do piwnicy.
gdzie duch Elżbiety Cichej opowie o naszej okolicy.
Żegnam się z Tobą, poznaj mistrza mego,
w 1520 roku w Buku zmarłego
biskupa poznańskiego

5

Jego Akademii zawdzięczam wykształcenie,
a miasto moje dobre powodzenie.

Czas zakończyć nasze zwiedzanie,
niech po nim postać bohatera w pamięci zostanie.

Partnerzy:

Szukasz tajemnic i śladów przeszłości?
Za chwilę uśmiech zdumienia na twarzy zagości!
Spójrz co nad wejściem z jego prawej strony,
gdy dojrzysz tablicę – będziesz zdziwiony.

Szukasz tajemnic i śladów przeszłości?
Za chwilę uśmiech zdumienia na twarzy zagości!
Spójrz co nad wejściem z jego prawej strony,
gdy dojrzysz tablicę – będziesz zdziwiony.
To tablica fundacyjna, piękna, zabytkowa,
w pierwszym wersie moje imię chowa.
Ty zapisz słowo, które dziś z muzyką się kojarzy,
po łacinie po prostu jako dzieło się tłumaczy.
4

Pamiętaj jednak, że szpital 400 lat temu,
inne pełnił funkcje niż dzisiaj. Pytasz się czemu?
Bardziej był dla starców przytułkiem, schronieniem,
miejscem gdzie na dach nad głową mieli nadzieję.
Łóżka w salach dla chorych, lekarze w białych fartuchach,
to dopiero XIX-wieczna z postępem wiedzy otucha.
Niedaleko Buku żyła rodzina co Boga się bała,
i biednych z okolicy często dokarmiała.
Gdy syna Melchiora w 1694 r. Marianna powiła,
biednych ze szpitala na chrzestnych poprosiła.
Potem chłopiec nosił do szpitala jedzenie i dary,
szlachetny z charakteru, skłonny do oﬁary.
Wstąpił do klasztoru, po trzech wiekach ogłoszony
jako Rafał Chyliński – Kościoła Katolickiego błogosławiony.
Rozejrzyj się po placu, przejdź pasami na drugą stronę,
poznasz tam kolejną historii odsłonę.
Budynek z tablicą dwieście lat bez mała liczy,
w pokorze niejeden więzień się tu ćwiczył.

Orzeł i Reszka
w Buku

tablicę powieszono,

Pruskie więzienie tutaj się mieściło,
wielu Polaków wtedy się krzywdziło.
W 100. rocznicę

6

poległych synów Buku tak upamiętniono.

1

gdy je przepiszesz będziesz blisko celu swego.

Spójrz gdzie w centrum placu obelisk z orłem wzniesiony,
na nim wykaz części powstańców został umieszczony.
Znajdź osobę spod numeru działania matematycznego
c
10

Potem w lewo zwrot wykonaj, gdzie budynek okazały,
Przed wejściem ﬁlary postawione zostały.
Niegdyś w nim ewangelicy modły wznosili,
później bukowianie w kino go zamienili.

Buk 2020
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Po mieście rodzinnym chcę Cię oprowadzić
i zagadki historii będę mógł Ci zdradzić.
Pokochałem Italię, dziś wracam do Buku,
by Cię poprowadzić do ciekawych zaułków.

I ja stąd pochodzę, o korzeniach pamiętam,
ze słonecznego Neapolu myślami tu sięgam.
Wracam tutaj znowu, gdy minęły wieki całe,
odkrywać będziemy dawną Buku chwałę.

Odtąd miasto w biskupiej chwale wzrastało,
w ich rękach do drugiego rozbioru Polski pozostało.

Tutaj pośród bagien, pierwszy gród założono
i już przed 1257 rokiem miastem uczyniono.
Przemysł I gród tumowi poznańskiemu podarował,
gdy u schyłku życia za grzechy żałował.

Po udanym na żubra polowaniu
oddał tutaj swoją duszę Panu.
Pod konarami starego buka ta historia się działa,
która miastu nazwę i herb na stulecia dała.

Witaj w moim mieście – prastarym Buku,
grodzie sławnym za Piastów oraz za biskupów.
Jak wieść gminna niesie i legenda powiada,
nazwa miasta od księcia Mieszka I przypada.

22

Na przystanku autobusowym na rynku się spotykamy,
stąd w podróż przez wieki wspólnie wyruszamy.
Spójrz, pod numerem 17 stoi kamienica,
na której wisi z brązu pamiątkowa tablica.

l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020
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3

7

W którą stroną iść dalej? W tym Tobie pomogę,
zęby klucza wskażą Twoją dalszą drogę.
Okazały budynek, to pałac dawny,
z królewskich wizyt w Buku był sławny.

zdobionych kluczami i dwiema literami

Rozejrzyj się wokół, zwróć uwagę na kamienice,
dwie „piramidy” rozwiążą kolejne tajemnice.
Pod nimi stare drzwi z kutymi kratami,

Ciekawi Cię może na rynku ogrodzenie,
słusznie budzi ono zaciekawienie.
Tam się odkrywają archeologiczne tajemnice,
odsłaniają ratusz i dawne sukiennice.

Spisz z tablicy co do joty te słowa,
aby część hasła była już gotowa.

Przejdź na środek rynku, gdzie drzewo czerwone,
tam pod nim znajdziesz przesłanie dla kolejnych pokoleń.
W roku jubileuszowym kapsułę czasu tu zakopano,
pamiątki z XX wieku w przyszłość w niej przesłano.

ta do hasła pod szestnastkę zaraz powędruje

Na niej żołnierz, który organizował powstanie,
na dworcu kolejowym w Buku dał Prusakom lanie.
Która samogłoska na tablicy najczęściej występuje,

START

9

tu świętował,

12
15

8

a b

Jego matka – Bona nie bacząc na doświadczenia,
uwierzyła w Habsburgów mętne zapewnienia.
Pożyczyła skarb ogromny – 1,5 tony złota,
na taki skarb Filipowi II przyszła ochota.

W dyplomacji polskim królom służyliśmy,
gdy przez wiele lat w Italii mieszkaliśmy.
Wielka historia była naszym udziałem,
gdy dla Zygmunta Augusta działaliśmy z zapałem.

Jam Reszka Stanisław, nim zaszczytów dostąpiłem,
na uczelniach Europy długo się uczyłem.
kardynał Hozjusz dał mi kredyt zaufania,
jako jego sekretarz spełniałem tajne zadania.

Czas się przedstawić, poznałeś już me imię,
pamięć o mnie – mam nadzieję, że nie zginie.

w wersie z odpowiedzią zlicz każdą literę.

Wśród głazów tablica opata się znajduje,
na której egzotyczna palma się rysuje.
Czyim byłem sekretarzem oraz przyjacielem?

Przy kościele poszukaj ogrodu pamięci z głazami,
jestem tam pomiędzy moimi rodakami.

Matka Boża

Oryginału już nie ma, zniszczyła go wojny pożoga,
dziś z kopii spogląda Matka swoim dzieciom droga.
Jaki przydomek Jej nadano w Buku przed wiekami?
zapisz to tutaj dużymi literami.

Za rogiem Twym oczom grecka świątynia się ukaże,
stań pod jej kolumnami, a co dalej to się okaże…
W jej wnętrzu Madonna słynąca cudami,
już za mych czasów darzyła łaskami.

Wykonano go z

Z czego zbudowano ten rurociąg Kolego?

Następnie tablicę podharcmistrza mijamy
i w pierwszą uliczkę w lewo skręcamy.
Idziemy śladem dawnych wodociągów drewnianych,
na potrzeby bukowskich piwowarów zbudowanych.

a Henryk Walezy jadąc na koronację też nocował.

Władysław Jagiełło

×

×

=
c

(mnożenie)

a b

zlokalizowany.

11

o tradycjach miłosierdzia tego miejsca bądź przekonany.
Przybytek ten z pomocą biskupa Jakuba wybudowałem
i wraz z gruntem w podarunku miastu swemu dałem.

Odczytaj szlachetny napis z miedzianej blachy wykonany,

Znajdź budynek pod numerem

Rusz przed siebie i miń ruchliwe skrzyżowanie,
przed Tobą trójkątny plac mojego imienia stanie.

×

To nie koniec, jeszcze matematyczne zadanie,
a do hasła końcowego będzie rozwiązanie.
Z ostatniego wersu zapisz liczbę czterocyfrową,
gdy działanie wykonasz, ruszysz na ścieżkę nową.

Podatek

Znajdź tabliczkę co o murach w tym miejscu opowiada,
wzniesionych z podatków, które król nakładał
na każdy war piwa. Jak podatek ten nazwano,
za który mury miejskie w Buku wybudowano?

Na niej pamiątka po bramie poznańskiej się znajduje,
której położenie czerwona kostka brukowa wskazuje.

i wskaże Tobie kierunek oraz narożną kamienicę.

13

Za dzwonnicą skręć w lewo, opuść kościelne włości.
Dalej w prawo aż staniesz na ulicy o największej długości.
Rozejrzyj się tam wkoło i znajdź zieloną tablicę,
miasto z przeczeniem w nazwie odkryje tajemnicę

Z Italią się związałem, tam swe życie zakończyłem,
po śmierci do Polski już nie powróciłem.
W Neapolu spoczęło moje chore ciało,
duchem wracam do Buku, bardzo mi go brakowało.

By nie spłacać tej sumy podstępnie ją otruto,
spisek przeciw królowej z wrogiem uknuto.
Mieliśmy rozwiązać ten problem zawiły,
by odzyskać dług,
który jako sumy neapolitańskie do historii traﬁły,
będąc synonimem długu nie do odzyskania,
mimo długiego dyplomacji działania.

„Wielkopolanin”
gra dalej!

W

dniu 17 lipca nastąpiło długo oczekiwane, ponownie otwarcie bukowskiego kina. Po czterech miesiącach
przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, kino ruszyło w tzw. nowym reżimie
sanitarnym. Wszystko po to, by widzowie
i obsługa kina mogli poczuć się bezpiecznie.
Najważniejsze ze zmian dotyczą ograniczenia
pojemności sali do połowy, z zachowaniem
dystansu społecznego pomiędzy fotelami.
Filmy oglądamy w maseczkach, obowiązuje
także bezwzględny zakaz konsumpcji w trakcie seansów. Wentylacja musi pozostać wyłączona. Po projekcji salę opuszczamy bocznym wyjściem, tak by drogi osób wchodzących
i wychodzących się nie krzyżowały. Standardowo obiekt został wyposażony w zestawy do
dezynfekcji rąk. W ślad za kinem uruchomiliśmy ponownie Kawiarnię Stopklatka, także
z zachowaniem stosownych zasad bezpieczeństwa.
Najważniejsze, że nasi widzowie znów mogą kupować bilety na interesujące ich
seanse. Zachęcamy do ich zakupu on-line na stronie www.bilety24.pl.
Informacje o nadchodzących repertuarach dostępne są na stronie internetowej www.
bibliotekabuk.pl oraz
na profilu kina na Facebooku. W najbliższym
czasie polecamy nowości oraz warte zobaczenia tytuły, które miały już swoją
premierę. Serdecznie
zapraszamy, zwłaszcza
najmłodszych widzów,
dla których w okresie
wakacyjnym gramy aż
dwa tytuły dziennie,
zawsze o godz. 16:00
i 18:00. Jedną z nich
jest grany premierowo Zapraszamy do Wielkopolanina na naj„Scooby Doo!”, który na nowszy film Patryka Vegi „PĘTLA”. Prenaszym afiszu gości już miera już 4 września 2020 o godz. 20:30!
od 7 sierpnia. A to lista
tytułów, które w najbliższym czasie będzie można obejrzeć:
»
Coś się kończy, coś się zaczyna – nowość
»
XABo: Ksiądz Boniecki – nowość
»
Nieobliczalny – nowość
»
Małe kobietki
»
Klara Muu – nowość
»
Sonic
»
Czworo dzieci i Coś – nowość
»
Scooby Doo! – nowość
»
Wiking i magiczny miecz – nowość
Serdecznie zapraszamy do „Wielkopolanina”.
Bardzo za Wami tęskniliśmy!
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Program „CZYSTE POWIETRZE”
– konsultacje telefoniczne

S

towarzyszenie Metropolia Poznań aktywnie włączyło się w walkę z problemem smogu. Prowadzone do tej pory
działania w powyższym zakresie potwierdziły zasadność dalszej kontynuacji problematyki związanej z realizacją Programu
priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” m. in.
poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców
Metropolii Poznań.
Program przewiduje dofinansowania
m. in. na:
1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, speł-

W nowym reżimie
sanitarnym
Drodzy Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że od dnia 17 lipca
2020 r. przywracamy możliwość udostępniania Wiejskich Domów Kultury zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi
organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć)
i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Tak jak przed
wybuchem epidemii udostępnienie poszczególnych Wiejskich Domów Kultury odbywać
się będzie na podstawie zawartych umów
najmu. Najemca będzie zobowiązany do
przestrzegania aktualnie obowiązujących
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa
sanitarnego, a w szczególności do:
1. Dostosowania liczby zaproszonych
gości do wytycznych związanych z dopuszczoną liczbą osób w trakcie imprezy.
Maksymalna liczba gości w poszczególnych
Wiejskich Domach Kultury przedstawia się
następująco:
» Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – 120 osób,
» Wiejski Dom Kultury w Dobrej – 32
osoby,
» Wiejski Dom Kultury w Kalwach – 40
osób,
» Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie
– 80 osób,
» Wiejski Dom Kultury w Otuszu – 56 osób,
24

niających wymagania programu,
2. docieplenie przegród budynku,
3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4. instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W ramach pomocy doradczej przedstawiciele Stowarzyszenia oferują pomoc przy
sporządzaniu wniosku o dofinansowanie
ww. przedsięwzięć oraz przedstawienie
szczegółowych informacji o wymienionym
programie „CZYSTE POWIETRZE”.

» Wiejski Dom Kultury w Żegowie – 48
osób;
2. Poinformowania gości i obsługi, że
w imprezie nie mogą brać udziału osoby
chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2,
przebywające w izolacji, w kwarantannie,
lub objęte nadzorem sanitarnym, a także
wykazujące objawy choroby układu oddechowego (np. kaszel, katar);
3. Poinformowania gości o wytycznych
dotyczących wszelkich ustalonych zasad
reżimu sanitarnego, obowiązujących w miejscu imprezy;
4. Dysponowania pełną listą gości i obsługi wraz z kontaktami do udostępnienia
w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
5. Zapewnienia, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczone były
miejsca dla rodzin lub osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym;
6. Stosowania się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego w trakcie trwania epidemii,
tj. częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, lub osłony nosa
i ust, itd.;
7. Po zakończeniu imprezy - przeprowadzenia na własny koszt dezynfekcji Wiejskiego Domu Kultury.
W tym szczególnym czasie zmieniona
zostanie organizacja funkcjonowania obiektów:
1. Przy wejściu do każdego Wiejskiego
Domu Kultury umieszczone zostaną stojący
dystrybutor z płynem do dezynfekcji oraz
informacje o:
» maksymalnej liczbie uczestników imprezy zgodnie z powyższym wykazem,
» maksymalnej liczbie osób, które nie
mogą brać udziału w imprezie,
» konieczności dezynfekcji rąk po każdorazowym wejściu do obiektu;
2. przy dystrybutorze z płynem do de-

Dotychczas spotkania odbywały się na
terenie naszej gminy w Sali Miejskiej w Buku.
Niestety w związku epidemią COVID-19 od
marca br. spotkania zostały wstrzymane.
Obecnie w związku z nową odsłoną programu „Czyste powietrze” jest możliwość
zdalnej – telefonicznej konsultacji z panem
Krystianem Marganem, który jest do Państwa dyspozycji w dniach od poniedziałku do
piątku pod numerem telefonu 786 102 022.
W tych dniach porad udziela w godzinach
1000-1600.
Jednocześnie informuję, że jeżeli sytuacja na to pozwoli – rozważymy powrót do
dawnej formuły bezpośrednich konsultacji,
o czym Państwa zawiadomię.
Z poważaniem,
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
zynfekcji umieszczone zostaną:
» instrukcja „Jak skutecznie myć ręce?”,
» informacja o rekomendowanym zachowaniu dystansu społecznego oraz o konieczności częstego mycia i dezynfekcji
rąk;
3. W szatniach umieszczona zostanie informacja o zachowaniu wolnego odstępu
między zajętymi wieszakami;
4. W sali balowej umieszczone zostaną
informacje o:
» zaleceniach dotyczących usadzania gości
po obu stronach tak, aby nie siedzieli vis
a vis siebie,
» rekomendowanym zachowaniu dystansu
społecznego oraz o konieczności częstego mycia rąk,
» potrzebnych numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb
medycznych;
5. W kuchni oraz w toaletach, umieszczone zostaną wiszące dozowniki z płynem
do dezynfekcji oraz instrukcje:
» „Jak skutecznie myć ręce?”,
» „Jak skutecznie dezynfekować ręce?”,
» „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
ochronne?” (dotyczy obsługi imprezy),
» „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę” (dotyczy obsługi imprezy).
Dodatkowo zaleca się, aby jak najczęściej
wietrzyć pomieszczenia oraz przemywać
środkiem do dezynfekcji powierzchni wszelkie powierzchnie we wszystkich pomieszczeniach (w tym blaty stołów, klamki, poręcze,
uchwyty, kontakty, urządzenia sanitarne),
z którymi mogą mieć kontakt uczestnicy
imprezy. Bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Rozwoju
można śledzić na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
Z poważaniem – Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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Selektywna zbiórka odpadów staje się faktem!
Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla
każdego mieszkańca ZM GOAP. Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo ją prowadzić oraz
gdzie wrzucić lub komu przekazać zgromadzone odpady, odpowiadamy poniżej.

Tym, którzy segregują przypominamy,
zaś tym niesegregującym wyjaśniamy, że
na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka
odbywa się z podziałem na 5 frakcji tj.:
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło,
bioodpady, odpady zmieszane (resztkowe).
Ale po kolei.
Do niebieskiego pojemnika lub worka
trafia m.in. papier, kartony, tektura, ulotki,
gazetki, katalogi, a także zeszyty, książki czy
papierowe worki oraz torby. Ważne, by nasze odpady nie były mokre, zabrudzone lub
zatłuszczone, dlatego pojemnik na papier to
nie miejsce dla zużytych chusteczek higienicznych, papieru po maśle, papierowych

ręczników. Do papieru nie wrzucamy także
paragonów.
Z kolei metale i tworzywa sztuczne
wrzucamy do pojemnika lub worka
w kolorze żółtym. Bez wahania możemy
umieścić w nim: zgniecione i zakręcone
butelki po napojach, aluminiowe puszki,
kapsle, zakrętki od słoików, opakowania
po środkach czystości czy dezodorantach
i aerozolach. To także właściwe miejsce
dla czystego styropianu opakowaniowego,
kartonów po mleku i sokach, folii aluminiowej. A czego tam nie umieszczać? Zużytego
sprzętu elektronicznego i AGD, blistrów po
lekach i zużytych artykułów medycznych,
baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tam
również części samochodowych, opakowań
po olejach silnikowych lub puszek po farbach
i lakierach.
W zielonym pojemniku lub worku gromadzimy opakowania szklane tj. szklane
butelki i słoiki po napojach oraz żywności.
Możemy wrzucić tam także opakowania po
kosmetykach (tylko części szklane). Absolutnie nie wrzucamy: porcelany oraz fajansu,
szkła: okularowego, żaroodpornego, luster,
a także: szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy
z zawartością wosku!
Co zatem powinno trafić do odpadów
zmieszanych (resztkowych)? Pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, ceramika,
lustra, worki z odkurzacza, to te odpady,
które wrzucamy do czarnego pojemnika.
Do odpadów zmieszanych (resztkowych)
zaliczamy również: zatłuszczony papier po
maśle, niedopałki papierosów, kości oraz odpadki od ryb i mięsa. Myli się jednak ten, kto
uważa, że czarny pojemnik jest na wszystkie
pozostałe odpady. Nie możemy wrzucić do

Już od 1 września br. na terenie gmin
należących do Związku Międzygminnego GOAP zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to
pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym
roku zostały uchwalone przez Sejm (tj.
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
ierwsza i podstawowa zmiana wiąże
się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku
będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne,

bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny
trafić do pojemnika na odpady zmieszane.
Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.
Szczególnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu
segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jedną osobę,
może rodzić konsekwencje dla pozostałych
mieszkańców bloku w postaci podwyższonej
opłaty za gospodarowanie odpadami. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą

Selektywna zbiórka odpadów,
czyli…

M

imo, iż segregowanie odpadów powstających w naszych domach może
wydawać się żmudne i pracochłonne, zapewniamy, że przy odrobinie chęci oraz
dobrej organizacji wcale nie musi być trudne.
Co zatem powinniśmy wiedzieć, aby robić
to poprawnie? Po pierwsze, selektywna
zbiórka polega na oddzieleniu surowców od
odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Po drugie, pamiętajmy,
aby przed wrzuceniem zgniatać odpady opakowaniowe (np. kartony po soku, butelki
PET) oraz aby do pojemnika na selektywną
zbiórkę nie trafiały odpady z zawartością.
Co ważne, nie ma także konieczności mycia
opakowań! Po trzecie, bioodpady należy
gromadzić w workach papierowych lub
biodegradowalnych i kompostowalnych.
Workom z tworzyw sztucznych w brązowych pojemnikach mówimy stanowcze nie!

Gdzie wrzucić, komu przekazać?

niego np. gruzu, farb i rozpuszczalników,
świetlówek i żarówek energooszczędnych,
baterii czy akumulatorów.

A co z pozostałymi odpadami?

Rozwiązań jest kilka. Odpady wystawkowe (dawniej problemowe), możemy
bezpłatnie oddać do PSZOK na Gratowisko)
lub wystawić, w zabudowie jednorodzinnej,
przed nieruchomość, natomiast, w zabudowie wielorodzinnej, w miejscu gromadzenia
odpadów (MGO). Odpady, które ze względu na swój rozmiar, wagę lub właściwości
nie mogą być umieszczane w pojemnikach
odbierają, na określonych przez siebie zasadach, także inne podmioty uprawnione.
Z kolei w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z naszych gospodarstw domowych możliwości jest jeszcze więcej. Wyżej wymienione
odpady możemy przekazać m.in. do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
punktów prowadzonych przez Organizację Odzysku a także do PSZOK i MPSZOK
(zwanych Gratowozami. Ponadto, przy zakupie sprzętu możemy bezpłatnie oddać do
punktów sprzedaży detalicznej, np. sklepów
ze sprzętem RTV i AGD, sprzęt tego samego
rodzaju i w takiej ilości jak nowy. Z kolei
w przypadku, gdy naprawa przyjętego przez
punkt serwisowy sprzętu jest niemożliwa
lub nieopłacalna, punkt ten ma obowiązek
jego zagospodarowania. Więcej informacji
na stronie www.goap.org.pl .

NOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NA TERENIE ZM GOAP

P
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muszą podjąć właściciele nieruchomości
niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie określenia, czy dana nieruchomość
znajdzie się w zorganizowanym przez ZM
GOAP systemie gospodarki odpadami, czy
też poza nim.
Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej: https://www.goap.org.pl/
gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020
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Dziewczyny górą!

P

ółfinały Mistrzostw Polski Juniorek
i Juniorek Młodszych w piłce ręcznej
plażowej odbyły się 3 i 4 sierpnia w Zborowie. Gospodarzem wydarzenia była gmina
Dopiewo, która po raz pierwszy zorganizowała rozgrywki na plaży. Pierwszego dnia,
mimo niesprzyjającej deszczowej pogody,
udało się przeprowadzić wszystkie mecze.
Juniorki Młodsze z Bukowsko-Dopiewskiego
KPT awansowały do Finału Mistrzostw zajmując II miejsce. Do finału przeszły również
piłkarki z MTS KUSY Szczecin, zwyciężczynie
turnieju. Najlepszą bramkarką mianowano
Lidię Piotrowską z BD KPR. Wyniki turnieju
Juniorek Młodszych były następujące:
» Bukowsko-Dopiewski KPR : GMTS Sparta- Iwaniccy Gubin 1:2
» MKS Kusy Szczecin : GMTS Sparta- Iwaniccy Gubin 2:0
» MKS Kusy Szczecin : KPR Gminy Kobierzyce 2:0
» Bukowsko-Dopiewski KPR : MKS Kusy
Szczecin 1:2
» GMTS Sparta- Iwaniccy Gubin : KPR

Wieści z OSiR

Gminy Kobierzyce 1:2
» KPR Gminy Kobierzyce : Bukowsko-Dopiewski KPR 1:2
Drugi dzień przyniósł rozgrywającym
zdecydowanie lepszą pogodę i sukces
Bukowsko-Dopiewskiego KPR. Dziewczyny perfekcyjnie wygrały mecze 2:0. Warto
zaznaczyć, że był to ich debiut w piłce plażowej. Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju
zdobyła Patrycja Pawla z BD KPR. Klasyfikacja końcowa:
» 1 - BD KPR

»
»
»
»

2 - KPR Kobierzyce
3 - BHT Pyrki Poznań
4 - UKS Handball 28 Wrocław
5 - GMTS Sparta Iwaniccy Gubin

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Dopiewo
Adrian Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy
Buk Paweł Adam, Dyrektor GOSiR Dopiewo
Marcin Napierała, Prezes BD KPR Katarzyna
Wechman.
Trzymamy kciuki za finał, który odbędzie
się 22 i 23 sierpnia w Kątach Wrocławskich.

Remont siłowni

Pandemia koronawirusa zastopowała
wiele dziedzin życia, utrudniła funkcjonowanie i wprowadziła zamieszanie w codziennym funkcjonowaniu, także w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Buku, ale nie był to na
pewno czas całkowicie zmarnowany. Stan
epidemii stał się przyczynkiem do remontu
siłowni, który planowany był od dłuższego
czasu. Na dziś siłownia zlokalizowana w hali
sportowej OSiR jest na ukończeniu. Dokupiony nowy, profesjonalny sprzęt, który zadowoli niejednego użytkownika. Liftingowi
poddano wszystkie stanowiska do ćwiczeń
(malowanie proszkowe, nowa tapicerka).
Siłownia zmieniła się kompletnie, ale jej
układ pozostał niezmieniony, dlatego przy
odpowiednim obchodzeniu się, poszanowaniu sprzętu przez ćwiczących siłownia w hali
OSiR Buk będzie służyć kolejnym grupom
treningowym na długie lata.
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Kąpielisko w Niepruszewie
Wprowadzenie stanu epidemii odbiło
się także na funkcjonowaniu kąpieliska
w Niepruszewie. Większe wymogi sanitarne przyczyniły się do decyzji o zamknięciu
w tym sezonie kąpielowym wypożyczalni
rowerów wodnych i kajaków. Można natomiast cumować i wodować własny sprzęt
pływający tj. skutery wodne, czy łodzie. I tak,
jednostkami pływającymi napędzanymi
silnikami spalinowymi (głównie skutery
wodne) można pływać w dniach: wtorek,
czwartek, sobota, niedziela i święta w godz.
14:00-20:00. Pozostałe jednostki mogą pły-

wać przez cały tydzień w godz. 10:00-20:00.
Cennik oraz inne informację podaje obsługa kąpieliska, która dostępna jest codziennie także w godz. 10:00-20:00. Od
1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje
sezon kąpielowy na plaży w Niepruszewie, a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa dwóch ratowników WOPR.
Dla bezpieczeństwa plażowiczów wprowadzono dodatkowe zasady higieny. Na plaży zainstalowane są tablice informacyjne,
głównie informujące o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Dodatkowo OSiR
zamontował dezynfektory, podobnie jak ma
to miejsce na innych obiektach. Ponadto
l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego uprasza się plażowiczów o:
» zachowanie dystansu społecznego,
» zakrywanie ust i nosa (w przypadku braku utrzymania dystansu społecznego),
» dezynfekowanie rąk (w miejscach do
tego wyznaczonych) w momencie wchodzenia i opuszczania plaży,
» używania własnego sprzętu - nie pożyczania innym kąpiącym się,
» wyrzucania śmieci do koszy, kubłów i beczek specjalnie do tego przeznaczonych,
» niekorzystanie z kąpieliska w przypadku
złego samopoczucia, choroby.

Od sierpnia (co weekend) do dyspozycji dzieci i młodzieży dostępne będą zamki
dmuchane na plaży.
Także w sierpniu Akademia Sterników
będzie prowadziła kurs na patent sternika
motorowodnego na jeziorze niepruszewskim. Zajęcia prowadzone będą w dniach 8,
9, 22 i 23 sierpnia (zajęcia praktyczne) oraz
18 i 20 sierpnia (zajęcia teoretyczne). Kurs
zakończony będzie egzaminem państwowym prowadzonym przez PZMWiNW w dniu
23 sierpnia 2020 r. Szkolenie ma za zadanie
nauczyć podstaw sterowania jachtem motorowym oraz przepisów obowiązujących na
drogach wodnych, locji rzek i jezior, budowy
jachtów motorowych, meteorologii i ratownictwa w niezbędnym zakresie.
W najbliższym czasie OSiR Buk podejmie
działania zmierzające do wycięcia trzciny
znajdującej się przy kąpielisku. Celem tego
działania jest uporządkowanie terenu, dzięki
czemu wydłuży się linia brzegowa. Powstaną
dodatkowe stanowiska dla jednostek pływających (do tej pory trzcina to mocno uniemożliwiała ) oraz poprawi się widoczność
dla wpływających i wypływających z mariny.

Zajęcia były podzielone na stacjonarne, które
odbywały się na stadionie miejskim w Buku.
Dzieci aktywnie spędziły czas, a przede
wszystkim oderwały się od ekranów komputerów czy telefonów. Zajęcia na stadionie
prowadzone przez pracownika OSiR były
urozmaicone. Były gry i zabawy ruchowe,
piłka nożna, piłka ręczna, zajęcia na boisku
piaskowym, czy gry planszowe, dart oraz
ping-pong. W drugim tygodniu OSiR Buk zorganizował dwa aktywne wyjazdy. Wyjazdy
wpisały się na stałe w kalendarium bukowskiego OSiR-u i cieszą się duża frekwencją.
We wtorek 28 licpa br. 30 osobowa grupa
z naszej gminy udała się do Poznania, aby
pograć w kręgle. Tego typu wyjazd w okresie
wakacji są regularnie organizowane przez
OSiR Buk. Dziś jednak wyszliśmy poza pewien schemat i dzięki współpracy OSiR oraz
DDP „Pogodna Jesień” udało się zachęcić
do wyjazdu także seniorów. Wszyscy miło
spędzili czas i można było na chwilę oderwać
się od codziennych obowiązków. Natomiast
w czwartek 30 lipca br. 32-osobowa grupa
udała się do Poznania, aby wspólnie spędzić czas na ratajskiej Jump Arenie. Dzieci
w wieku od 7 do 16 lat miały możliwość
spróbowania swoich sił na różnorodnych
stacjach, czy stanowiskach w bardzo dobrze
przygotowanym obiekcie.

W dniach 20-31 lipca OSiR Buk zorganizował dla dzieci i młodzieży z gminy Buk
zajęcia w ramach akcji Lato z OSiR 2020.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-

Wakacje z OSiR

KOSYNIER BUKOWSKI l

mi, od 13 lipca trwa remont pomieszczeń
sanitarnych w hali sportowej OSiR Buk.
OSiR Buk jest po raz drugi beneficjentem
programu „Szatnia na medal”, w związku
z którym odbędzie się remont głównie
zaplecza sanitarnego. „Szatnia na medal”
jest programem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
który wspiera samorządy i dofinansowuje
działania w dziedzinie poprawy i rozwoju
infrastruktury sportowej.
Wcześniejszy remont, który związany
był także w ww. programem objął 4 szatnie
wraz z zapleczem sanitarnym na piętrze hali
sportowej. Tegoroczny remont uwzględniać
będzie sanitariaty dla zawodników umiejscowione przy wejściu na parkiet.
Remont ma potrwać do końca sierpnia br.
Paweł Prugar

Remont toalety
– szatnia na medal
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SPARTAKUS
z awansem
do II ligi

nia do walki w II lidze. W ostatnim tygodniu
zmierzyliśmy się w rozgrywkach Półfinału
Mistrzostw Polski Juniorów na plaży. Pod
koniec sierpnia wyruszamy na obóz przygotowawczy. Mamy nadzieję, że szybko wszystko wróci do normalności i znów będziemy

cieszyć wszystkich naszą grą. Warto trafić do
hali przy ulicy Szarych Szeregów i zobaczyć
naszych chłopaków walczących z sercem
i poświęceniem.
Grzegorz Klimczak
Prezes UKS Spratakus Buk

T

o był kolejny sezon seniorów UKS
Spartakus Buk w 3 lidze piłki ręcznej. Drużyna składa się w większości
z naszych wychowanków jak i mieszkańców Gminy Buk co bardzo nas cieszy. Mamy
nadzieję, że kolejni chłopcy z kolejnych
roczników będą dołączać do tej drużyny.
Byliśmy bardzo mocni i od samego początku nadawaliśmy ton rozgrywkom. Każde
kolejne zwycięstwo motywowało nas do
ciężkiej pracy. To był dziwny sezon, bo nie
niestety nie został dokończony przez pandemię. Rozegraliśmy 10 meczów, przegraliśmy tylko w regulaminowym czasie gry
z drużyną Szczypiorniaka Gniezno oraz drugi
z drużyną Stali Gorzów po rzutach karnych.
Takie przyszyły czasy i nic na to nie poradzimy. Odnieśliśmy wielki sukces zasłużenie
wygrywając w rozgrywkach III Ligi zgarniając 25 punktów. Zespół Marcina Kaczmarka
czyni cały czas postępy i to był ich kolejny
świetny sezon. Ciężka praca i zaangażowanie zawodników przynosi wspaniałe efekty.
Jednocześnie jest to najlepsza reklama naszej
Gminy Buk. To chłopcy, którzy już wcześniej
reprezentowali nasz klub w halach zarówno
ogólnopolskich jak i międzynarodowych,
o czym można było wielokrotnie słyszeć.
Dziękujemy wszystkim kibicom, że tak
licznie nas wspierają i cały czas obserwują,
jak ten zespół się rozwija. To wspaniały sukces dla naszego klubu UKS Spartakus Buk
i wierzymy, że nadejdą kolejne.
W sierpniu rozpoczęliśmy przygotowa28

l LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pożegnaliśmy Małgorzatę Ignasiak

Pragniemy podziękować

W poniedziałek 22 czerwca br.
zmarła mieszkanka Otusza Małgorzata Ignasiak. W Jej ostatnim
pożegnaniu na cmentarzu parafialnym w Niepruszewie udział
wzięli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych z burmistrzem Pawłem Adamem, przewodniczącym rady
Piotrem Gorońskim i sołtysem Romualdem Kubiakiem na czele. Małgorzata Ignasiak przez długie
lata angażowała się w pełni w sprawy swojej wsi i
społeczności. Pełniła funkcję m.in. przewodniczącej
koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, udzielała się w Kole Gospodyń Wiejskich
oraz w Kole Miłośników Koni. Trudno było sobie
wyobrazić jakiekolwiek wydarzenie w Otuszu bez
Jej życzliwej obecności. Zawsze gościnna, ciepła,
pomocna i cierpliwa, nie szukała poklasku. Całe
serce oddała rodzinie i ukochanemu Otuszowi.
Będzie nam jej brakowało.
H.W.

Rodzinie, Duchownym, Władzom

W

ielkopolski e-bazarek to
nowy, bezpłatny serwis
ogłoszeniowy dla producentów rolnych, konsumentów
i innych odbiorców zainteresowanych towarami rolniczymi.
Serwis prowadzi Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu.

Chcesz sprzedawać swoje produkty na wielkopolskim
e-bazarku? Wejdź na stronę internetową www.wielkopolskiebazarek.pl i zarejestruj się!
Chcesz kupować produkty żywnościowe w cenach producenta? Wejdź na stronę internetową www.wielkopolskiebazarek.pl i znajdź interesujące Cię artykuły.
ROLNIKU
- zwiększ grono swoich odbiorców
- wejdź na stronę wielkopolskiebazarek.pl
- zarejestruj się bezpłatnie
- dodaj produkty, które chcesz sprzedać

KONSUMENCIE
- kupuj produkty bezpośrednio u producenta
- tutaj masz pewność, że oferty pochodzą z lokalnego rynku
- wspieraj polskich rolników, kupując świeże produkty
KOSYNIER BUKOWSKI l

Samorządowym Miasta i Gminy Buk, Druhom
Strażakom, Delegacjom, Przyjaciołom,
Znajomym i Wszystkim, którzy wspierali
nas modlitwą, ofiarą, troskliwą opieką oraz
uczestniczyli w różańcach i uroczystościach
pogrzebowych, a także Urzędowi Miasta
i Gminy Buk, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Buku, Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu, Zakładowi
Pogrzebowemu Osiński i pozostałym
instytucjom za pomoc i organizację pogrzebu

V Śp. Dionizego Łukaszyka
Rodzina

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
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GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE

Grażyna Michał Mazur
Wiktorowo 8 | tel. 726 99 45 45

Sprzedaż mleka koziego
Sprzedaż mleka krowiego
Jajka
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 LIPIEC-SIERPIEŃ 2020
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INFORMACJA PUBLICZNA

Od lipca zapraszamy do
NOWEJ SIEDZIBY
(wcześniej os. 700-lecia Miasta)
GABINETU WETERYNARYJNEGO
I SALONU PIELĘGNACJI PSÓW
na rogu
ul. Otuskiej i Słonecznikowej,

Buk - Wielka Wieś
Mapa dojazdu i szczegóły na
www.facebook.com/dobryvet

Oferty pracy
ZGK Sp. z o. o. w Buku
Operator oczyszczalni ścieków

Miejsce pracy: gmina Buk (oczyszczalnia ścieków:
Wielka Wieś, Niepruszewo, Dobra)

Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych
Kontakt: Jakub Piętka tel. 61 83-59-497
Ewelina Szczęśniak – Borowska 61 8359-492
e-mail: biuro@zgk-buk.pl

Kierowca kat. C
(kierowca wozu asenizacyjnego)
Kontakt: Ireneusz Głuszek tel. 61 8359-499
e-mail: biuro@zgk-buk.pl

Pracownik fizyczny (prace
remontowo-budowlane, prace porządkowe,
utrzymanie zieleni)
Kontakt: Ireneusz Głuszek tel. 61 8359-499
e-mail: biuro@zgk-buk.pl
Szczegóły oferty pracy dla osób zainteresowanych
prezentujemy na naszej stronie internetowej
www.zgk-buk.pl
KOSYNIER BUKOWSKI l
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Dożynki
Gminno-Parafialne
23 sierpnia 2020
godz. 12:00

