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okładnie
rok temu
o tej porze
dotarły do nas wieści o pierwszym zakażeniu
koronawirusem, stwierdzonym na terenie
naszego kraju. Nie wiedzieliśmy wtedy, jak
długo potrwa pandemia COVID-19 oraz jak
wielki wpływ wywrze na naszą codzienność.
Żyliśmy nadzieją, że nieznana nam jeszcze
choroba minie tuż po Wielkanocy. Chwilę
po tym, bogatsi o trudne doświadczenia
pierwszego lockdownu, rozpoczęliśmy życie w tzw. nowym reżimie sanitarnym. Ta
nowa pandemiczna rzeczywistość, z pewnymi modyfikacjami trwa do dzisiaj. Mimo
oczywistych utrudnień i ograniczeń życie
toczy się dalej. Ta trudna sytuacja nie przeszkodziła nam, aby z wielką radością wziąć
udział w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się na naszym
terenie dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy
skupionych wokół sztabu przy Ośrodku ZHP
w Buku i Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Serdecznie dziękuję wszystkim za otwartość
serc, za życzliwość i chęć niesienia pomocy.
Pobiliśmy kolejny rekord zbiórki funduszy,
ale przede wszystkim udowodniliśmy, że dla
ludzi dobrej woli nie ma rzeczy niemożli-

Z uwagi na dużą objętość materiału
w poprzednim numerze zapowiedzieliśmy,
że informacje o interpelacjach z grudniowej
sesji przedstawimy w kolejnym wydaniu, co
niniejszym czynimy.

Interpelacje zgłoszone na sesji
w dniu 29 grudnia 2020 r.
Radna Marcelina Drzymała pytała o koncepcję budowy ścieżek rowerowych do Wygody i do dworca w Otuszu. Pytała, jaka jest
szansa na budowę chodnika na Wygodzie?
Przypomniała także, że przekazała informację
o możliwości darmowych badań dla ozdrowieńców i pytała, czy jest możliwość organizacji takiego punktu na terenie naszej gminy?
Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że na
ten moment nie ma dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej. Projekt koncepcyjny ma
być analizą możliwości budowy takiej ścieżki.
Do jego opracowania zaproszone zostaną województwo i powiat. Koncepcja pozwoli także
oszacować skutki finansowe związane m.in.
z wykupem gruntów. W sprawie chodnika
burmistrz odpowiedział, że sprawę sygnalizował już sołtys Tadeusz Łysiak. Podobne
potrzeby są też w innych sołectwach, jeśli
będą możliwości finansowe, to gmina będzie
rozpatrywać takie rozwiązania. W sprawie
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wych. Rozpoczynając ten rok, zmierzyliśmy
się z przygotowaniami do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko
COVID-19. Mimo obiektywnych trudności
na poziomie krajowym związanych z zakłóceniem dostaw szczepionek, podobnie jak
inne samorządy jesteśmy gotowi do obsługi tego wyzwania (więcej na str. 5 – red.).
Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy by
zadbać o zdrowie naszych mieszkańców. Tegoroczna zima okazała się bardziej sroga niż
zazwyczaj. Miało to wpływ na wstrzymanie
lub opóźnienie procesów inwestycyjnych.
Jednak wraz z odwilżą wznowiliśmy prace
przy budowie: punktu przesiadkowego przy
dworcu kolejowym w Buku, ul. Kwiatowej
w Wielkiej Wsi, parkingu buforowego przy
ul. Wielkowiejskiej w Buku, kanalizacji
sanitarnej na ul. Żytniej w Niepruszewie.
Już niebawem rozpoczniemy realizować
kolejne zadania inwestycyjne. W ostatnich
tygodniach rozstrzygnęliśmy przetargi na:
montaż windy w budynku urzędu, budowę
ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Za chwilę
rozpoczną się kolejne postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców: budowy
kanalizacji na ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi
czy gminnego żłobka, na który otrzymaliśmy
znaczne dofinansowania unijne i rządowe.
Nie poprzestajemy i na tym. Oczekujemy na
rozstrzygnięcia innych naszych wniosków
złożonych w ubiegłym roku w ramach Fun-

punktu badań burmistrz zapowiedział
posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego poświęconego organizacji szczepień
i problemowi COVID-19. Radny Wojciech
Dudkiewicz zgłosił swoje wątpliwości dotyczące umowy na bezpłatne użyczenie parku
przy ul. Dworcowej. Jego zdaniem umowa
nie jest korzystna dla gminy, ponieważ nie
zakłada po okresie bezpłatnego użyczenia
możliwości wykupu tego terenu przez gminę. Zwrócił także uwagę, że w umowie jest
zapis wykluczający prowadzenie na terenie
parku działań niezgodnych z moralnością
chrześcijańską. Pytał, co się stanie, jeśli ktoś
zorganizuje tam wydarzenie dotyczące np.
antykoncepcji lub Halloween, czy gmina straci
park? Burmistrz Paweł Adam odpowiedział,
że umowa została wypracowana w trakcie negocjacji i trzeba także zrozumieć stanowisko
strony użyczającej. Burmistrz stwierdził, że są
inne miejsca, w których można organizować
wydarzenia, o jakich wspomina radny Dudkiewicz, jak chociażby Sala Miejska. Zwrócił
uwagę, że w obecnej chwili park jest omijany
przez mieszkańców z uwagi na jego zły stan
i podjął on działania, by zmienić tę sytuację,
bo jest to oczekiwane przez mieszkańców.
Radny Tomasz Plewa kategorycznie odrzucił
zarzuty radnego Wojciecha Dudkiewicza o to,
że umowa jest niekorzystna dla gminy. Przy-
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duszu Dróg Samorządowych, Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W najbliższych tygodniach przedstawimy
zespołowi konsultacyjnemu koncepcję
zagospodarowania parku przy ul. Dworcowej, a po jej akceptacji przystąpimy do
opracowania projektu technicznego. Dobre
wieści dotyczące inwestycji napłynęły także
ze strony województwa i powiatu. WZDW
w Poznaniu ogłosił przetarg na modernizację
drogi nr 306 (Od ronda przy Wavin Polska
do Stęszewa – red.), na który wpłynęło kilka
ofert. Niebawem zostanie również ogłoszony
przetarg na budowę długo oczekiwanego
ronda na bukowskiej obwodnicy. Natomiast
powiat przygotowuje się do wykonania nowej nawierzchni drogi do Szewc. Pełni zapału
przystępujemy do pracy nad tymi projektami,
oczekiwanymi przez mieszkańców. Miejmy
nadzieję, że trwająca pandemia i jej skutki
nie przeszkodzą nam w realizacji tegorocznego, rekordowego budżetu inwestycyjnego.
Kolejny numer „Kosyniera” ukaże się już po
Świętach Wielkanocnych, chciałbym złożyć
Państwu już dziś życzenia zdrowia, nadziei
i wewnętrznej siły. Niech nas nie opuszczają w tym trudnym czasie próby, niech nie
pozwolą zapomnieć o radości Zmartwychwstania Pańskiego i bliźnich w potrzebie.
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
pomniał, że w przeszłości wykonano operaty
szacunkowe i planowano zakup parku, ale do
tego nie doszło. Radny Tomasz Plewa dodał,
że nieodpłatne użyczenie jest najtańszą formą
użytkowania nieruchomości. Zwrócił także
uwagę, że gmina przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu, który uniemożliwi jego komercyjne wykorzystanie.
Tomasz Plewa uznał, że należy się cieszyć
z uregulowania sprawy. Radny Michał Korbas
prosił o naprawę barierki przy rowie w Dakowych Suchych oraz poprawę dojazdu do
sąsiadującej z nią nieruchomości, prosił także
o stanowisko gminy dotyczące budowy farm
fotowoltaicznych. Radny apelował również,
by nowe stawki za wodę i ścieki w ZGK były
bardziej przyjazne dla mieszkańców niż stawki w GOAP. Burmistrz Paweł Adam przyznał,
że faktycznie widać duże zainteresowanie
tematem farm i przygląda się tej sprawie.
Radny Tomasz Giełda przypomniał temat
szkła na obwodnicy oraz zgłosił konieczność
równania ul. Górczaka. Stwierdził także, że
i jego zdaniem umowa na użyczenie parku nie
zabezpiecza interesu gminy i uważa, że należy z proboszczem jeszcze porozmawiać, czy
nie zawrzeć aneksu. Burmistrz Paweł Adam
odpowiedział, że dołożył wszelkich starań ze
swoimi służbami prawnymi, by zadbać o inl LUTY-MARZEC 2021

teres gminy. Zaproponował, by radny zgłosił
swoje wątpliwości do odpowiednich służb.
Dodał, że gdyby gmina kierowała się tylko
aspektem biznesowym, to wiele inwestycji nie
mogłoby powstać. Radny Mirosław Adamczak
powiedział, że gmina nie jest biznesem. Gmina
ma służyć mieszkańcom i realizować zadania
publiczne. Gdyby miała kierować się biznesowo, to nie mogłaby budować np. placów
zabaw – mówił radny. Radny Leszek Mensfeld
pytał, czy budowa kanalizacji sanitarnej na ul.
Żytniej w Niepruszewie nie będzie kolidowała z terminem budowy przedszkola. Radny

Z obrad sesji

W dniu 23 lutego 2021 r. w Sali Miejskiej
w Buku odbyła się XXVI sesja Rady
Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie
prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 29 grudnia
2020 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Buk między sesjami.
2) Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy
Buk w 2020 roku:
a) Komisji Budżetu i Oświaty,
b) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

z uznaniem odniósł się do zakupu zamiatarki
przez gminę i efektów jej pracy. Radna Anna
Kowalska odniosła się do propozycji radnej
Marceliny Drzymały dotyczącej ambulansu
RTG. Tłumaczyła, że ten ambulans sprawdza
się w programach profilaktycznych, natomiast
w przypadku pacjentów pocovidowych
diagnostyka jest zapewniona i realizowana
w różnym czasie. Wiceprzewodniczący Andrzej Jankowski zaproponował, żeby wstrzymać się z działaniami do czasu zasięgnięcia
opinii lekarzy specjalistów. Radny Mirosław
Adamczak pytał o sprawę rozmieszczenia

3) Stanowisko Rady MiG Buk w sprawie wyrażenia poparcia
dla listu otwartego polskich samorządowców kierowanego
do Premiera Rządu RP.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej
i Kwiatowej.
2) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Św. Rocha.
3) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.
4) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy
w formie dotacji celowej.
5) Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodzin
w Mieście i Gminie Buk na lata 2021-2023.
6) Zmiana uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019-2024
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku.
7) Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochot-

Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla listu otwartego polskich
samorządowców kierowanego do Premiera Rządu RP.
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andemia COVID-19 i związane z nią
liczne ograniczenia życia społecznego spowodowały i stanowią poważne
zagrożenie dla finansów samorządowych,
a tym samym dla realizacji wielu inwestycji.
Wielkie nadzieje związane są zatem z możliwością rozpoczęcia procesu inwestowania
funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.
Środki finansowe przewidziane w utworzonym funduszu będącym podstawą Krajowego Planu Odbudowy, stwarzają szansę
i nadzieję na przezwyciężenie trudności
będących następstwem COVID-19. Wiele
projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową, społeczną czy zapewniającą łatwiejszy dostęp do usług wpłynie
na zdecydowaną poprawę życia i nastrojów
społecznych mieszkańców naszej gminy.
Dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszych
rezultatów i pełnego wykorzystania funKOSYNIER BUKOWSKI l	

duszy europejskich z nowej perspektywy
finansowej na lata 2021-2027, celowym jest
udzielenie poparcia dla działań zmierzających do zapewnienia pełnej współpracy
administracji rządowej i samorządowej wyrażonych w liście otwartym polskich samorządowców do Premiera Rządu RP, w ramach
którego oczekuje się następujących działań:
1. Natychmiastowej ratyfikacji decyzji
Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad
55 mld euro dla polskiej gospodarki,
2. Poszerzenie dialogu dotyczącego
funduszy UE w ramach Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu, szczególnie w zakresie kształtowania listy projektów w ramach
Krajowego Planu Odbudowy.
3. Zapewnienie uczciwego i transparentnego procesu kształtowania alokacji
dla regionalnych programów operacyjnych.
4. Uwzględnienie zjawiska dużego zróż-
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koszy na śmieci na ulicach Powstańców Wlkp.
i Bukowskiej w Dobieżynie. Prosił o interwencję u właścicieli w sprawie zaprowadzenia
porządku na zarośniętych działkach przy
ul. Spokojnej. Radny Michał Korbas kolejny
raz poruszył temat czyszczenia stawu. Radny Wojciech Dudkiewicz pytał, gdzie trafią
stare lampy demontowane w Szewcach?
Burmistrz odpowiedział, że stare oprawy
nie będą montowane w nowych miejscach
z uwagi na kompleksowe ujednolicenie opraw
na terenie całej gminy.
niczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Buk.
8) Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Buk na rok 2021.
9) Regulamin korzystania z wiejskich domów kultury na
terenie Miasta i Gminy Buk.
10) Rozpatrzenie petycji. (PS)
11) Rozpatrzenie petycji. (AR)
12) Rozpatrzenie petycji. (KM)
13) Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Buk na 2021 rok.
14) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Buk na 2021 rok.
15) Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk
na lata 2021-2031.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

nicowania wewnętrznego regionów, które
wymaga wnikliwej analizy ze względu na
deklarowane przez Rząd przyjęcie zasady
wyrównywania szans.
5. Wykorzystanie negocjacji kontraktu
programowego do zapewnienia zgodności
planów inwestycyjnych Rządu i samorządów
na obszarach poszczególnych województw.
Rada Miasta i Gminy Buk uznaje powyższe postulaty za zasługujące na akceptację
i wsparcie we wspólnym dążeniu do ustanowienia sprawiedliwego procesu alokacji
środków.
Wobec powyższego zobowiązuje się
Burmistrza Miasta i Gminy Buk do przekazania niniejszego stanowiska jako wyraz
solidaryzmu w podejmowanych działaniach
polskich samorządowców.

Posprzątajmy razem naszą gminę!
W sobotę 27 marca spotykamy się
w wyznaczonych lokalizacjach,
aby wspólnie uporządkować gminną przestrzeń.
Szczegóły na stronie buk.gmina.pl.
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ZGK Sp. z o.o.
Radny Tomasz Giełda powiedział, że
w internecie znalazł informację o nałożeniu
kary na ZGK Sp. z o.o. za nielegalny pobór
wody w III kwartale, w wysokości 60 tys. zł.
Pytał, dlaczego nikt o tym nie poinformował
radnych? Sekretarz Aleksandra Wawrzyniak odpowiedziała, że nie ma wiedzy na
ten temat, ale informacja zostanie radnemu
udzielona na piśmie. Radny Wojciech Dudkiewicz prosił o przypomnienie prezesowi
spółki o udzieleniu odpowiedzi na pytania
zadane na posiedzeniu komisji rady.

Ekwiwalent dla strażaków ochotników
Radny Mirosław Adamczak poinformował, że z uwagi na to, że sam jest czynnym
strażakiem nie weźmie udziału w głosowaniu nad projektem uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu. Podobnie zdecydował
radny Paweł Cieślak. Wiceprzewodniczący
Andrzej Jankowski przypomniał, że wysokość stawki zaproponowali sami strażacy.
Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę.
Interpelacje
Radny Mirosław Adamczak prosił o zajęcie się równaniem dróg gruntowych. Interesował się także, na jakim etapie jest
opracowanie nowego statutu Miasta i Gminy.
Projekt statutu jest w trakcie przygotowania – poinformowała sekretarz Aleksandra
Wawrzyniak. Wiceprzewodniczący Andrzej
Jankowski tłumaczył w imieniu burmistrza,
że warunki pogodowe jeszcze nie pozwalają
na interwencję na drogach gruntowych. Na
wierzchu jest błoto, lecz niżej ziemia jest
zmarznięta. Drogi będą równane, prosił
o cierpliwość. Radny Tomasz Giełda pytał,
czy gmina będzie kontynuować nasadzenia
drzew miododajnych. Interesował się również planowaną budową farmy fotowolta-

icznej w Dobieżynie. Sekretarz Aleksandra
Wawrzyniak odpowiedziała, że gmina będzie
występować o wsparcie na nowe nasadzenia.
Postępowanie w sprawie farmy jest w toku,
burmistrz odbył spotkanie z mieszkańcami
i obiecał im wsparcie. Radny Michał Korbas
pytał, kiedy ruszą prace na rynku oraz czy
nie warto się zastanowić nad czasową strefą
parkowania na rynku. Prosił, by rozważyć
przeniesienie ze względów epidemicznych
części dzieci z budynku szkolnego w Szewcach do budynku w Dakowych Suchych. Kolejny raz poruszył sprawę stawu. Sekretarz
Aleksandra Wawrzyniak odpowiedziała,
że prace archeologiczne będą w tym roku
kontynuowane. Gmina oczekuje na decyzję
konserwatora w tej sprawie. Radny Wojciech
Dudkiewicz pytał o brak oświetlenia na ul.
św. Rocha i na Amcie. Sekretarz Aleksandra
Wawrzyniak odpowiedziała, że awarie były
zgłaszane. Sprawa zostanie sprawdzona. Pytał, czy przewidziane jest stworzenie męskiej
i damskiej klasy sportowej oraz co ze zmianą
organizacji ruchu w mieście? Radny Tomasz
Plewa przypomniał, że w planie pracy komisji
rady, działania nad statutem i stanem wód
(stawy i zbiorniki) przewidziane są na drugi
kwartał br. Odniósł się do prośby radnego
Tomasza Giełdy, aby prezes ZGK dostarczył
informacje o stawkach za wodę i ścieki, jakie
mają obowiązywać od czerwca 2021 r. Zauważył, że radny z jednej strony oczekuje podania
stawek, a z drugiej strony już te stawki opublikował. Tomasz Plewa mówił, że po informacjach od mieszkańców na temat publikacji
stawek na stronie internetowej prowadzonej
przez radnego Tomasza Giełdę, sprawdził
upublicznione tam taryfy. Zauważył, że artykuł zawiera błąd dotyczący chociażby wysokości podatku VAT, który za dostawy wody
i odbiór ścieków wynosi 8, a nie jak podano
23%. Tomasz Plewa powiedział, że w ten spo-

Zintegrowane Centrum Opieki – nabór do projektu

Bezpłatne wsparcie dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich
Zintegrowane Centrum Teleopieki i Centrum
Usług Domowych
Oferta skierowana jest do osób mieszkających samotnie lub
przebywających w domu przez znaczną część dnia samemu,
potrzebujących wsparcia z powodu niesamodzielności lub
niepełnosprawności.
Osoba przystępująca do projektu otrzymuje bransoletkę
z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze aparat telefoniczny. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
może wykonać połączenie alarmowe, tj. skontaktować się
z teleasystentem, który podejmuje odpowiednie działania
– np. wzywa służby ratunkowe, powiadamia osobę kontaktową itp. W trakcie wykonania połączenia przez guzik
alarmowy (tak zwane„połączenie czerwone”) teleasystentowi
wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To
rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji
4

służbom medycznym (np. o przyjmowanych lekach, alergiach, jednostkach chorobowych itp.). W ramach teleopieki
uczestnik może korzystać również z tak zwanych „połączeń
zielonych”, czyli rozmów towarzyskich z teleasystentem, np.
jeśli doskwiera mu samotność lub potrzebuje dodatkowych
informacji. Ponadto raz w tygodniu teleasystenci sami inicjują
rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić, jak się czuje i czy
jego sytuacja nie uległa pogorszeniu.
Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, 365
dni w roku.
Dodatkowo w ramach Centrum Usług Domowych istnieje
możliwość skorzystania z usług zespołu medycznego:
pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Zakres
usług ustalany jest indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Wszystkie usługi realizowane są
w miejscu zamieszkania podopiecznego.
WIADOMOŚCI URZĘDOWE

sób stawki zostały zawyżone o 15%. Zwrócił
uwagę radnemu Tomaszowi Giełdzie, że sesja
jest dobrym momentem, by przeprosił za
podanie do publicznej wiadomości błędnych
informacji o taryfach. Radny Tomasz Giełda
podziękował za zwrócenie uwagi i poinformował o przygotowywanym sprostowaniu.
Radny Tomasz Plewa podziękował za reakcję
i zwrócił uwagę, że taryfy proponowane przez
ZGK Sp. z o.o. podlegają zatwierdzeniu przez
Wody Polskie i do tego czasu należałoby się
wstrzymać z ich publikacją. Radny Mirosław
Adamczak zauważył, że błędne informacje
o taryfach zostały opublikowane także na
drugim portalu. Radny Tomasz Plewa, nawiązując do przewodniczenia przez radnego Tomasza Giełdę Komisji Mieszkaniowej
i jej współpracy z urzędnikami, zapytał,
czy urząd jest gotowy, by z dniem 5 marca
skorzystać z uruchamianego Narodowego
Programu Mieszkaniowego? Tomasz Plewa
zauważył, że gmina może się starać o zwrot
50% kosztów zakupionych wcześniej dwóch
lokali mieszkalnych. Zapowiedział także, że
będzie dopingował i monitorował starania
gminy o rządowe dofinansowanie na rozwój
mieszkalnictwa. Radna Marcelina Drzymała
prosiła o interwencję w sprawie drogi gruntowej w Otuszu-Huby oraz w sprawie chodnika
w Żegowie. Sekretarz Aleksandra Wawrzyniak poinformowała, że w sprawie chodnika, także w Wygodzie, burmistrz prowadził
rozmowy ze starostwem i poczynił pewne
ustalenia. Radny Leszek Mensfeld przyznał,
że na wsiach jest wiele dróg nieutwardzonych
i z takimi problemami gmina będzie mierzyć
się po każdym większym deszczu i roztopach.
Pytał, czy jest możliwość zapisania pewnej
kwoty w budżecie na zakup tłucznia do utwardzania dróg. Interesował się także możliwością zamontowania progu spowalniającego
na ul. Jarzębinowej w Niepruszewie.

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
To usługa skierowana dla opiekunów osób korzystających
z Centrum Teleopieki i Usług Domowych. Realizowana jest
w warunkach domowych i zapewnia indywidualne szkolenia
i poradnictwo w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych
oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania ze wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, a także psychologa.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem
telefonu 61 894 02 20.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Flandria”, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed
Poznań Sp z o.o., współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
terenie następujących gmin: Kleszczewo, Kórnik, Komorniki,
Mosina, Buk, Stęszew, Suchy Las, Dopiewo.
OPS
l LUTY-MARZEC 2021

Nowe punkty szczepień w gminie

Z

inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Buk oraz Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań na terenie
gminy rozpoczną działalność kolejne dwa
punkty szczepień przeciwko COVID-19.
Wytypowane zostały dwie lokalizacje,
w których mieszkańcy będą mogli zaszczepić
się. Nowe punkty szczepień powstaną:
» w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia
w Buku. Punkt jest tak usytuowany, by
mógł funkcjonować także po ewentualnym powrocie młodzieży do nauki
stacjonarnej.
» w Niepruszewie, na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji (przy pawilonie technicznym). Punkt ten będzie funkcjonował
w budynku modułowym o powierzchni około 50 m2, w pełni dostosowanym

pod względem sanitarnym do
przeprowadzania szczepień.
Na terenie Ośrodka zostały
już ustawione trzy pawilony
kontenerowe.
Dodatkowe punkty szczepień prowadzić będzie Szpital „Podolany” z siedzibą
w Poznaniu. Wielkopolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia wyraził zgodę na
powstanie tych tak bardzo potrzebnych do
sprawnego przeprowadzenia akcji szczepień
przeciwko COVID-19 placówek.
Warto zaznaczyć, że gmina była tylko
i wyłącznie odpowiedzialna za udostępnienie miejsca i wskazanie punktów. Ponadto
gmina realizuje bezpłatny transport na
szczepienia do najbliższego punktu na terenie naszej gminy (decyzja nr 1/2021 Wo-

jewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021).
Z transportu skorzystać mogą osoby:
» mające trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
» posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
» samotne, które nie dysponują pojazdem,
a ich miejsce zamieszkania jest znacznie
oddalone od punktu szczepień.
Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu. należy skontaktować się z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Buku pod numerem
572 290 287 (w godzinach 8-14).
Red.

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

W

nioski w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego
(500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, tj. od 01.06.2021 r. do
31.05.2022 r., będą przyjmowane w formie
papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,
a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej
zachęcamy Państwa do składania wniosków
drogą elektroniczną za pośrednictwem:
» Portalu Informacyjno–Usługowego
Empatia na stronie https://empatia.
mpips.gov.pl/,
» przez bankowość elektroniczną,
» w portalu PUE ZUS.
UWAGA!!!
Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca
złożenia wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami do dnia 30 kwietnia danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia
30 czerwca tego roku.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 maja
do dnia 31 maja danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do
dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie online
dla mieszkańców z segregowania odpadów

Z

wiązek Międzygminny GOAP zaprasza
do udziału w bezpłatnych szkoleniach online pn. „Trafiaj do właściwego kosza!”. W trakcie blisko godzinnego
spotkania ekoedukatorzy ZM GOAP przedstawią zagadnienia dotyczące m.in. poprawnej segregacji odpadów, działalności PSZOK
i MPSZOK czy postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i wystawkowymi, a także odpowiedzą na nurtujące mieszkańców
pytania. Przedsięwzięcie dofinasowane ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizowane będzie w okresie od 1 marca do 14 kwietnia br. za pośrednictwem
platformy szkoleniowej online.
Po szkoleniu każdy z uczestników
otrzyma zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych tj. pojemnik do gromadzenia bioodpadów wraz z biodegradowalnymi workami, długopis wykonany
z recyklingu, bawełnianą torbę na zakupy,
magnes na lodówkę oraz książeczkę dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE

oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
31 sierpnia tego roku.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenie wychowawcze na dany
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 lipca
do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
30 września tego roku.
5. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenie wychowawcze na dany
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia
danego roku do dnia 31 sierpnia danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego
następuje do dnia 31 października tego
roku.
OPS
Powyższe materiały będzie można odbierać
w Biurze Obsługi Klienta i w Delegaturach
ZM GOAP.
Szkolenia skierowane są do mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego GOAP, tj. Buku, Czerwonaka,
Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny,
Obornik, Pobiedzisk, Swarzędza, Miasta Poznań. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej www.goap.org.pl oraz w aktualnościach na stronie www.buk.gmina.pl.
Liczba miejsc na szkolenia oraz zestawów
edukacyjno-informacyjnych ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Red.
5

Zagraliśmy
z radością
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy uznać można w naszej gminie
za udany, by nie powiedzieć wyjątkowy
i to nie tylko ze względu na nietypowe,
bo pandemiczne okoliczności. Sztabowi ZHP
WOŚP BUK udało się zebrać rekordową sumę
112.118,73 zł. Na kwotę tę złożyły się pieniądze
zebrane przez wolontariuszy, indywidulane wpłaty dokonywane na e-Skarbonkę oraz
pieniądze z licytacji prowadzonych na portalu Allegro.

J

uż od niedzielnego poranka, 31 stycznia,
na ulice miasta i gminy Buk wyszło około
stu wolontariuszy, przy czym najmłodszy wolontariusz miał pół roku. W praktyce
z wolontariuszami nierzadko kwestowały
całe rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie.
Pieniądze dla WOŚP zbierali lokalni samorządowcy, a mieszkańcy chętnie otwierali
swoje portfele. Wszak cel ze wszech miar
był szczytny: zbieraliśmy na zakup sprzętu niezbędnego w dziecięcej laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyce głowy. I tak
do puszki Pawła Adama, burmistrza miasta
i gminy Buk, trafiło 8044,30 zł, Wiktor Napierała zebrał 4713,90 zł, a Radosław Rajkowski 2703,22 zł. To bukowscy rekordziści,
ale tak naprawdę wielkie brawa należą się
wszystkim wolontariuszom, którzy mimo
mroźnego dnia nie odpuszczali i gorąco zagrzewali każdego do wsparcia WOŚP.
Jak co roku nie trzeba było namawiać
mieszkańców na wykupienie grochówki-cegiełki, porcji domowego ciasta czy smalcu.
Z tą różnicą, że tym razem zupa nie była
sprzedawana prosto z kotła, lecz w słoikach,
a smalec dostawało się w pudełku. Za to jak
co roku o sprawną logistykę zadbali lokalni
strażacy. Wieść gminna niesie, że zapasy grochówki skończyły się tak szybko, że dzielne
panie kucharki musiały jej dogotować.
W tym roku niestety nie mogliśmy spotkać się na hali OSiR, aby wspólnie bawić się
podczas Finału. Ale i tę lukę udało się wypełnić dzięki transmisji na kanale Synagoga Buk.
Sztab ZHP WOŚP Buk oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotowali bogaty
program muzyczny, artystyczny i sportowy.
Z racji sytuacji epidemiologicznej i dzięki
zaangażowaniu zaproszonych do współpracy
gości na telebimie w Sali Miejskiej, a następnie na ekranach komputerów i smartfonów,
usłyszeliśmy aranżacje znanych przebojów
przygotowane specjalnie na niedzielny Finał. Warto w tym miejscu podziękować
wokalistkom ze Studia Piosenki i Ogniska
Muzycznego przy MGOK: Adriannie Matelskiej, Joannie Szynkaruk, Ewelinie Króliczak
i Katarzynie Staroście za repertuar, który
6

nie tylko uatrakcyjniał program, ale dawał
nam wszystkim nadzieję, że wróci normalność. Nie zabrakło też Stanisława Króliczaka
z akordeonem z kapeli Junki z Buku oraz
Piotra Gorońskiego, który nie tylko napisał,
skomponował i nagrał orkiestrową piosenkę, ale także wspierał Finał na żywo swoim
wokalem, gitarą i akordeonem.
Graliśmy naprawdę mocno, ale kto akurat nie chciał tej niedzieli śpiewać, mógł poćwiczyć z Patrycją Klann (Fitness Buk) oraz
zatańczyć do układu choreograficznego przygotowanego przez Magdalenę Kluj. Odpoczynek dla nóg z pewnością przyniósł minikurs
rękodzieła (wspólnie szyliśmy sutaszowe
kolczyki), zaś chwile zadumy i radości dał
nam pokaz iluzji w wykonaniu Michaela
Allena. Artysta nie tylko uraczył widzów
nagranym wcześniej numerem z przesłaniem, ale także przygotował minipokaz na
żywo prosto ze sceny Sali Miejskiej.
Program artystyczny przeplatały odsłony
loterii fantowej. Łącznie do wygrania było

Z całego serca
dziękujemy!

J

ako Szef Sztabu WOŚP działającego przy Ośrodku
ZHP Buk pragnę gorąco podziękować wszystkim
osobom, które zaangażowały się w organizację
i Finał bukowskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
» W szczególności całemu sztabowi: Arkadiuszowi
Bartkowiakowi, Bartoszowi Przybylskiemu, Waldemarowi Owczarczakowi.
» Współorganizatorom z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pod dowództwem Agnieszki Skałeckiej,
w tym Ewie Szurkowskiej i Izabeli Dachterze-Walędziak, których wkład w organizację 29. Finału
był bardzo duży.
» Jolancie Wojcińskiej i zespołowi wolontariuszy
ze Szkoły Podstawowej w Buku za organizację
loterii fantowej oraz pozyskiwanie domowych
wypieków.
» Pracownikom Sali Miejskiej z Marcinem Kaczmarkiem odpowiedzialnym za technikę i nagłośnienie.

ponad 550 fantów, zaś w Sali Miejskiej losowano nagrody główne, w tym między innymi
telewizor, rower, drukarki czy ekspresy do
kawy.
Podczas niedzielnego Finału w aukcjach
na portalu Allegro można było wylicytować
między innymi zbiór 10 kg truskawek ufundowany przez burmistrza Pawła Adama
(szczęśliwy nabywca zasilił konto WOŚP
o 7100 zł), złote i srebrne serduszko z certyfikatem WOŚP (sprzedane odpowiednio
za 7200 zł i 1500 zł), a także orkiestrowy
tort, zegar, czy pierwszą lekcję morsowania
z Bukowskim Klubem Morsa.
Izabela Dachtera-Walędziak

Ten Finał był wyjątkowy!
Z Dariuszem Sokołowski,
komendantem Ośrodka ZHP Buk oraz
szefem Sztabu bukowskiej WOŚP
rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak
Domyślam się, że 29. Finał WOŚP był
dla Pana podwójnie trudny: po pierwsze organizowany w czasie pandemii,
po drugie nie mógł Pan uczestniczyć
w nim osobiście?
– To prawda. Musiałem zostać w domu,
ale i tak sercem byłem w Sali Miejskiej.
Tym większe brawa dla wszystkich, którzy
w przygotowania do Finału włożyli mnóstwo
energii i czasu. Moim współpracownikom,
strażakom, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury, Urzędowi Miasta i Gminy, organizatorom loterii fantowej, paniom kucharkom
chciałbym serdecznie podziękować. Tego
» Naszym strażakom z OSP z Dobieżyna, Buku, Niepruszewa, Szewc, Otusza i Dakowów Suchych.
» Naszym wypróbowanym i niezastąpionym kucharkom: Jolancie Borowskiej, Teresie Szymańskiej
i Małgorzacie Grzelewskiej.
» Prowadzącym finałowy koncert Michalinie Prugar
i Bognie Sokołowskiej.
» Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi za duże wsparcie naszego Finału oraz za bycie
wolontariuszem i kwotę 8044,30, którą udało mu
się zebrać do puszki.
» Dziękuję tym, którzy choć byli niewidoczni, działali
z nami. Oczywiście nie możemy pominąć wolontariuszy, bo bez Waszego zaangażowania i Waszej
kwesty nie byłoby takiego rekordowego wyniku
ponad 112.000 zł.
» Dziękuję Wam, drodzy mieszkańcy. To dzięki Waszej hojności możemy powiedzieć, że na naszą
społeczność zawsze można liczyć. Do zobaczenia
za rok na jubileuszowym 30. Finale.
SIE MA!
Szef Sztabu WOŚP W Buku
Dariusz Sokołowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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dnia wszyscy byliśmy wolontariuszami
WOŚP, choć nie każdy miał legitymację i nie
każdy kwestował. Obliczyłem, że w Finał
zaangażowanych było łącznie około 120
osób z naszego miasta i gminy.
Który to już Pana Finał?
– Zaczynaliśmy grać od 3. Finału WOŚP.
Zresztą grać to chyba za dużo powiedziane. Po prostu przyłączyliśmy się wtedy do
zbiórki, nie było żadnej oprawy artystycznej.
Pamiętam, jak sami zrobiliśmy pierwszą,
historyczną puszkę, którą zresztą mamy
do dziś – z lizaków Chupa Chups. Z czasem
wokół zbiórek działo się coraz więcej. Rosła
Orkiestra, rośliśmy i my. Bardzo lubiliśmy
wyjazdy do Warszawy, do Jurka Owsiaka,
kiedy to wspólnie przygotowywaliśmy identyfikatory. Zresztą w siedzibie Fundacji są nasze ślady: największe serce na mapie Polski

z zaznaczonymi miejscowościami, w których
gra WOŚP oraz zdjęcie mojej córki Bogny i jej
koleżanek jak przygotowują identyfikatory.
Pokusi Pan się o podsumowanie 29.
Finału w liczbach?

Bezradność przekułem
w motywację

Z Michaelem Allenem, iluzjonistą,
rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak
„Gdybyś mógł wwrócić, żeby porozmawiać z kimś, kogo kochasz, ten ostatni
raz, to co byś mu powiedział…?”. To
pytanie, które pojawia się na początku numeru, którego nagranie po raz
pierwszy zaprezentowałeś w Sali Miejskiej, podczas 29. Finału WOŚP. Iluzja
zwykle kojarzy nam się z rozrywką,
skąd więc u Ciebie takie poważne
przesłanie?
– Akt, który przygotowałem, miał
w sobie niewiele iluzji, choć wydawać by
się mogło, że widzimy ją przez cały pokaz.
Jest tam w głównej mierze manipulacja
obręczą i żonglerka kontaktowa. Izolując
obręcz w powietrzu, można tworzyć złudzenie optyczne, jakoby koło lewitowało,
poruszało się samo z siebie, niejako żyło
własnym życiem. A przynajmniej takie było
założenie, bo choć efekt już teraz jest dla
mnie zadowalający, to wizja finalnej wersji
przyprawia mnie o dreszcze, które rekompensują długie godziny pracy, jakie jeszcze
mnie czekają. Zajmuję się iluzją i żonglerką
już ponad 5 lat. Od zawsze chciałem tworzyć coś więcej niż tylko sztuczki, w których
większość skryptu to instrukcje dla widza,
bądź deskrypcja tego, co właśnie się dzieje.
Skoro mam tak silne narzędzia, to dlaczego
za ich pośrednictwem nie miałbym próbować opowiadać ciekawych historii, dających
do myślenia, a tym samym tworzyć sztukę?
Iluzja może być narzędziem, które kreuje
sztukę. Chciałbym niektóre istotne dla mnie
kwestie czy przeżycia poruszać w swojej
twórczości. Pełna gama emocji to według
mnie cechy wszechstronnego performera.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Ten występ to nie tylko iluzja, ale także
bardzo zaawansowana choreografia.
Można odnieść wrażenie, że z kołem
i chustą, które Tobie towarzyszą, po
prostu tańczysz na scenie. Jak długo
przygotowywałeś ten numer?
– Polemizowałbym z tym stwierdzeniem. Nigdy nie uczyłem się tańca i konkretnych kroków czy pozycji. Ruch sceniczny
w tym przypadku trudno mi wytłumaczyć.
Jest naturalny, trochę spontaniczny i choć
zastanawiałem się nad ułożeniem ciała
podczas poszczególnych trików, to były
one po części podyktowane właśnie samymi trikami z obręczą. Naukę niektórych
elementów zacząłem dekadę temu, aczkolwiek faktycznie nad tym konkretnym aktem
po raz pierwszy pochyliłem się około 2,5
roku temu. Jednak dopiero ostatnie 8 miesięcy były dość intensywną pracą, często
fizycznie bardzo wyczerpującą. O ile efekt
końcowy ma wyglądać lekko i płynnie,
o tyle po 10-ciu minutach zabawy z dwukilogramową obręczą trzymaną palcami
na wyciągniętej, napiętej ręce – mam dość.
Wiele godzin treningu przed lustrem już

– Z przyjemnością, bo te liczby pokazują
skalę przedsięwzięcia i uwiarygadniają nasz
wynik. Sprzedaliśmy ok. 3500 losów-cegiełek, które wzięły udział w loterii fantowej,
sprzedaliśmy także 570 porcji grochówki,
150 porcji wypieków i 60 pudełek smalcu. Do
tego na ulicach miasta i gminy kwestowało
około 100 wolontariuszy certyfikowanych
przez WOŚP, a na portalu Allegro jeszcze po
Finałowej niedzieli trwały aukcje, które złożyły się na końcowy wynik ponad 112.000 zł,
które zasiliły konto WOŚP. Ale każda wpłata
to często pojedyncze historie, o których nie
mówi się głośno. Kiedy już po Finale rozdawaliśmy dyplomy dla naszych wolontariuszy,
dowiedziałem się od mamy Radka Rajkowskiego, który zebrał ponad 2700 złotych,
że do puszki wrzucił najpierw 500 złotych
oszczędności ze swojej skarbonki.

za mną, ale o wiele więcej jeszcze przede
mną. Motywuje mnie wizja finalnej wersji.
Nie mogę się doczekać, aż przedstawię ją
publiczności na żywo.
Jak bardzo pandemia zmieniła Twoje
życie?
– Zmieniło się wiele. Zacznę od plusów,
i choć jest ich mniej, to chyba mają większą
wagę. Nauczyłem się cierpliwości, mimo że
wcale nie byłem porywczy. Zaakceptowałem
bezradność i przekułem ją w motywację. Minusy? Brak występów i konieczność podjęcia
pracy na etacie. Pokazy na żywo to dla mnie
ogromna dawka emocji, którymi dzielę się
dalej i dzięki którym kwitnie we mnie pasja.
Na początku pandemii nie zdawałem sobie
sprawy, na jaką skalę i na jak długo będę pozbawiony możliwości wykonywania zawodu.
Ta niewiedza bardzo zdemotywowała mnie
do pracy nad repertuarem. Na przełomie
września i października, po półrocznej (!)
przerwie udało mi się wystąpić na kilku
wydarzeniach, a chęć do życia i dalszego
kreowania wróciła, jednak nie na długo.
W listopadzie niespodziewanie pożegnałem
dziadka i do końca roku nawet nie dotknąłem
swoich rekwizytów. Wena do pracy wróciła wraz z Nowym Rokiem. Jestem rad, że
mimo niewielu przepracowanych tygodni
udało mi się dokonać sporych postępów
w pracy nad trzema numerami. Wierzę, że
większość tego koszmarnego okresu jest już
za mną, a zatem pracuję teraz na to, żeby
w pierwszym możliwym terminie powrócić
na scenę z przytupem! Ze względu na brak
możliwości występowania na wszelkiego
rodzaju imprezach i wydarzeniach biletowanych musiałem podjąć inną pracę, żeby
mieć z czego żyć. Miałem szczęście, gdyż
okazało się, że w rodzinnej firmie przyda się
dodatkowa para rąk. Rodzina jest dla mnie
bardzo ważna. Daje mi coś bardzo dla mnie
ważnego – ogromne wsparcie.
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Gawrony,
miejcie się
na baczności!

J

ego obecność na bukowskich ulicach i w
parkach (przede wszystkim Harcerza
i przy ul. Dworcowej) może budzić zaskoczenie. Młody człowiek z drapieżnym
ptakiem siedzącym na skórzanej rękawicy,
spaceruje niespiesznie, nie zwracając przesadnej uwagi na toczące się obok miejskie
życie. Mateusz Białas jest sokolnikiem, który jeszcze do końca marca, wraz ze swoimi
podopiecznymi, będzie przeganiał z naszych
parków gawrony zanieczyszczające swoimi
odchodami parkowe alejki.
Służbę wspólnie z Mateuszem pełnią dwa
drapieżniki, a precyzyjniej – drapieżnice:
myszołowiec towarzyski oraz sokół raróg.
Myszołowiec, w przeciwieństwie do sokoła,
nie występuje naturalnie w naszej strefie
klimatycznej (pochodzi z amerykańskich
prerii) i niestety, przydomek towarzyski,
nie odnosi się do przesadnej sympatii, jaką
potrafi obdarzyć człowieka.
– Myszołowiec to jeden z nielicznych gatunków ptaków drapieżnych, które polują
stadami. Stąd nazwa – wyjaśnia Mateusz.
– Ze mną pracuje samica Ula, jest aktualnie
w drugim piórze, czyli ma niecałe dwa lata.
Jak każdy ptak drapieżny nie potrafi zbudować więzi z człowiekiem, nie reaguje na
swoje imię. Choć na przykład cały dzień mam
dziś wrażenie, że jest na mnie obrażona.
Tak naprawdę wraca do mnie, bo wie, że
ma z tego korzyści.

Bukowski
komisariat
ponownie
w gronie
zwycięzców

Drugi ptak, z którym pracuje Mateusz to
sokolica. Pięknie umaszczona, prawdziwa
ptasia arystokratka. – Rzeczywiście jest nie
tylko piękna, ale też mądra, dostojna i z zasadami – dodaje sokolnik. – O ile myszołowce
bywają podstępne, nieprzewidywalne, mówi
się nawet, że to zbiry wśród drapieżników,
o tyle sokoły to inna klasa. Nie bez powodu
obecne są w symbolice starożytnych wierzeń, jako przedstawiciele świata boskiego.
Mateusz Białas z ptakami drapieżnymi
pracuje praktycznie od dziecka. Najpierw
było dziecięce zainteresowanie, które z czasem przerodziło się w pasję i zawód. Sokolnik pochodzi z Mosiny, tam też pracuje
w firmie „Ptasior”, świadczącej całoroczne
usługi sokolnicze.
– W firmie mamy około 40 ptaków drapieżnych, w tym ptaki lęgowe, ale większość
pracuje z nami w terenie. Pomagamy przepędzać skrzydlatych intruzów z parków
miejskich, lotnisk, firm, magazynów. Przy
czym przeganiamy, a nie polujemy z drapieżnikami na inne ptaki. W Buku, pracując
w parkach, walczymy z gawronami, które

widząc drapieżnika, komunikują się z innymi
przedstawicielami swojego gatunku, ostrzegając osobniki, że nie warto się tu osiedlać,
bo można stracić życie. Dlatego też nasze
ptaki nie mogą pracować głodne, właśnie
po to, aby nie przejawiały agresywnych zachowań – tłumaczy Mateusz.
Sokolnik spuszcza ptaki, które po około godzinie, na dźwięk gwizdka wracają do
niego i na powrót siadają na rękawicy. Kiedy jeden ptak odpoczywa, drugi przegania
intruzów. O tradycji polowań z sokołami
mógłby długo opowiadać. Wszak to tradycja
mająca swoje korzenie w głębokim średniowieczu, prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie. Pierwotnie celem polowań z ptakami
drapieżnymi było zdobywanie pożywienia,
z czasem stały się one rozrywką dla władców i wysokich rangą przedstawicieli dworu,
którzy utrzymywali ptaszarnie i zarządzających nimi ptaszników. Dziś nadal, choć już
w wąskim gronie pasjonatów, doskonali się
tę trudną sztukę łowiecką.

punktów. Zwycięstwo daje szansę rozwoju
jednostki, dzięki otrzymanej nagrodzie finansowej. Kwotę 30 tysięcy za zajęcie I miejsca
w edycji 2020 otrzymał Komisariat Policji
w Pobiedziskach. Drugie i trzecie miejsce
opiewały na kwotę 10 i 5 tysięcy złotych.

A zdobyli je kolejno komisariat w Buku oraz
Kostrzynie. Nagrody wręczono laureatom
podczas spotkania 4 lutego. Gratulujemy zwycięstwa i już trzymamy kciuki za tegoroczne
rywalizacje!
Red.

Izabela Dachtera-Walędziak

Z

a sprawą Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, przy współpracy ze starostwem, po raz kolejny odbył się konkurs na „Najlepszy komisariat roku powiatu
poznańskiego”. Wydarzenie wpisane jest już
w wieloletnią tradycję regionu. Jego celem
jest motywowanie funkcjonariuszy do jak
najskuteczniejszego działania i poprawy jakości pracy jednostek. Do oceny brana jest pod
uwagę całoroczna działalność komisariatów,
oceniana na podstawie 20 kryteriów. Każda
kategoria to możliwość zdobycia od 1 do 15
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Buk – starszy brat
Poznania?

S

prawa jednoznacznego ustalenia daty
lokacji naszego miasta od lat budzi wiele emocji w światku badaczy historii.
Najstarszy zachowany dokument, w którym
po raz pierwszy pojawia się pisana nazwa
Buku, pochodzi z 1257 r. Już w zasadzie od
tego zapisu rozpoczynają się naukowe spory
dotyczące znaczenia użytego w nim łacińskiego słowa „civitas”. Dla jednych oznacza
on już istniejące miasto, dla innych jedynie osadę, której lokację planowano. Przez
długie lata uważano, że lokacji miasta na
prawie magdeburskim dokonał dopiero
w 1289 r. książę Przemysł II. W ślad za tym,
obchody 650-lecia miasta przygotowywano
na 1939 r. (planowano je nawet połączyć
z uroczystością koronacji obrazu Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej), a w 1989 r.
celebrowaliśmy siedemsetną, zaś w 2014 r.
kolejną – siedemset dwudziestą piątą rocznicę lokacji. Tymczasem jesienią ubiegłego
roku staraniem Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Mikołaja Kopenika w Toruniu,
ukazał się rewolucyjny artykuł autorstwa
profesora Tomasza Jasińskiego – czołowego, polskiego znawcy epoki średniowiecza.
Prowadząc analizę dostępnych źródeł histo-

rycznych, autor dowodzi, że metryka Buku
jest wcześniejsza niż dotychczas sądzono.
Jego zdaniem lokacja naszego miasta nastąpiła pomiędzy 1247, a 1249 rokiem. Czytając materiał profesora Jasińskiego, można
dojść do wniosku, że dysponujący przez
kilka lat mennicą i prawem bicia monety,
Buk stanowił w pewnym sensie gospodarczą stolicę władztwa Przemysła I. Powodem tego stanu rzeczy był trwający spór
o podział ojcowizny z bratem Bolesławem
Pobożnym. Wczesny rozwój lokacyjnego

Buku zahamowało dopiero porozumienie
między książętami i podpisany przez nich
wspólnie akt lokacji miasta Poznania. Samym powodem założenia Buku w aktualnym
miejscu był przebiegający już tędy wcześniej
szlak handlowy, prowadzący do państwa
zakonu krzyżackiego. Z tym stwierdzeniem
pięknie korespondują wyniki pierwszego
etapu badań archeologicznych na bukowskim rynku. Większość z mieszkańców słyszała lub też miała okazję osobiście zobaczyć
odsłonięte relikty gotyckich budowli w tym
miejscu, ale niewielu wie, że udało się także odkryć fragment średniowiecznej drogi
przecinającej bukowski rynek! Publikacja
przełomowego artykułu profesora Tomasza
Jasińskiego oraz odkrycie przez Andrzeja
Krzyszowskiego reliktów średniowiecznej
arterii, biegnącej w poprzek Placu Przemysława, stały się doskonałą okazją do wydania
tematycznej broszury pt. „Najstarsze dzieje
lokacyjnego Buku”. Powinna ona stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich, których
interesuje historia naszego miasta, a nawet
szerzej, bo i Wielkopolski. W najbliszych
dniach broszurę będzie można bezpłatnie
otrzymać w: punktach dystrybucji „Kosyniera Bukowskiego”, Urzędzie Miasta i Gminy, Bibliotece Publicznej, Izbie Muzealnej
oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Nakład jest ograniczony.
Hubert Wejmann

OSiR: kolejne remonty i kontener w Niepruszewie

N

owy rok, kolejne zmiany na lepsze.
Wraz z początkiem stycznia Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Buku przeprowadził kolejne remonty w budynku hali sportowej. 2021 rok rozpoczął się od bardzo dużej
inwestycji, tj. wymiany wszystkich drzwi
stanowiących wyjścia ewakuacyjne oraz
drzwi magazynowe – łącznie wymieniono
8 par drzwi.
Dzięki instalacji tego typu drzwi hala
sportowa stała się jeszcze bardziej bezpiecznym miejscem z uwagi na nowocześniejsze przeciwpożarowe rozwiązania
oraz antypaniczne klamki. Montaż drzwi
zapewnił także odpowiednią funkcjonalność całego obiektu – skorygowano kierun10

ki wchodzenia i wychodzenia z poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo drzwi
zdecydowanie poprawiły estetykę, co da
się zauważyć na zdjęciach.
W lutym i marcu we współpracy z Miejskim Klubem Sportowym Patria Buk na Stadionie Miejskim w Buku odnowiona zostanie
sala klubowa w budynku socjalno-szatniowym. Współpraca z klubami układa się
bardzo dobrze, dlatego w tym roku zaplanowano prace polegające na kompleksowym
odświeżeniu największego pomieszczenia
budynku, z którego na co dzień korzysta
miejscowa Patria. Prace polegające na malowaniu, przeróbce instalacji ogrzewania,
montażu grzejników i podwieszanego sufitu
AKTUALNOŚCI

oraz zaadaptowaniu całego pomieszczenia
potrwają do połowy marca. Czekamy na efekt
końcowy.
Kolejnym etapem modernizacji obiektów sportowych OSiR będzie posadowienie
kontenera na stadionie w Niepruszewie.
Kontener będzie pełnił funkcję socjalno-magazynową, a jego głównym beneficjentem
będzie Niepruszewski Klub Sportowy (NKS).
Kontener będzie mieć wymiary prawie 30
m2 i składać się z pięciu pomieszczeń, wśród
których znajdzie się pomieszczenie biurowe,
magazynowe, salka konferencyjna i toaleta.
Planowe postawienie kontenera to czerwiec/
lipiec tego roku.
Paweł Prugar
l LUTY-MARZEC 2021

Drodzy Widzowie, czekamy na Was!
Z Małgorzatą Starostą, kierowniczką Kina Wielkopolanin,
rozmawia Izabela Dachtera-Walędziak
Po tak zwanym drugim lockdownie
wznowiliście działalność od połowy
lutego. Czy widzowie wrócili do kina
w pełnym składzie?
– Pierwszy raz nasze kino zostało zamknięte 6 marca 2020 roku, wówczas nie
przyjmowaliśmy widzów do połowy lipca.
Kolejny lockdown rozpoczął się dla nas
z początkiem listopada i trwał aż do 12 lutego br. Mamy wrażenie, że w lutym ludzie
byli nas bardziej spragnieni niż w lipcu.
Być może to kwestia momentu, w którym
się otworzyliśmy – tuż przed weekendem
walentynkowym. Restauracje, kawiarnie
wciąż były pozamykane, więc byliśmy jedyną alternatywą, aby spędzić wspólnie czas
poza domem. Ten lutowy weekend okazał
się bardzo udany, jeśli chodzi o frekwencję.
Natomiast, co bardzo nas cieszy, niezależnie
od liczby widzów, których na ten moment
możemy przyjąć maksymalnie 90, otrzymaliśmy od naszych kinomanów mnóstwo słów
wsparcia, dowodów sympatii, podziękowań,
że jednak się otworzyliśmy i gramy, mimo
obowiązujących ograniczeń.
Trudno było na nowo uruchomić
kino?
– Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie. I to nie chodzi wcale o względy
epidemiologiczne, bo tak naprawdę w reżimie sanitarnym działamy
od miesięcy, bo nawet jeśli gramy,
to jako instytucja i tak pracujemy.
Problemem okazał się repertuar.
Dystrybutorom nie opłacało się wypuszczać premier głośnych tytułów
w lockdownie, więc tego nie robili,
jednocześnie nie wiedząc, kiedy widzowie wrócą do kin. Choćby taki
hit jak „Listy do M. 4” – pokazały
się tydzień przed otwarciem kin na
Playerze, bowiem dystrybutor nie
wiedział, że kina lada dzień zostaKOSYNIER BUKOWSKI l	

ną otwarte. Jako szefowie kin, mniejszych
i większych, bardzo tego żałowaliśmy. Byłby
to świetny prezent dla widzów z okazji ponownego otwarcia. Niestety, tak się nie stało.
O ile dobrze pamiętam, po decyzji rządu na ponowny rozruch mieliście zaledwie tydzień. To chyba nie jest dużo
czasu, aby przygotować repertuar?
– Kiedy okazało się, że od 12 lutego możemy grać ponownie, zaczęliśmy pomiędzy
szefami kin wymieniać się informacjami,
co możemy pokazać. Było kilka tytułów,
które ukazały się przed listopadowym lockdownem i nie zdołaliśmy ich wyświetlić.
Te filmy zaczęliśmy grać w walentynkowy
weekend. Zaprosiliśmy więc widzów na
polską komedię romantyczną „Jak zostać
gwiazdą”. Już w kolejnym tygodniu z polskich
produkcji udało nam się zagrać między innymi „Skłodowską”, a w kolejnym „Banksterów”. „Skłodowska” to świetny film, który
swoją premierę miał mieć 20 marca 2020
roku. Wtedy nie udało się go pokazać i teraz
z nim wróciliśmy. Od 12 marca mamy też
w repertuarze prawdziwą perełkę dla całej
rodziny – animowaną produkcję Disneya „Co
w duszy gra”, i to w formacie 2D i 3D. Film
zachwyca nie tylko fabułą i animacją, ale
także muzyką, ponieważ główny bohater
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jest muzykiem. Z kolei 19 marca wchodzimy
z „Nocnym konwojem”, ambitniejszą francuską rozrywką z Omarem Sy w roli głównej.
Kolejna premiera czeka nas już 26 marca
i to z nieco bardziej wysmakowanym tytułem. Mam na myśli skandynawski film „Na
rauszu”. To festiwalowy obraz z przesłaniem,
który gorąco polecam. Czwórka nauczycieli
decyduje się na brzemienne w skutki wyzwanie. Umawiają się, że będą przez jakiś czas
przychodzić do szkoły na rauszu. Kolejne
dni mijają, okazuje się, że nauczycielom na
owym rauszu świetnie się pracuje, nikt niczego nie zauważa, zatem postanawiają kontynuować wyzwanie, które z czasem zmienia
się w uzależnienie od alkoholu, rujnując im
życie. O tym filmie na pewno będzie głośno, tym bardziej, że dystrybutor zapowiada
kampanię reklamową. W międzyczasie nie
zapomnieliśmy o Dniu Kobiet, sprzedając
bilety na zamknięte seanse dla pań z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.
Z tego, co Pani mówi, wynika, że mimo
niełatwego czasu, nie zwalniacie kroku i robicie wszystko, aby repertuar
w „Wielkopolaninie” był jak najbardziej aktualny.
– Od momentu, kiedy zdecydowaliśmy
się na cyfryzację naszego kina, uzyskaliśmy szybki i łatwy dostęp do światowych
i krajowych premier. Praktycznie na bieżąco graliśmy repertuar, który dostępny był
w multipleksach, w dużych miastach Polski.
Nierzadko w dniu ogólnopolskiej premiery
danego tytułu grano go i u nas, a widownia zawsze była zapełniona przynajmniej
w trzech czwartych, jeśli nie do ostatniego
miejsca. Liczymy, że te czasy wrócą, choć
aktualnie na 184 miejsca przyjąć możemy
90 widzów. Zatem, drodzy bukowianie,
pamiętajcie o nas, bo wszystko, co robimy,
robimy dla Was. Gorąco Was zapraszamy,
jesteśmy otwarci pięć dni w tygodniu,
z wyjątkiem środy i czwartku. U nas jest
nie tylko miło, ale i bezpiecznie. Po każdym
seansie dezynfekowane są poręcze, klamki,
toalety, można samemu skorzystać z płynu
odkażającego, bezwzględnie przestrzegamy
noszenia maseczek, na widowni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia
przekąsek i napojów. Wyznaczyliśmy również osobne drogi wejścia i wyjścia z sali kinowej, tak by
maksymalnie zastosować regułę
dystansu społecznego. Z tego samego powodu zachęcamy też do
kupowania biletów online i przychodzenia dopiero na seans. Cieszy
nas, że widzowie nie skarżą się na
te obostrzenia, po prostu wiedzą,
że nie wynikają one ze złej woli, po
prostu na ten moment inaczej nie
da się funkcjonować.
11

HoReCa
vs. pandemia
Pandemia zweryfikowała sposób postrzegania wielu rzeczy. Coś, co dawniej nawet nam się nie śniło, stało się
namacalne. Koronawirus szerzył się
na świecie dużo wcześniej, nim dotarł do Polski. Można było czerpać
z gotowych scenariuszy zachowań,
a mimo to wciąż jest wiele głosów
twierdzących, że rząd zawiódł. Nie
wiadomo, dlaczego jedne branże są
zamykane, a drugie nie. Ludzie działający w sektorze HoReCa mierzą się
z bezradnością wobec decyzji rządu.
Decyzji nieopartych na badaniach,
które pokazałyby, czy gastronomia
wpływa na zwiększenie wskaźnika
zakażeń. Jak się funkcjonuje w tak
ostrym reżimie biznesowym?
Mikołaj Nowak (Restauracja NOVA
Trattoria): Pierwsze zamknięcie restauracji w ramach lockdownu nastąpiło 10 marca, a 27 mieliśmy mieć rocznicę otwarcia
lokalu. Nie był to optymistyczny moment.
Przetrzymaliśmy te pierwsze, trudne dwa
tygodnie. Później już szybko zintensyfikował się dowóz zamówień do klientów. Po
wznowieniu działalności gastronomii na
mniej restrykcyjnych zasadach ogłoszonych
przez rząd, od 18 maja szczęśliwie mieliśmy
bardzo wielu gości. A do tego ta duża liczba
dowozów pozostała, a ich obszar stale się
powiększa. Początki pandemii wbrew pozorom zadziałały na naszą korzyść. Udało
się też utrzymać pełen skład pracowników.
Reżim wymusił wprowadzenie jakichś
zmian?
M.N.: Zmieniliśmy trochę menu. Wprowadziliśmy burgery, które bardzo dobrze
przyjęły się wśród klientów. W ofercie
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pojawiły się także nasze swojskie wyroby, wędzona szynka i schab. Z początkiem
lutego wzbogaciliśmy nasze menu o sushi.
Zamówień jest tak dużo, że czasem musimy
zreorganizować przestrzeń w lokalu, by zrealizować wszystkie zamówienia. Pozostała
część karty nie uległa zmianie. A pizza wciąż
cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Naszym klientom nalezą się naprawdę duże
podziękowania za ogrom wsparcia z ich
strony. W Dzień Pizzy spłynęło tak dużo
zamówień, że po godzinie 17 musieliśmy
je wstrzymać. Telefon dzwonił dosłownie co
parę minut. Klienci, którzy nie mogli kupić
pizzy, obdarzyli nas w tej sytuacji dużym
zrozumieniem i zamówienia przełożyli na
następny dzień.
Opowiada Pan o wszystkim z dużym
optymizmem i uśmiechem na twarzy.
To znak, że najgorsze już za Wami?
M.N.: Pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
Początki pandemii siłą rzeczy budziły wątpliwości, czy to wszystko da się utrzymać. Ale
po tych dwóch tygodniach próby wszystko
się ładnie rozkręciło. Szybko adaptujemy
się do nowych sytuacji, szukamy rozwiązań.
Nie da się ukryć, że z największym utęsknieniem czekamy, by ponownie ugościć naszych
AKTUALNOŚCI

klientów w lokalu i wrócić do normalnych
zasad funkcjonowania.
Jak zmieniło się hotelarstwo w dobie
pandemii?
Andrzej Majewicz (Hotel i Restauracja
Melodia): Mieliśmy w zasadzie zawsze 99%
gości hotelowych, którzy przyjeżdżali w celach biznesowych. Na mocy bieżących rozporządzeń staramy się wciąż tę współpracę
utrzymać, nie łamiąc przepisów. Ostatnie
obostrzenia są jeszcze bardziej restrykcyjne
niż wcześniej. Wymóg zbierania dokumentacji związanej z pobytem gości nocujących
generuje tyle pracy, że trudno to sobie nawet
wyobrazić. Mnóstwo osób przyjeżdzających
do naszej gminy w celach służbowych jest
postawionych w bardzo trudnej sytuacji. Nie
jest to potrzeba wynajmu na 2-3 noce, tylko wiąże się z pobytem długoterminowym,
uwarunkowanym kontraktem danej firmy.
Skutki aktualnych przepisów każdy z nas
może odczuć, chociażby nie mogąc wynająć
hotelu, gdy w podróży zepsuje się auto. Z kolei będąc opiekunem zwierzęcia-pacjenta,
który poddany jest leczeniu u weterynarza,
można bez problemu skorzystać z noclegu
w pobliżu kliniki (właściciel hotelu musi
mieć potwierdzenie leczenia od weterynarza). Przytłacza ciągła zmiana przepisów
i brak precyzyjnych ustaleń, które na domiar
złego wprowadzane są na ostatnią chwilę.
Karolina Majewicz: Serce pęka, gdy patrzę na zamkniętą restaurację. Do tej pory
skupialiśmy się głównie na organizacji imprez. To, co nas obecnie ratuje, to szczęście
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do ludzi. Nie opuścili nas stali klienci zarówno w dziedzinie gastronomii, jak i hotelarstwa. Odczuliśmy wiele niepisanych
wyrazów sympatii. Nie przeprowadzono
do tej pory badań, na podstawie których
można byłoby oszacować, czy gastronomia
rzeczywiście wpływa na zwiększanie liczby
zakażeń. Nasz lokal jest w pełni dostosowany do wymogów sanitarnych. Możemy
przyjąć w bezpieczny sposób sporą liczbę
gości, posiadając dużą powierzchnię, czy
też wentylację mechaniczną na tych samych
zasadach, jakie panują w innych miejscach
publicznych, a mimo to nie możemy funkcjonować.
Jeśli działalność restauracji opierała
się głównie na imprezach, to jak poradzili sobie Państwo z dotychczasowymi rezerwacjami?
K.M.: W okresie, w którym mogliśmy
działać, imprezy odbywały się, lecz w bardzo
okrojonym składzie. Zeszłoroczne uroczystości komunijne udało się zrealizować wszystkie, lecz w przeniesionych terminach. Nie
mając informacji o tym, co czeka nas dalej,
planowanie, które było zawsze nieodłączną
częścią naszej pracy, jest teraz wręcz niemożliwe, ponieważ nikt nam nie zagwarantuje, że
uda się to zrealizować. W miarę możliwości
staramy się być elastyczni i przekładamy
dotychczasowe imprezy na inne terminy.
Rekompensatą za brak generowania
przychodów miały być tarcze finansowe. Udało się skorzystać z tej pomocy?
K.M.: Nie ze wszystkich. Tylko częściowo udało się nam skorzystać. Pozytywnie
zaskoczyła nas też Rada Miasta i Gminy
Buk z Panem Burmistrzem na czele, kiedy to w odpowiedzi na wspólną petycję
firm z naszej branży, zostaliśmy zwolnieni
z ostatniej raty podatku od nieruchomości.
To bardzo potrzebny i sprawiedliwy gest
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w obecnej sytuacji. Wielu przedsiębiorców
skarży się, że nie załapali się na żadną pomoc,
ponieważ przepisy regulujące te kwestie są
skonstruowane zbyt ogólnie. A każdy jeden
przypadek jest inny.
A.M.: Była też sytuacja, w której za listopad w ramach tarczy można było otrzymać
dofinansowanie do miejsc pracy i zwolnienie
ze składek ZUS. Kluczowy okazał się rodzaj
PKD wpisany w dokumentach jako główny.
Nie mogliśmy z pomocy skorzystać, ponieważ spośród kilku naszych PKD wiodącym
był ten związany z hotelarstwem, a nie został uwzględniony w tarczy. Są to momenty
poczucia dużej niesprawiedliwości. Można
by ich przytoczyć znacznie więcej.
Wsparcie w ramach tarczy pokrywa
jedynie nieznaczną część zapotrzebowania. Co miesiąc nieuchronnie
nadchodzi czas opłacania rachunków,
rozliczeń z pracownikami i różnego
typu opłat. Na jak długo jeszcze wystarczy sił w czekaniu na dobre czasy?
K.M.: Często te pozytywne głosy od klientów, że nie mogą się doczekać, aż otworzymy,
podtrzymują nas na duchu, bardzo za nie
dziękujemy. Wielu z naszych pracowników
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jest z nami od dziecięciu, czy dwunastu lat,
tym bardziej doceniamy, że są z nami cały
czas na dobre i na złe, że tworzymy wspólnie
coś wyjątkowego. Mamy nadzieję, że razem
to wszystko przetrwamy i całkiem niedługo
wrócimy do normalności, za którą wszyscy
tak bardzo tęsknimy!
Pojawiła się kiedykolwiek taka myśl,
że restauracja może nagle przestać
działać z przyczyn niezależnych?
Magdalena Lenarczyk (Restauracja &
Pizzeria Mateo): Chyba nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że taka sytuacja może
nastąpić. Życie każdego zmieniło się diametralnie. Jako gastronomia odczuwamy
skutki dość mocno. Od maja do października
działaliśmy w bezpieczny sposób. I nadal
moglibyśmy, lecz musimy dostosować się
do obecnych wymogów. Bazujemy przede
wszystkim na dostarczaniu zamówień do
klientów i odbiorach własnych. Ich liczba
jest porównywalna do tych sprzed pandemii,
weekendami często się zwiększa.
A co ze wsparciem z tarczy?
W naszym przypadku niestety nie udało
się skorzystać. Przeszliśmy zmiany organizacyjno-prawne w firmie, uniemożliwiające
staranie się o dofinansowanie od państwa,
w związku z czym musimy sobie radzić we
własnym zakresie. Wprowadzamy nowości, jak na przykład pizzę neapolitańską,
wypiekaną w piecu opalanym drewnem.
W Buku do tej pory takiej oferty nie było.
Z innowacji mamy także „Spiżarnię Mateo”,
czyli sprzedaż ekologicznych wyrobów typu
konfitury, zupy, buraczki, pyszny pasztet, czy
kiełbasa słoikowa.
Mieszkańcy wspierają w trudnych
chwilach?
Klienci nas na szczęście nie zawiedli.
Mieliśmy na przykład wzmożoną liczbę
zamówień w Światowy Dzień Pizzy – oby
takich jak najwięcej (śmiech)! Wspierają
nas też bardzo na duchu.
Pracownicy również nie zawiedli?
Na szczęście pełen skład udało się nam
utrzymać.
Zuzanna Skibińska
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HARMONOGRAM POSTOJU
MPSZOK W 2021 ROKU

Do MPSZOK można oddać.
» zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
» baterie i akumulatory
» przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych
» odpady wytworzone podczas iniekcji
domowych (zużyte igły, strzykawki)
» farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
tusze, farby drukarskie
» kleje, lepiszcze, żywice, detergenty

DATY POSTOJU MPSZOK
6 MARCA, 8 MAJA, 7 SIERPNIA, 6 LISTOPADA
08:00-08:20 Buk – ul. Wielkowiejska 17
– parking przy byłych szaletach
08:25-08:45 Buk – os. 700-lecia Miasta
– parking przy obwodnicy od strony ul.
Dworcowej
08:50-09:10 Buk – ul. Powstańców Wielkopolskich – teren targowiska
09:20-09:40 Otusz – przy sali wiejskiej
09:50-10:10 Cieśle – przy posesji Sołtysa
10:15-10:35 Niepruszewo – ul. Starowiejska – teren przy kotłowni, naprzeciwko kościoła
10:40-11:00 Kalwy – przy świetlicy wiejskiej
11:10-11:30 Żegowo – przy Klubie Rolnika
11:40-12:00 Wielka Wieś – przy domu
Sołtysa

12:05-12:25 Pawłówko – za przystankiem
autobusowym, koło stawu
12:35-12:55 Dobieżyn – ul. Powstańców
Wielkopolskich – przy ulicy Podgórnej (przy
sklepie)
13:05-13:25 Szewce – przy budynku OSP
13:35-13:55 Dakowy Suche – ul. Kwiatowa
– naprzeciwko sklepu
14:05-14:25 Dobra - Sznyfin, skrzyżowanie
przy PKS (plac przy stawie, tzw. Jeziorko)
14:35-14:55 Wielka Wieś – skrzyżowanie
ul. Różanej i Irysowej (przy placu zabaw)

1. Do MPSZOK odpady dostarczać mogą
mieszkańcy z terenu Miasta Poznania
oraz mieszkańcy Gmin – uczestników
Związku Międzygminnego „GOAP”.
2. MPSZOK kursuje według harmonogramu
ustalonego na dany rok kalendarzowy
dla terenu danej gminy/miasta, określającego dni, godziny oraz miejsca postoju
MPSZOK.
3. Przyjmowanie odpadów komunalnych
do MPSZOK jest bezpłatne.
4. MPSZOK przyjmuje wyłącznie następujące selektywnie zbierane odpady
komunalne:
» Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw
domowych;
» Zużyte baterie i akumulatory;
» Farby i rozpuszczalniki oraz opakowania
po nich;
» Świetlówki, żarówki;
» Przeterminowane leki;
» Termometry;
» Chemikalia, środki ochrony roślin;
» Kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
detergenty;
» Odpady wytworzone podczas iniekcji
domowych (zużyte igły, strzykawki);
5. MPSZOK nie przyjmuje takich odpadów
jak:
» Materiały zawierające azbest;
» Odpady w ilościach wskazujących na to,
iż pochodzą z działalności gospodarczej
– wszelkie odpady w ilościach masowych
(w beczkach, workach, skrzynkach np.
zawierających kilkanaście butelek tego
samego odpadu – pojemność ponad 20

Szczegółowe informacje na temat przyjmowanych przez MPSZOK odpadów:

REGULAMIN MPSZOK
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Mieszkańcu pamiętaj!
Postój MPSZOK trwa 20 minut

litrów na opakowanie jednostkowe);
» Odpady nieoznaczone, bez możliwości
wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa
umowa dotycząca drogowego przewozu
towarów i ładunków niebezpiecznych);
» Odpady w opakowaniach cieknących;
» Wszystkie odpady wskazujące na źródło
pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe
dla prac domowych: kwasy, zasady,
sole chemiczne, odczynniki chemiczne
z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy
fotograficznych) – zwłaszcza w dużych
ilościach;
» Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
» Odpady budowlane;
» Opony;

Grupa odpadów: Odpady problemowe
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01
29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
GOSPODARKA ODPADAMI

Nie oddajemy.
» materiałów zawierających azbest
» odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej
» odpadów w opakowaniach cieknących
» odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej i identyfkacji
» jakichkolwiek odpadów wskazujących
na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych
»
»
»
6.

Bioodpady;
Odpady komunalne zmieszane;
Papier, szkło, tworzywa sztuczne.
Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach
oraz posiadać oryginalną informację
(etykietę) umożliwiającą identyfikację
odpadu w chwili przekazania.
7. Pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to
sprzeczne z przepisami obowiązującego
prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu
lub życiu ludzi.
8. Pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby
odpadem objętym odbiorem w ramach
działania MPSZOK.

Grupa odpadów: Odpady komunalne
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
ex 20 01 99 Odpad wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
l LUTY-MARZEC 2021

Program likwidacji azbestu

O

d 2009 roku w Polsce realizowany jest program wycofywania z użytku wyrobów zawierających azbest. W tym roku
zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są do 30
lipca 2021 roku. Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności
gospodarczej, posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego (na terenie Miasta i Gminy Buk),
na której znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą wniosek
do Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).

NABÓR 2021
wniosków

DO

30 LIPCA

Zakres działań likwidacyjnych obejmuje:

1. demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie,
transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
2. zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu
poznańskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na
składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane
koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych
i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji
dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.
Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest
pochodzą z budżetu powiatu poznańskiego, budżetów gmin uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest,
a także mogą pochodzić z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2021 (do pobrania w holu urzędu lub na stronie
internetowej bip.buk.gmina.pl w zakładce Druki do pobrania – Ochrona Środowiska) do Urzędu Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1,
64-320 Buk (Biuro Podawcze pok. Nr 1 ) lub bezpośrednio do urny
wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Buku od strony ul. Ratuszowej nr 1.

Do wniosku należy załączyć:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
2. zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest –
w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność
lub użytkowanie wieczyste,
3. w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie
prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających
azbest,
4. w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, dokumenty o których mowa w § 13 ww. Regulaminu cyt.
„W przypadku, gdy pomoc będzie udzielana w odniesieniu do
podmiotów, o których mowa w § 12, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji określonych
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
KOSYNIER BUKOWSKI l	

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

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
» § 12 Regulaminu cyt. „W przypadku, gdy budynek, z którego
zdejmowany będzie azbest jest wykorzystywany do działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi, pomoc z tego programu będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym, a realizacja wniosku będzie
zależeć od stopnia wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. W sektorze
produkcji rolnej można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekroczy kwoty
20.000 EUR”;
5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Wnioski można składać od dnia 22 lutego br. do wyczerpania
limitu, przy czym ostateczny termin składania wniosków to 30 lipca
2021 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich
wpływu i następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do
czasu ich uzupełnienia.
Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno
dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku
bieżącym.

Szczegółowych informacji udziela insp. ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku – pan Konrad Woźniak (tel.
61 888 44 42, e-mail konrad.wozniak@buk.gmina.pl).

GOSPODARKA ODPADAMI
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Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych
w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2021/2022

D
»

»

»

»

o szkół w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich w Buku
Buk, Otusz, Pawłówko, Wielka Wieś,
Wiktorowo, Wysoczka, Wygoda, Żegowo
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr
Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
Niepruszewo, Cieśle, Kalwy
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego
Cieślaka w Dobieżynie
Dobieżyn
Szkoła Podstawowa im. dr. Lecha
Siudy w Szewcach
Szewce, Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
22 do 26 lutego 2021 r.

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły
podstawowej.
8 do 12 marca 2021 r.

W dniu 4 marca 2021 r.
rozpoczęła się rekrutacja
do oddziału sportowego
na rok 2021/2022

W

nioski o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV można składać
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata kryteriów naboru.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
TERMIN OD

TERMIN DO

4.03.2021 r.
godz. 9.00

11.03.2021 r.
godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów
sportowych klas IV w szkołach podstawowych,
w których zostaną utworzone oddziały sportowe
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata kryteriów naboru
15.03.2021 r.
godz. 9.00

22.03.2021 r.
godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej kandydatów posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
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23.03.2021 r. godz. 12.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 marca do 18 marca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
wymienionych w art. 150 ustawy.
19 marca 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
6 do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
wymienionych w art. 150 ustawy.
12 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
13 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci
niezakwalifikowanych.

29 marca 2021 r.

20 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w aktualnościach na stronie www.buk.gmina.pl
z dnia 17 lutego 2021.

30 marca do 2 kwietnia 2021 r.
Przekazanie informacji na temat wyników prób
sprawności fizycznej.
24.03.2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
24.03.2021 r.
godz. 9.00

30.03.2021 r.
godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli
uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.
31.03.2021 r. godz. 12.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
od 31.03.2021 r. od godz. 12.00

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do oddziału sportowego klasy IV.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
4.05.2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie na stronach internetowych szkół
podstawowych informacji o wolnych miejscach
w oddziałach sportowych klas IV.
O Ś W I ATA

4.05.2021 r.
godz. 12.00

07.05.2021 r.
godz. 15.00

10.05.2021 r.
godz. 9.00

14.05.2021 r.
godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca
w oddziałach sportowych klas IV.

Próba sprawności fizycznej kandydatów posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
17.05.2021 r. godz. 12.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób
sprawności fizycznej
18.05.2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
18.05.2021 r.
godz. 9.00

21.05.2021 r.
godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli
uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.
24.05.2021 r. godz. 12.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
Wniosek do pobrania na stronie http://
spbuk.pl/rekrutacja-do-oddzialu-sportowego-na-rok-2021-2022/ oraz w aktualnościach na stronie www.buk.gmina.pl z dnia
18 lutego 2021.
l LUTY-MARZEC 2021

Od września 2021 r. w Niepruszewie
przy ulicy Żytniej rozpocznie działalność
nowe przedszkole publiczne

P

owstanie nowoczesny, przestronny
budynek przedszkola, który mieścić
będzie pięć sal dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych,
co umożliwi utworzenie pięciu oddziałów
przedszkolnych liczących 25 dzieci każdy.
Duże kolorowe sale wyposażone zostaną
w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne,
dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
w wieku przedszkolnym.
Placówka posiadać będzie wygodną

szatnię. Zaplecze kuchenne umożliwi przygotowywanie pierwszego i drugiego śniadania oraz wydanie dwudaniowego obiadu
przygotowanego przez firmę cateringową
z uwzględnieniem potrzeb dzieci z alergiami
pokarmowymi.
Przedszkole otaczać będzie ogrodzony,
bezpieczny plac zabaw. Wyposażony zostanie w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki
i inne urządzenia, co zagwarantuje dzieciom
doskonałą zabawę na świeżym powietrzu

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci
w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku
szkolnego, może uczęszczać do przedszkola
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31
ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
3. Rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 22 do 26 lutego 2021 r. Brak deklaracji
w/w terminie traktuje się jako rezygnację
z miejsca w przedszkolu.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci
zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
kryteria mające jednakową wartość, wy-

mienione poniżej w kryteriach naboru (art.
131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe)
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę
kryteria oraz liczba punktów za kryteria,
określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym

Zasady rekrutacji do publicznych
przedszkoli w Mieście i Gminie Buk
w roku szkolnym 2021/2022
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O Ś W I ATA

przez cały rok.
Nad edukacją i bezpieczeństwem przedszkolaków czuwać będzie w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W każdej grupie
pracować będzie jeden nauczyciel i jedna pomoc nauczyciela, którzy zapewnią dzieciom
bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.
Przedszkole zapewni dzieciom zajęcia
rytmiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, profilaktykę i terapię logopedyczną,
oraz gimnastykę korekcyjną. Pracę dydaktyczną wspierać będą między innymi: warsztaty plastyczne przestawienia teatralne,
koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi
ludźmi oraz wycieczki.
W godzinach od 8:00 do 13:00 opieka
nad dzieckiem w przedszkolu będzie bezpłatna. Za pozostałe godziny pobytu dziecka
w przedszkolu rodzic będzie ponosił opłatę
w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Dzienny
koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu
wynosić będzie 12,5 zł.
Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do
17:00.
Chcielibyśmy podziękować burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi
oraz pracownikom urzędu gminy za bardzo
dobrą współpracę i dotychczasową pomoc
przy uruchamianiu nowego przedszkola.
Remigiusz Stein
Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Buk,
22 do 26 lutego 2021 r. – składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego;
8 do 17 marca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym;
18 marca do 25 marca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy;
26 marca 2021 r. – podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
29 marca do 2 kwietnia 2021 r. – uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci
niezakwalifikowanych;
17

9 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
12 do 16 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
19 do dnia 21 kwietnia 2021 r. – weryfika-

Babciu, dziadku,
żyjcie sto lat!

cja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy;
22 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2021 r –

uzupełnienie dokumentów przez rodziców
dzieci nie zakwalifikowanych;
30 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

szaki, wszystkie dzieci zaangażowały się
w robienie drobnych prezentów i upominków. Pomysłów było wiele: od kalendarzy
i ozdobnych obrazków, po laurki, świeczniki
i kwiatki z bibuły. Podczas tych wyjątkowych
dni dużo rozmawiano o seniorach, wspominano wspólne chwile, wesołe i zabawne
historie oraz śpiewano piosenki.
W tym trudnym dla wszystkich czasie
nie udało się spotkać z dziadkami w swoich
salach, dlatego całą miłość i szacunek dzieci
okazały w przygotowanych upominkach.
Własnoręcznie wykonane i ozdobione cudeńka długo jeszcze będą przypominały
jak ważny dla każdego dziecka jest babcia
i dziadek!

Przedszkole „Pluszak”
Pomimo że w tym roku możliwości spotkań z najbliższymi zostały ograniczone, wychowankowie Przedszkola „Pluszak” także
nie zapomnieli o swoich kochanych babciach
i dziadkach. Z pomocą wychowawczyń dzieci
przygotowały w grupach cudowne upominki. Życzenia oraz piosenki zostały natomiast
nagrane i za pośrednictwem najbliższych
dotarły drogą elektroniczna do kochanych
seniorów.
Wszystkim babciom i dziadkom raz
jeszcze życzymy przede wszystkim zdrowia
i pociechy z wnuków.
s. Justyna Wenta, Magdalena
Jankowska, Magdalena Werner

Wymagane w rekrutacji druki do pobrania dostępne są w aktualnościach (z dnia 8
lutego) na stronie www.buk.gmina.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Buk pod adresem http://bip.buk.
gmina.pl/m,1613,oswiata.html.

D

zień Babci i Dziadka w przedszkolach
i żłobkach to tradycja, bez której trudno sobie wyobrazić pierwszy miesiąc
nowego roku. I tym razem mimo trudnej
sytuacji epidemiologicznej bukowskie placówki i ich podopieczni zadbali o to, aby
babcie i dziadkowie poczuli się docenieni.

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo
Sympatyczny wierszyk o babci i dziadku towarzyszył dzieciom z Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo,
w którym Dzień Babci i Dziadka obchodzono 22 stycznia. Z tej okazji przedszkolaki
w poszczególnych grupach przygotowały
wspaniałe występy artystyczne, które zostały nagrane i przekazane dziadkom. Dzieci
powiedziały wierszyk-życzenia i zaśpiewały
piosenkę. Przedszkolaki wykonały również
własnoręcznie laurki. Z powodu pandemii
Covid-19 nie udało się jak co roku spotkać
na wspólnej modlitwie za dziadków podczas
Mszy św. w kościele. Przedszkolaki otoczyły
szczególną pamięcią w modlitwie swoich
dziadków podczas porannej modlitwy i Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Przedszkole im. Krasnala Hałabały
W Przedszkolu im. Krasnala Hałabały
przygotowania do Dnia Babci i Dziadka
trwały kilka dni. Od maluchów po star-

18

O Ś W I ATA

l LUTY-MARZEC 2021

Balików nie mogło
zabraknąć

Z

godnie z wielowiekową tradycją karnawał i bale przebierańców są po to, aby
odganiać złe duchy i z nadzieją czekać
na wiosnę. Dla najmłodszych przedszkolne
baliki to przede wszystkim czas wspaniałej zabawy, której wspomnienia żywe będą
przez lata.
W Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo jako pierwsze podczas baliku bawiły się dzieci z Maków, po
nich w kolejnych dniach swoje małe świę-

KOSYNIER BUKOWSKI l	

to radości miały Margaretki, Róże i Bratki.
Przedszkolaki dumnie prezentowały swoje
bajeczne stroje. Z ogromną ochotą uczestniczyły w tańcach i zabawach, które przyniosły
im wiele radości. Dzięki rodzicom, którzy
zadbali o to, aby na balu nie zabrakło ulubionych przekąsek, dzieci mogły się posilić
i nabrać energii w przerwie od zabaw.  
Balik karnawałowy zorganizowano także
w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. Dla
podopiecznych był to niezwykły dzień, którego wyczekiwali już od wielu tygodni. Dzieci
założyły w tym dniu najróżniejsze stroje.
Przebrania cieszące się w tym roku szczególną popularnością to: policjant, księżniczka,
Spiderman oraz Myszka Minnie. Podczas

O Ś W I ATA

tegorocznego balu, ze względów epidemiologicznych, każda z grup przebywała w swojej
sali, gdzie dzieci wraz z paniami śpiewały,
tańczyły i bawiły się w rytm muzyki. Nie
obyło się również bez sesji zdjęciowej, a zabawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
W podobnym tonie bawiły się dzieci
przedszkolne i żłobkowe z „Pluszaka”. Stroje i dekoracje przyprawiały o prawdziwie
karnawałowy zawrót głowy, a uśmiechy najmłodszych oraz pań tylko dowodzą, że były to
niezapomniane chwile, mimo że przyszło się
bawić się w węższym, bo grupowym gronie.
s. Justyna Wenta
Natalia Kolasińska-Frankiewicz
Magdalena Werner
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Serduszkowy zawrót głowy

15

lutego był dla przedszkolaków
z Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci
wzięły udział w różnych zabawach zwią-

zanych z Walentynkami m.in.: szukały
drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły
się zrobionymi przez siebie papierowymi
serduszkami. Nie obyło się również bez

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BUKU
ogłasza nabór do klas I na rok 2021/2022
Składanie wniosków: od 17 maja do
21 czerwca 2021
Co nas charakteryzuje?
» Klasy wielozawodowe – możliwość kształcenia w wybranym zawodzie;
» Praktyki u pracodawcy na podstawie
umowy o pracę;
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» Pierwsze doświadczenie zawodowe
i wynagrodzenie za pracę;
» Komfortowe warunki nauki;
» Bezpieczna, przyjazna i życzliwa atmosfera;
» Równe szanse dla wszystkich uczniów
– zindywidualizowana praca z uczniami
O Ś W I ATA

niespodzianki w postaci kreatywnego serca ufundowanej przez Radę Rodziców. Na
zakończenie serduszkowych zabaw odbyła
się sesja zdjęciowa przy ściance z napisem
LOVE. Dzień Walentynowy w Przedszkolu
im. Krasnala Hałabały na pewno można zaliczyć do udanych.
Magda Gorzaniak

o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
» Dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na
stronie: www.zspgbuk.pl
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
W BUKU
ul. Dworcowa 44, 64-320 Buk,
tel. 61 830 10 01
sekretariat@zspgbuk.pl
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„Odszedłeś jak płomień świecy
który się na wietrze chwieje
choć go zgasił podmuch losu
nadal nasze serca grzeje
i Twój uśmiech ujmujący
w nich na zawsze promienieje…”
Nieopisany żal i smutek ścisnął nasze serca na wiadomość
o śmierci naszego kochanego
Męża, Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

V Śp. Stanisława Kalemby
Wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach dzielili z nami
smutek i żal po Jego stracie, składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy Wam Droga Rodzino, Drodzy Przyjaciele, Sąsiedzi i Członkowie Delegacji, którzy wzięliście udział
w ostatnim pożegnaniu Śp. Stanisława. Za opiekę nad nim
dziękujemy: Dr. Zbigniewowi Filipiakowi, Dr. Michalinie
Marcinkowskiej, Pani Elżbiecie Wolnej, Dr. Jakubowi Białasowi oraz Pielęgniarkom z Przychodni Vigilax, których
pomoc była nieoceniona. Dziękujemy wszystkim za wspólną
modlitwę, zamówione Msze św. i złożone wieńce i kwiaty.
Za poprowadzenie ceremonii pogrzebowej dziękujemy
ks. proboszczowi Mariuszowi Dudkiewiczowi i ks.
Grzegorzowi oraz Zakładowi Pogrzebowemu „Osiński”.
Pogrążona w żałobie
żona wraz z rodziną

Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania

w queście (grze turystycznej) „Orzeł i reszka”.
Bezpłatna broszura dostępna jest w holu Urzędu Miasta (do
wyczerpania) oraz bezpłatnie w punktach Informacji Turystycznej
w Poznaniu (Stary Rynek 59/60 oraz dworzec Poznań Główny)
w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Wersję elektroniczną można pobrać ze strony www.buk.gmina.
pl, zakładka Strefa turysty - informacja turtystyczna.
Partnerzy wydania: Powiat poznański, Koleje Wielkopolskie.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ   ISSN 1429-2742

U

kazało się nowe wydanie publikacji „Atrakcje turystyczne.
Okolice Poznania”, przygotowanej przez Poznańską Lokalną
Organizację Turystyczną. To 66 ciekawych miejsc wartych
zobaczenia: muzea, atrakcje przyrodnicze, miejsca rekreacji, parki
rozrywki – na pewno nie wszystkie znane czytelnikom! Są tam
także opisy najciekawszych szlaków, gry turystyczne, wskazówki
dojazdu i wykaz punktów informacji turystycznej. Strony poświęcone gminie Buk prezentują Salę Miejską (dawną synagogę) oraz
odrestaurowany kościół św. Krzyża. Turyści mogą także przemierzyć
trasę spacerową po starówce, zgłębiając przy okazji zagadki ukryte
KOSYNIER BUKOWSKI l

Redaktor Naczelny: Hubert Wejmann
Skład zespołu redakcyjnego:
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Adres Redakcji:    [UWAGA: nowy adres e-mail do Redakcji!]
64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: kosynierbukowski@mgokbuk.pl
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: dyrekcja@mgokbuk.pl
Kolportaż: Paweł Króliczak
Ogłoszenia i reklamy: Ewa Szurkowska, tel. (61) 8140 121,
e-mail: kosynierbukowski@mgokbuk.pl (z dopiskiem reklama)
(do 25 dnia każdego miesiąca) – Zapraszamy do zamieszczania reklam
Opracowanie graficzne, skład, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania
w wybranym przez siebie miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

21

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

O

W

A

GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE

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

RAIL PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.
Monter Elektryk
Poszukujemy osoby:
• posiadającej doświadczenie w montażu instalacji elektrycznych
najlepiej w pojazdach budowlanych lub rolniczych,
• umiejącej przygotowywać wiązki kablowe oraz składać szafki
sterownicze,
• umiejącej czytać dokumentacje elektryczną
• zorientowanej na realizację powierzonych zdań
• samodzielnej w wykonywaniu powierzonych prac
Twoim obowiązkiem będzie:
• montaż instalacji elektrycznej w pojazdach kolejowych w oparciu o
powierzoną dokumentacje
• wstępne testowanie zmontowanych pojazdów oraz przygotowanie do
transportu
Z naszej strony deklarujemy:
• umowę o pracę,
• zarobki adekwatnie do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
• odpowiednio docenimy i nagrodzimy zaangażowanie oraz owocną
pracę,
• bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej hali montażowej,
• terminowość wypłat (bez ukrytych płatności),
• szkolenia,
• uczciwość,
• rzetelność,
• przyjazną atmosferę pracy
Miejsce Pracy: Niepruszewo
Jeżeli szukasz pracy na stałe i chcesz pracować w stabilnej, rozwijającej
się firmie, dołącz do nas!
CV proszę przesłać na adres: kozak@railproducts.pl
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Sprzedaż mleka koziego
Sprzedaż mleka krowiego
Jajka

Zapraszamy
do zamieszczania reklam
w „Kosynierze Bukowskim”
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Dobieżyńska 27 Buk
tel. (61) 8140 121, e-mail:
kosynierbukowski@mgokbuk.pl
(z dopiskiem reklama)

REKLAMY
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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
KOSYNIER BUKOWSKI l	

REKLAMY

23

