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Drodzy
Mieszkańcy,

L

ato to zazwyczaj czas
budów i remontów, szczyt sezonu prac w rolnictwie,
wakacyjnych wyjazdów, a w medialnych
przekazach często tzw. sezon ogórkowy. Tym
razem jest jednak nieco inaczej. Pod koniec
lipca nasza gmina przystąpiła do Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego podstawowym
zadaniem będzie zorganizowanie regularnej
i komfortowej komunikacji autobusowej na
obszarze administrowanym przez związek.
W tym zakresie niezbędne będą starania
dotyczące zakupu nowego, niskoemisyjnego
taboru przy pomocy środków unijnych, jak
i odnowienie pojazdów spółki PKS Poznań,
która już wkrótce stanie się operatorem wewnętrznym działającym na rzecz związku.
Stworzona zostanie także siatka połączeń
autobusowych, zintegrowana z Poznańską
Koleją Metropolitalną.
Jak wiemy, transport publiczny to bardzo ważna kwestia na terenie naszej gminy.
Nie możemy zapominać o mieszkańcach
w szczególności tych sołectw, z których nie
odjeżdża żaden autobus. Dlatego planowane
jest uruchomienie wewnętrznej, gminnej
komunikacji. W tym przypadku bardzo

Z obrad sesji

ważne będzie usprawnienie sieci drogowej
w kontekście utrudnień, jakie stwarzają dwa
przejazdy kolejowe na naszym terenie. Dlatego już teraz prowadzimy zaawansowane
rozmowy z PKP w sprawie rozwiązania
tego problemu. Natomiast na ostatniej
sesji przedstawiłem radnym propozycję
przygotowania koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej i dworca PKP w Buku, co zostało zaakceptowane
przy okazji zmiany uchwały budżetowej.
Mam nadzieję, że już wkrótce podejmiemy
skuteczne działania, które rozwiążą i ten
problem.
Niedawno nasza gmina znalazła się na
trasie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. W wielu domach jeszcze nie
opadły emocje związane z tym nieraz głęboko przeżywanym wydarzeniem. Liczny
udział mieszkańców miasta i wsi w nabożeństwach, procesjach, bogato ozdobione domy,
ulice i trasy przejazdu obrazu, przypomniały
nam emocje związane z niedawną przecież
koronacją wizerunku bukowskiej Madonny. Dla wielu z nas był to czas osobistych
przemyśleń, refleksji i wyciszenia, ale także
promyk nadziei w tych niełatwych czasach.
Bardzo się cieszę i dziękuję za cały trud,
jaki włożyliście Państwo w przygotowanie
tego historycznego wydarzenia. Począwszy
od uporządkowania chodników, dekoracji
posesji, poprzez osobiste włączenie się w organizację i czynny udział w peregrynacji
3. Przedstawienie porządku obrad.

I Sprawy organizacyjne.
1. Otwarcie XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy
oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji 27 kwietnia 2021 r. i 22 czerwca
2021.

II Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.
2. Przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
3. Przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
4. Zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2017 Rady Miasta i Gminy
Buk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania

Pilne sprawy, które nie mogą czekać
Ostateczne przystąpienie do Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zmiany
w uchwale budżetowej dotyczące zabezpieczenia środków na inwestycje – zarówno
tych realizowanych z budżetu gminy, jak i z
pozyskanych środków zewnętrznych – to
główne tematy nadzwyczajnej XXXI sesji
Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła
się 27 lipca br.
Na wniosek burmistrza Miasta i Gminy
Buk Pawła Adama, Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Piotr Goroński zwołał sesję
w trybie nadzwyczajnym. Pomimo że w lipcu
radni mają tradycyjnie przerwę wakacyjną,
to jednak większość z nich stawiło się w Sali

Miejskiej w Buku. Na 15 radnych jedynie
dwóch było nieobecnych. Przewodniczący
Rady Piotr Goroński, tak jak i burmistrz Paweł
Adam podziękowali radnym, że poświęcili
swój wolny czas i wzięli udział w posiedzeniu.
Sesja nadzwyczajna, jak sama nazwa
wskazuje, została zwołana w trybie pilnym.
Są bowiem sprawy w gminie, które nie mogą
czekać do drugiej połowy sierpnia, na kiedy
zaplanowane zostało kolejne posiedzenie sesyjne. Tak jest właśnie w przypadku przystąpienia do Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”, gdzie
każdy miesiąc zwłoki może opóźnić działania
w kierunku wprowadzenia nowego systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podobnie jak zmiany w uchwale

W dniu 27 lipca br. odbyła się XXXI nadzwyczajna
sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:
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– ten wkład był wyraźnie widoczny. Jako
wspólnota lokalna kolejny raz stanęliśmy na
wysokości zadania, a już za chwilę będziemy
mieć kolejny powód do radości! W ostatni
weekend sierpnia zapraszamy Państwa do
udziału w Dniach Gminy Buk. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam
zorganizować to święto gminy bez zakłóceń
i wreszcie, po długiej przerwie, będziemy
mogli się spotkać w radosnej atmosferze.
Wraz z moimi współpracownikami, kierownikami gminnych jednostek, radnymi,
sołtysami, przedstawicielami duchowieństwa oraz branż, które szczególnie mocno
dotknęła pandemia lub były zaangażowane
w jej zwalczanie, wzięliśmy udział w tanecznym wyzwaniu Jerusalema Dance Challenge.
Dołączyliśmy do ludzi z całego świata, którzy
podejmują to wyzwanie i przekazują je dalej.
Efekty naszych prób i starań możecie Państwo zobaczyć na klipie filmowym zamieszczonym na gminnej stronie internetowej
oraz na Facebooku i YouTubie. (Więcej na
ten temat na str. 11) Każdy z Państwa może
dołączyć do tej wspaniałej zabawy, której
finałem będzie wspólny taniec mieszkańców
naszej gminy na płycie Stadionu Miejskiego
w Buku, w dniu 29 sierpnia br., uwieczniony
także w postaci klipu promującego naszą
gminę. Atrakcji nie zabraknie, serdecznie
zapraszamy!
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku
w rejonie ul. Basztowej, ul. Św. Rocha i ul. Sportowej.
6. 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.
7. Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.
III. Zakończenie

budżetowej, bo nie ma przerwy wakacyjnej
w staraniu się o dofinansowania ze środków
zewnętrznych na remonty, modernizacje lub
kiedy należy podjąć decyzje dotyczące nowych
zakupów takich jak np. łodzi ratowniczej, która jeszcze w tym sezonie wakacyjnym ma
zapewnić bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad Jeziorem Niepruszewskim.

Związek Międzygminny „SELEKT”
Przystąpienie przez Miasto i Gminę Buk
do Związku Międzygminnego „SELEKT” było
przedmiotem obrad również nadzwyczajnej
sesji, która odbyła się 11.05. br. Radni podjęli
wtedy uchwałę o zamiarze przystąpienia do
„SELEKT-u” i upoważnili burmistrza Pawła
Adama do kolejnych działań.
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Gospodarz gminy w następstwie powyższego podjął zdecydowane kroki, prowadził
stosowne rozmowy, dzięki którym podczas
posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO „SELEKT”, które odbyło
się 29.06. br., kandydatura gminy Buk została jednomyślnie przyjęta do związku międzygminnego. Burmistrz Paweł Adam wziął
udział w tym posiedzeniu, zabierając głos
i uzasadniając nasze działania. Ostatecznie,
fakt przystąpienia gminy Buk nastąpi po wyczerpaniu całej procedury administracyjnej,
a więc po opublikowaniu przez wojewodę
nowego statutu Związku (zmiana polegała
na dopisaniu nowego członka w związku)
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
W dalszej kolejności urzędników bukowskiego magistratu czeka ogrom pracy związany z wdrożeniem u nas nowego systemu zagospodarowania odpadami, który funkcjonuje
na terenie gmin będących uczestnikami „SELEKT”-u. Burmistrz zadeklarował, że informacje w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów będą na bieżąco i transparentnie
przekazywane mieszkańcom. Niemniej wiele
spraw będzie jeszcze wymagało doprecyzowania. Dlatego, aby usprawnić pracę, też
w tym zakresie, w urzędzie zostało utworzone
nowe stanowisko – pełnomocnika ds. ochrony
środowiska. Nowo zatrudniona osoba jest
odpowiedzialna między innymi za ten obszar
działań naszej gminy.
Radni bez uwag przyjęli projekty uchwał
dotyczące przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” oraz jego statut.

Ochrona środowiska
Pozostawiając w temacie ochrony środowiska, kolejnym punktem obrad była
wymiana źródeł ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródło ciepła i podjęcie kolejnej uchwały w tym zakresie. Prowadzony od
2017 roku w gminie system dofinasowania
wymiany źródeł ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródło spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, którzy decydują się na zakup kotła centralnego
ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, korzystając
z dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy
Buk: do 5.000 zł. Pomimo zwiększonych
środków w tegorocznym budżecie, wszystkie
dotacje zostały już rozdysponowane. Mieszkańcy złożyli już maksymalną ilość wniosków,
na którą było przewidziane dofinansowanie. Obecnie jest tworzona lista rezerwowa
osób, które chcą skorzystać z tej pomocy
finansowej. Jednak, aby program mógł być
kontynuowany w przyszłym roku, projekt
uchwały wymagał zaopiniowania m.in. przez
ministra rolnictwa, który nie wniósł zastrzeżeń, dzięki czemu burmistrz przedłożył radKOSYNIER BUKOWSKI l	

nym projekt stosownej uchwały. Radni bez
zastrzeżeń podjęli tę uchwałę. Wobec tego
program dofinansowania do wymiany pieców
będzie kontynuowany i mieszkańcy nadal
będą mogli korzystać z pomocy w tym zakresie przynajmniej do 31 grudnia 2022 roku.

Bezpieczeństwo mieszkańców
Temat bezpieczeństwa mieszkańców
przewijał się wielokrotnie podczas obrad
nadzwyczajnej sesji. Nie tylko w kwestii szczepień, bo o tym mówi się na każdej sesji czy
komisji, ale też w kontekście bezpieczeństwa
osób wypoczywających nad Jeziorem Niepruszewskim.
Podczas majowego posiedzenia komisji
była omawiana kwestia nieprzestrzegania
regulaminu korzystania z jeziora przez użytkowników sprzętu wodnego, zwłaszcza napędzanego silnikami spalinowymi. Burmistrz
zobowiązany został wówczas przez radnych,
aby podjąć się rozwiązania tego problemu.
Jednym z rozwiązań, które na obecnej sesji
zaproponował radnym poprzez zabezpieczenie środków w budżecie, jest zakup łodzi
ratowniczej motorowej z osprzętem, na którą
udało się pozyskać 50% dofinansowania ze
środków samorządu województwa. Właśnie
o taką pomoc finansową burmistrz zwrócił się
do marszałka województwa. Decyzją Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca br.
środki na ten cel dla gminy zostały przyznane
w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na
zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem.
Całkowity koszt łodzi wyniesie około 100 tys.
zł, a pozostałe środki finansowe na realizację
tego zadania przeznaczone zostaną z budżetu
Miasta i Gminy Buk.
To nie koniec wydatków na zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańców. Na nadzwyczajnej sesji radni przyjęli też jedną z wielu
zmian w uchwale budżetowej – 25 tys. zł dotacji otrzymała OSP Szewce z przeznaczeniem
na zakup średniego zestawu do ratownictwa
drogowego, którego całkowity koszt wyniesie
80 tys. Wcześniej druhowie złożyli wniosek
o dofinansowanie Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu ze środków samorządu
województwa. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i wkrótce długo wyczekiwany
sprzęt zostanie zakupiony.
Zmiany w uchwale budżetowej
Kwestie zmian w uchwale budżetowej
gminy, których pełne zestawienie radni
otrzymali jeszcze przed sesją, były kolejnym
tematem obrad. Do najważniejszych z nich
zaliczyć można zarówno te, które związane
są z inwestycjami realizowanymi w tym roku,
jak i w latach kolejnych.
Jedna z nich związana jest z koncepcją
rozbudowy układu komunikacyjnego w naszej gminie. Jak mówił burmistrz: – Trwająca
budowa węzła przesiadkowego w Buku nie
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rozwiązuje problemu dostępności komunikacyjnej mieszkańców południowej części
gminy. Newralgicznym punktem nadal pozostają (często zamykane) dwa przejazdy
kolejowe. W celu przystąpienia do zmiany
tych przejazdów na bezkolizyjne przyjdzie
zapewne jeszcze nam poczekać. Ale z myślą
o realizacji tej strategicznej inwestycji konieczne jest na chwilę obecną opracowanie
koncepcji spójnego układu komunikacyjnego (uwzględniającego drogi dojazdowe od
południowej strony torów), na którą trzeba
przeznaczyć 35.000 zł. To tylko początek
zaplanowanych przeze mnie działań – powiedział burmistrz, bo należy zająć się również kolejnymi strategicznymi inwestycjami,
które dotyczą rozwiązań komunikacyjnych
w gminie.
Dalsze zmiany w budżecie dotyczyły inwestycji, na realizację których zostały nam
przyznane środki z zewnątrz. I tak PGNiG,
w związku z planowaną inwestycją polegającą na prowadzeniu prac wiertniczych
w Niepruszewie, przeznaczy 175.000 zł na
(50% wartości nakładów) na budowę ulicy
Wiśniowej w Niepruszewie. Dofinansowanie
w wysokości 600.000 zł udało się też uzyskać
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na budowę drogi gminnej Otusz
– Huby. Inne niemniej ważne dofinansowanie, w wysokości 75.000 zł, pozyskaliśmy
z subwencji oświatowej na wyposażenia
w pomoce dydaktyczne (niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych) w publicznych szkołach
podstawowych. To tylko kilka z wybranych
inwestycji, które są w trakcie realizacji, przedstawione w telegraficznym skrócie.
Burmistrz tłumaczył również, że niektóre wydatki na inwestycje musiały wzrosnąć
z powodu wyższych cen np. materiałów
budowlanych i kosztów robocizny. Obecnie
otrzymane oferty wykonawców przewyższają
zabezpieczone wcześniej środki w budżecie.
Tak jest w przypadku Szkoły Podstawowej
w Dobieżynie, gdzie na remont trzech toalet
na parterze budynku należało zabezpieczyć
w budżecie dodatkowo 40.000 zł. Podobnie
w przypadku budowy wiaty we wsi Cieśle
wraz z zagospodarowaniem, na co trzeba
przeznaczyć kolejne 15.000 zł, czy przebudowy wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Otuszu,
gdzie w trakcie realizacji inwestycji wystąpiła
konieczność wykonania robót dodatkowych
i w tym celu potrzebnych jest 45.000 zł. Natomiast wykreślone z budżetu zostały pozycje
dotyczące nieodpłatnego nabycia od KOWR-u
nieruchomości w Wielkiej Wsi, Cieślach, Kalwach (zabezpieczone środki miały dotyczyć
kosztów na zawarcie aktów notarialnych
oraz drobnego zagospodarowania tych nieruchomości). Powodem są przeciągające się
procedury oraz zmiana decyzji przez KOWR
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i jednoczesne wystawienie niektórych nieruchomości na sprzedaż, o czym gmina nie
była wcześniej poinformowana.
Planowane są też kolejne inwestycje, o dofinansowanie których gmina będzie starać
się w najbliższym czasie. Na przykład ma
być to budowa zespołu budynków przy ul.
Niegolewskich w Buku, na którą o bezzwrotne
wsparcie będą składane wnioski aplikacyjne.
Po szczegółowym przedstawieniu zmian
w budżecie, przyszedł czas na zapytania ze
strony radnych. Jak podkreślano, bardzo
dobrą wiadomością są zwiększające się dochody, a zapytania dotyczyły ul. Wiśniowej
w Niepruszewie i dofinasowania PGNiG, jak
również lokalizacji marketu DINO. W pytaniach pojawiła się również kwestia wspomnianych działek KOWR-u, które miały być
gminie bezpłatnie przekazane, a teraz okazuje
się, że zostały one wystawione do sprzedaży.
Na pytania radnych burmistrz sukcesywnie
odpowiadał, ukazując bardzo skomplikowane
i pracochłonne działania związane z polityką
inwestycyjną gminy.
Pojawiały się też wątpliwości dotyczące
zaciąganych obligacji przez gminę. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych Tomasz Plewa tłumaczył, że trudno mówić o rozwoju gminy bez kolejnych
inwestycji, które nie byłyby też możliwe bez
uruchomienia obligacji komunalnych, a jest
to jedyny bezpieczny sposób pozyskiwania
funduszy i formułowania odpowiedniego
montażu finansowego dla kolejnych przed-

P

rogram „Dobry Start” jest realizowany
od 01.07.2021 r. wyłącznie przez ZUS.
Wnioski drogą on-line można składać,
tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30
listopada przez:
» portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
» bankowość elektroniczną,
» portal PUE ZUS.
Dnia 19 sierpnia w godzinach od 11.00.
do 14.00 w Sali Miejskiej w Buku (dawna
synagoga, ul. Mury 5) odbędą się konsultacje, które poprowadzi Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Pracownicy ZUS będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu
profilu na PUE i poprawnym wypełnianiu
wniosku o świadczenie 300+ (Dobry Start ).
Więcej informacji o nowych zasadach
składania wniosków pod adresem: https://
www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
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sięwzięć tak kluczowych dla mieszkańców
gminy.
Burmistrz, na zakończenie dyskusji,
w tym temacie argumentował, że przedstawione na tej sesji zmiany w budżecie, są
dowodem na to i pokazują, w jaki sposób
gmina podchodzi do planowanych inwestycji
oraz potencjalnych inwestorów, którzy chcą
inwestować w gminie – dzięki partycypacji
na przykład w kosztach budowy dróg, gmina
ma możliwość zabezpieczenia w pierwszej
kolejności potrzeb mieszkańców.
W trakcie dwugodzinnego posiedzenie
sesji nadzwyczajnej wszystkie zaproponowane projekty uchwał zostały zaakceptowane
przez radnych.

nej w Dobieżynie. Strony mogły wnieść do
2 sierpnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego swój sprzeciw od decyzji SKO,
uchylającej decyzję burmistrza.

Podatek akcyzowy od
paliwa – wnioski o zwrot

Zmiany w wydawaniu
dowodów osobistych

Podczas nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miasta
i Gminy Buk zostały przyjęte projekty uchwał
dotyczące:

Sprawy bieżące
Na zakończenie sesji Burmistrz Paweł
Adam poinformował o innych kwestiach,
nie mniej ważnych dla społeczności miasta
i gminy Buk. W związku z tym, że godziny
szczepień, które do tej pory zapewniono
mieszkańcom (w każdy czwartek od godz. 9
do 15) uniemożliwiają zaszczepienie osobom
pracującym w tych godzinach, zaproponowano inne terminy. Ze szczepienia można było
skorzystać np. 28 lipca w godz. 15-19.
Radni otrzymali też szczegółowe omówienie i zestawienie wydatków dotyczące
modernizacji i remontu Wiejskiego Domu
Kultury w Dobieżynie. Burmistrz również zaapelował do stron w postępowaniu odnośnie
wcześniejszej odmowy wydania warunków
zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicz-

– przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu;
– przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów
– SELEKT”;
– przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów
– SELEKT”;
– zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2017
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 września
2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła;
– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie
ul. Basztowej, ul. Św. Rocha i ul. Sportowej;
– 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;
– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

W

Z

nioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa proszę
wrzucać w kopertach do urny lub
przesłać pocztą w terminie 02 – 31 sierpnia
2021 r. po konsultacji z pracownikiem z pok.
12 lub pok. 25, (druki do pobrania w holu
UMiG Buk oraz na stronie internetowej)
Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT na zakupione paliwo (ON) za okres od
01.02.2021r. do 31.07.202 r. i dokument
z ARiMR o liczbie DJP bydła w 2020r. (nie
dotyczy osób, które zaświadczenie dostarczyły w marcu).
We wnioskach lub na zestawieniach
faktur należy wpisać: numery faktur, daty
wystawienia faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.
Stawki : 100 litrów ON/ 1 ha, 30 litrów
ON /1 DJP bydła, 1,00 zł / 1 litr ON.
Druki do pobrania znajdują się w aktualnościach z dnia 28 lipca na stronie:
www.buk.gmina.pl
Red.
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godnie ze zmianą ustawy o dowodach
osobistych, od dnia 27 lipca 2021 r.
usługa umożliwiająca złożenie wniosku
o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy e-PUAP zarówno dla dziecka, jak i osoby dorosłej – zostaje wyłączona.
Od tego dnia, złożenie wniosku o wydanie
dowodu osobistego będzie możliwe jedynie
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.
Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez e-PUAP dla dziecka do
12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań
technicznych umożliwiających wydawanie
dowodu osobistego zawierającego odciski
palców. Nie będzie już możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego
przez e-PUAP dla osób powyżej 12 roku życia.
Więcej informacji na temat składania wniosków o dowód osobisty można znaleźć na
stronie https://www.gov.pl/web/gov/
uzyskaj-dowod-osobisty.
Red.
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miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski,
wspierają go dwaj wiceprzewodniczący:
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański,
jak i członkowie Zarządu: oprócz burmistrza
Buku Pawła Adama, też Andrzej Wilkoński,
starosta nowotomyski.

Opracowanie Planu Zrównoważonego
Rozwoju Transportu Publicznego na lata
2022-2032 na obszarze należącym do
związku, restrukturyzacja i odnowienie
taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu
środków unijnych, budowa nowej siatki
połączeń zintegrowanych z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej to główne zadania, które stoją przed Związkiem „Wielkopolski Transport Regionalny”. Ponadto
jednym z jego podstawowych celów jest
umożliwienie osobom bez własnego auta
swobodnego przemieszczania się na terenie
administrowanym przez wszystkich członków Związku. Chodzi o to, aby, zgodnie ze
standardami europejskimi, możliwe było
dotarcie do szkół, przychodni, sklepów czy
zakładów pracy bez względu na miejsce zamieszkania i dzielące nas granice jednostek
administracyjnych, zwłaszcza w tych miejscach, które są oddalone od linii Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej.
Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” jest największym związkiem tego typu w Polsce. W jego
skład wchodzą 23 jednostki, w tym miasto
Poznań, powiaty: poznański, grodziski,
kościański, nowotomyski i obornicki oraz
gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki,
Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki,
Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem
i Tarnowo Podgórne.

ubiegłym, naszej gminie udało się pozyskać
dofinansowanie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania różnic
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Miasto i Gmina Buk
jednym z członków związku
„Wielkopolski Transport Publiczny”
W dniu 26.07.2021 r. odbyło się pierwsze walne zebranie „Wielkopolskiego Transportu
Regionalnego” – związku powiatowo-gminnego, który w najbliższym czasie będzie
organizować transport publiczny w 23 gminach w województwie wielkopolskim.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam został wybrany jednym z członków zarządu
nowo utworzonej organizacji.

N

a przewodniczącego Związku wybrano Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego. Z kolei Bartosz
Guss, wiceprezydent Poznania i Tadeusz
Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, zostali
wiceprzewodniczącymi. Zarządem kieruje
przewodniczący – Piotr Hojan, burmistrz

Winda w budynku
Urzędu Miasta
i Gminy Buk

Schody nie stanowią już w urzędzie
przy ulicy Ratuszowej 1 bariery nie
do pokonania. Zainstalowana została
winda, z której można korzystać.

W

2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Urzędu poprzez dobudowę
windy zewnętrznej” rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego. Podczas
pierwszego przetargu, 19 lutego br. udało
się wyłonić wykonawcę budowy windy.
Niestety, odmówił on podpisania umowy.
Dlatego ogłoszono kolejny przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W maju
br. podpisano umowę, prace zakończono w
krótkim terminie realizacji, pod koniec lipca
br. Następnie przystąpiono do odbioru technicznego urządzenia i od połowy miesiąca
można już korzystać z windy w urzędzie.
Budowa windy (zakup i montaż wraz
z niezbędnymi pracami towarzyszącymi)
kosztowała 270,576 zł. Na ten cel, w roku
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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między regionami III” w obszarze: likwidacja
barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Kwota dofinansowania to 65.178 zł, czyli 30%
całej inwestycji.
Winda w stalowo-szklanym szybie została zainstalowana na zewnątrz budynku od
strony parkingu w celu dostosowania urzędu
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Takie
rozwiązanie było konieczne, ponieważ nie
pojawiała się jakakolwiek inna możliwość
zainstalowania jej wewnątrz urzędu. Winda
obejmuje oczywiście wszystkie kondygnacje
budynku, który jest czterokondygnacyjny
z wysokim parterem.
Jak mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam, warunki w urzędzie zostały
już dostosowane do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. – Zlikwidowaliśmy
kolejną bardzo ważną barierę architektoniczną w naszej gminie. Jednak sam budynek
wymaga kolejnych remontów, które będą
systematycznie podejmowane. W pierwszej
kolejności naprawy wymaga, niestety już
przeciekający dach, a także wejście od strony
ul. Ratuszowej.

Złap deszcz
i dotacje!

W

ielkopolska należy do najbardziej
suchych obszarów w Polsce i występuje tu mało zasobów wodnych.
Nasze województwo stepowieje od wielu
lat, a przy tym obniża się poziom wód gruntowych i poziom lustra wody w jeziorach.
Średnia opadów dla Wielkopolski oscyluje
w ostatnim 30-leciu wokół wielkości 500 milimetrów rocznie, tj. o 30% mniej niż średnia
dla całego kraju. W ostatnich latach sytuacja
się pogarsza, bo przykładowo w 2019 roku
spadło w okolicach Poznania niespełna 400
mm, a w Kaliszu tylko 350 mm. Rok 2020 był
pod względem opadów nieco lepszy, ale i tak
sporo odbiegający od oczekiwań. Zdarza się,
że w okresie letnim samorządy wzywają do
niepodlewania ogrodów wodą z sieci i apelują
o oszczędzanie wody, a z kolei w studniach
bywa sucho. Ze słonecznej pogody cieszą się
wczasowicze, ale rolnicy, ogrodnicy i działkowcy z niepokojem obserwują niebo i z
utęsknieniem oczekują deszczu. Zdarzające
się nawałnice, jak choćby ta, która wystąpiła
w Poznaniu pod koniec czerwca tego roku
sytuacji nie poprawią, gdyż potężna ulewa
stwarza tylko problem z zalaniem ulic i posesji, a nie powoduje nawodnienia gruntu.
Woda spływa wtedy po powierzchni, niszcząc
nierzadko uprawy, trafia do kanałów i rzek,
a ostatecznie do morza. Dla odmiany w miastach i osiedlach w gorące dni, place i ulice
mocno się nagrzewają, tworzą się tzw. gorące
kominy powietrzne, a w ślad za tym pojawiają się ulewne deszcze powodujące lokalne
podtopienia i powodzie. Takie gwałtowne
zjawiska pogodowe są często utrapieniem
zwłaszcza dla mieszkańców miast i dlatego
władze samorządowe coraz częściej zdają
sobie sprawę, że przygotowanie do zmian
klimatycznych jest koniecznością, a to będzie
wymagało sporych nakładów. Trzeba zatem
inwestować w gospodarkę wodną, ściekową
i przeciwpowodziową. Wyzwaniem jest też
tworzenie większych obszarów zieleni absorbujących wodę, a oddających mieszkańcom
tlen, wilgotne powietrze i przynosząc ulgę
podczas upałów. Rośliny i drzewa oczyszczają
bowiem powietrze z pyłów i zanieczyszczeń,
ograniczają parowanie i wpływają korzystnie
na cały ekosystem. Niestety panująca moda
na zabetonowanie każdej wolnej powierzchni
i utwardzanie terenów nie sprzyja retencji
wodnej, a przeciwnie - powoduje bezpowrotną jej stratę. Powstałe w ostatnim czasie
betonowe rynki i place nie przyciągają ludzi,
trudno tam wypocząć, skoro często nie ma
gdzie się schować przed upałem, a nagrza6

na powierzchnia bez zieleni staje się wręcz
udręką dla mieszkańców. Często się zastanawiamy, dlaczego się tak dzieje i dlaczego pada
coraz rzadziej, a tym samym dni deszczowych
w ciągu roku mamy coraz mniej?

Jak temu zaradzić?

Priorytetowym zadaniem dla samorządów powinno być zwiększanie retencji
wodnej poprzez powiększanie terenów zielonych, a przede wszystkim dążenie do budowy i renowacji zbiorników wodnych, zarówno tych dużych, jak i małych oczek wodnych,
zwłaszcza przydomowych. Woda opadowa
powinna być gromadzona w zbiornikach
wodnych i wykorzystywana do nawadniania
upraw, a w miastach do podlewania roślin
i nasadzeń przy obiektach publicznych,
w tym wokół szkół, przedszkoli i centrów
kultury. Powinno się zachęcać i wspierać
mieszkańców do retencji wody w wymiarze
mikro, poprzez gromadzenie deszczówki
w zastoiskach i oczkach wodnych oraz beczkach łapiących deszcz z rynien budynków.
Duże możliwości mają też działające na
terenie Wielkopolski spółki wodne, które
niestety borykają się z brakiem funduszy
i ograniczonymi możliwościami przerobu nałożonych zadań, ale poprzez dofinansowanie
ich działalności można oczekiwać, że pozwoli
to na przeprowadzenie prac, polegających na
regularnej konserwacji urządzeń wodnych
na ciekach czy też zbiornikach wodnych.

Czym zajmują się„Wody Polskie”?

W 2018 roku zostało powołane przedsiębiorstwo pod nazwą – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które
zintegrowało wszystkie służby zajmujące się
dotychczas zagadnieniami inwestycji melioracyjnych i przeciwpowodziowych w całej
Polsce. Ta nowa jednostka zastąpiła krajowe i regionalne zarządy gospodarki wodnej
oraz wojewódzkie jednostki samorządowe.
Aktualnie ten nowy podmiot odpowiada za
stan polskich rzek i jezior oraz wydaje pozwolenia wodno-prawne, a ponadto zajmuje się
inwestycjami przeciwpowodziowymi. Wody
Polskie to jednostka finansowana z budżetu
państwa i zajmuje się tematyką wodną w skali
makro. Duże zbiorniki retencyjne zmieniają
oblicze gmin, bo chronią pola uprawne i użytki
zielone, gromadzą wodę w czasie powodzi,
a w okresie suszy służą do nawadniania
upraw. Ich podstawowa funkcja to retencja
wody, ale oprócz tego aktywizują one lokalną
społeczność i gospodarkę, przyczyniając się
do rozwoju turystyki i rekreacji. Przykłady
takich inwestycji dokonanych jeszcze przez
poprzednio działający Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu to
bliskie naszej gminie zbiorniki w Miedzichowie w powiecie nowotomyskim, czy w MyszAKTUALNOŚCI

kowie w okolicach Szamotuł. Zwłaszcza ten
ostatni robi spore wrażenie pod względem
rozmachu i zagospodarowania przyległych
terenów.

Co dofinansowują samorządy?

Na początek należy podać, że działania
w zakresie gromadzenia i zatrzymywania
wody opadowej i gruntowej wspiera Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez
program budowy i renowacji zbiorników
wodnych małej retencji. Przez ostatnie 10
lat samorząd wydał na te zadania 58 mln
zł. W 2021 roku w budżecie województwa
zaplanowano na ten cel kwotę 3,5 mln zł, co
ma pozwolić na budowę ponad 50 zbiorników. Urząd Marszałkowski dofinansowuje
tym działaniem budowę i renowację małych
zbiorników wodnych o powierzchni od 0,3
do 2 ha. Dla nowej inwestycji limit wynosi
maksymalnie 75 tys. zł/ha, a dla renowacji
30 tys. zł/ha. O takie dotacje mogą się ubiegać właściciele i posiadacze nieruchomości
(w tym gminy) raz na 4 lata, a dotacja nie
może przekroczyć 90 procent wartości prac.
Odpowiednie wnioski można składać najpóźniej do 30 listopada każdego roku w Departamencie Gospodarki Mieniem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Warto więc już dziś
sprecyzować swoje zamiary i przygotować
się do tegorocznego konkursu.
Innym działaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który wspomaga
działania gromadzące wodę to program
„Deszczówka”. Wspiera on jednostki samorządowe, które podejmą się retencjonować
i wykorzystywać wodę opadową z dachów
obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych. W tym programie chodzi o zachęcenie gmin i mieszkańców
Wielkopolski do działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy, aby przeciwdziałać zbyt szybkiemu spływowi wód do gruntu,
kanałów i rzek. W tym programie gminy
i powiaty mogą otrzymać maksymalnie 50
tys. zł do przedsięwzięcia, które wykorzysta
wody opadowe z obiektów oświatowych,
kulturalnych czy ochrony zdrowia. W tym
roku kwota 2 mln zł została już przydzielona, ale przed nami konkursy na nowy rok,
a tam mamy nadzieję, że wystartuje również
gmina Buk, choćby z pomysłem zebrania
deszczówki ze sporej powierzchni dachu
na hali sportowej w Buku.

Retencja w gminie Buk

Na czerwcowym posiedzeniu Komisji
Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
Rady MiG Buk omawiano temat retencji
i ochrony wód na terenie gminy. Spośród 12
gminnych zbiorników wodnych szczególną
l SIERPIEŃ 2021

troską objęto te, które powinny być poddane renowacji z wykorzystaniem środków
pomocowych. Radni zgodzili się, iż biorąc
pod uwagę kryteria dofinansowania przez
samorząd województwa w przyszłorocznym naborze wniosków powinny się znaleźć
zbiorniki z grupy priorytetowej, czyli : staw
o pow. 0,85 ha w Dakowych Suchych przy ulicy Szkolnej, w Szewcach o pow. 0,32 ha przy
ulicy Mylnej lub przy Bukowskiej (0,36 ha)
czy też w Dobieżynie o pow. 0,68 ha przy ulicy Jarzębinowej lub przy Bukowskiej ( 0,90
ha). Dokonana kwalifikacja wynika z ograniczeń powierzchni przy dofinansowaniu,
położenia, funkcji, warunków terenowych
i glebowych oraz atrakcyjności dla okolicznych mieszkańców. Z kolei zbiornik w Dobrej
( obecnie mocno zarośnięty) o powierzchni
4,43 ha może być zgłoszony do programu
o szerszym zakresie działania, pod nazwą
: Adaptacja do zmian klimatu przez ograniczenia skutków zagrożeń środowiska - w ramach sektorowego programu krajowego.
Innym pomysłem na renowację tego stawu
jest inicjatywa prywatna, ale dotychczas bliżej niesprecyzowana. Natomiast stawy
w Kalwach czy w Pawłówku są zbyt małe,
aby sięgnąć po dofinansowanie. Z kolei
staw w Wielkiej Wsi przy ulicy Smugi
został odnowiony ze środków gminnych
i prezentuje się atrakcyjnie. Wiejskie stawy
mają być miejscem spotkań, wędkowania
i integracji mieszkańców, a nie miejscami
zapomnianymi, do których nawet po zainwestowaniu nikt nie będzie zaglądał – podsumowali radni.
KOSYNIER BUKOWSKI l	

Co z oczkami wodnymi?
Funkcjonujący program „Moja Woda”
to inicjatywa mająca na celu łagodzenie
skutków niedoboru wody w Polsce poprzez
budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys
zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Budżet przewidziany na 2021 rok
w wysokości 100 mln zł na cały kraj został
już wyczerpany. Przed nami jednak nowa
edycja, do której warto się przygotować i odpowiednio zaplanować wybrane zadanie
tak, aby złożyć wniosek w II kwartale 2022
roku . Łatwo policzyć, że w dotychczasowych
dwóch latach z programu mogło skorzystać
nawet 40 tysięcy beneficjentów, a w rezultacie pozwala to dofinansować 20 tysięcy
instalacji przydomowej retencji i zatrzymać
milion metrów sześciennych wody rocznie,
przez co odciążamy sieci kanalizacyjne i gromadzimy wodę do nawodnienia ogrodów.
Nabory dla naszego terenu prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i cieszy
fakt , że wśród dotowanych właścicieli oczek
wodnych i systemów rozsączających wodę
są również mieszkańcy gminy Buk.

Może wsparcie z budżetu gminy?

Dotychczas nie funkcjonuje w naszej gminie program wspierający retencję wodną.
Niemniej, biorąc pod uwagę potrzebę działań
zachęcających mieszkańców do gromadzenia
wody deszczowej, nie jest wykluczone, że
AKTUALNOŚCI

takie działanie zostanie podjęte. Jeśli bowiem
równolegle do funkcjonującego krajowego
programu „Czyste Powietrze” działają inicjatywy lokalne w zakresie ochrony powietrza i wymiany kopciuchów to wydaje się, że
w ochronie wód mogłoby być podobnie. Tym
torem poszły już gminy sąsiednie, w tym
Dopiewo i miasto Poznań. Przykładowo:
po wykonaniu i odbiorze oczka wodnego,
zbiornika naziemnego lub podziemnego,
które pozwoliłoby zgromadzić 5 metrów
sześciennych wody opadowej dofinansowanie mogłoby wynieść 4 tys. zł, przy
koszcie całkowitym 5 tys. zł. Taka zachęta
w wysokości 80. % dofinansowania do poniesionych kosztów powinna zmobilizować
posiadaczy nieruchomości do miejscowego
gromadzenia wody i polepszenia tym samym
lokalnego klimatu. Zbiorniki i oczka wodne
urozmaicają bowiem dodatkowo krajobraz
i upiększają naszą przestrzeń. Z pewnością
więc bukowscy radni powrócą do tego tematu przy formułowaniu przyszłorocznego
budżetu. Dostrzegając wagę problemu, wobec zmian klimatycznych – burmistrz Paweł
Adam powołał niedawno w bukowskim magistracie pełnomocnika do spraw ochrony
środowiska, który dla zainteresowanych
sprawami retencji wody udzieli stosownych informacji – pod nr. tel. 61 8884455.
Gromadźmy więc wodę deszczową i nie
pozwólmy jej odpływać!
Opracował: Tomasz Plewa
– przewodniczący Komisji Budżetu
i Oświaty Rady MiG Buk
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WIBEROO

– Wielkopolski Bezpieczny Rower, to
nazwa nowej aplikacji umożliwiającej
mieszkańcom Wielkopolski
oznakowanie swojego roweru.

W

ramach projektu Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój
elektronicznych usług publicznych
w Wielkopolskiej Policji powstała usługa
WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Usługa daje możliwość dodatkowego
zabezpieczenia roweru przed kradzieżą poprzez naniesienie indywidualnego numeru
pojazdu na jego ramę.
E-usługa umożliwia rejestrację roweru
w systemie o zasięgu całego województwa,
pozwala mieszkańcom na swobodny dostęp
do danych roweru oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginionych.

Kto może przystąpić do usługi WIBEROO?

» osoba posiadająca: komputer/laptop lub
inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej i telefon komórkowy
» osoba, która zapozna się z regulaminem
usługi dostępnym na stronie: https://
wiberoo.pl/regulamin i zaakceptuje jego
postanowienia a także zapozna się z informacjami zawartymi w dziale pomoc
https://wiberoo.pl/pomoc
» osoba posiadająca przy sobie dowód
osobisty i dokument potwierdzający
własność roweru (dowód zakupu, kartę
gwarancyjną)
» osoba, która udzieli zgody na wprowadzenie zmiany w rowerze poprzez trwa-

łe naniesienie numeru na ramę roweru
metodą grawera, stanowi ingerencję
w strukturę ramy roweru i może skutkować zakwestionowaniem praw z tytułu gwarancji bądź rękojmi udzielonej
przez producenta/sprzedawcę roweru,
jak również uszkodzeniem powierzchni
ramy roweru.

Na czym polega znakowanie roweru
w usłudze WIBEROO?

Policjanci oznakują rower przy pomocy
ręcznej znakowarki mikroudarowej, poprzez
trwałe naniesienie metodą grawera, indywidualnego numeru na ramę roweru.
Ta metoda stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może skutkować zakwestionowaniem praw z tytułu gwarancji bądź
rękojmi udzielonej przez producenta/sprzedawcę roweru, jak również uszkodzeniem
powierzchni ramy roweru.
Po zarejestrowaniu przez policjanta roweru w usłudze WIBEROO, właściciel jednośladu otrzyma na swój numer telefonu
informację o rejestracji. Właściciel w ciągu
14 dni ma obowiązek zalogowania się na
stronie www.wiberoo.pl, by uaktywnić swoje
konto. Loginem do konta jest podany podczas rejestracji numer telefonu użytkownika

Pomoc z budżetu na badanie wzroku

lub adres email, na który podczas logowania
otrzymają Państwo hasło.
Po zarejestrowaniu roweru w usłudze,
na podany przez właściciela adres email
zostanie przesłany certyfikat oznakowania
roweru.
W przypadku zbycia roweru lub jego
kradzieży, właściciel zobowiązany jest na
swoim koncie znajdującym się na platformie
wiberoo.pl, zamieścić stosowną informację .
Udział w programie jest dobrowolny
i bezpłatny.

W jaki sposób
przystąpić do usługi WIBEROO?

Po spełnieniu wszelkich formalności
w celu oznakowania roweru należy udać
się do jednostki Policji w dogodnym dla nas
terminie.

UWAGA, WAŻNE!!!

Znakowania rowerów w Poznaniu i powiecie poznańskim będą odbywały się na terenie komisariatów policji. Na stronie www.
poznan.policja.gov.pl będzie aktualizowany
harmonogram znakowania jednośladów.
Wszelkie informacje można uzyskać
dzwoniąc do Komisariatu Policji w Buku
pod numer telefonu 47 77 130 00.
Z.S.

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 22 czerwca br., w ramach poprawki do budżetu,
przyznane zostało dofinansowanie na zakup sprzętu do kompleksowego badania wzroku
dla pacjentów Zakładu Leczniczego Przychodni Lekarskiej ALMED w Buku.

P

anująca od ponad roku epidemia COVID-19 powoduje, że pacjenci mają
ciągle ograniczony dostęp do badań
specjalistycznych. Dlatego zakup sprzętu medycznego i pomoc lokalnym przychodniom
może, choć w pewnym zakresie, wesprzeć
ich działania.
Pod koniec lipca br. specjalistyczne
urządzenie do badania ostrości wzroku
Visiolite zostało przekazane przychodni.
Pacjenci mogą teraz wykonać różne testy
wzroku, takie jak badanie ostrości widzenia,
astygmatyzmu, pola widzenia, zeza ukrytego,
widzenia barwnego, także badania ostrości
wzroku dla kierowców. Dzięki urządzeniu
można też wykryć u pacjentów na przykład
8

schorzenie plamki żółtej, ale nie tylko, również inne choroby, takie jak nadciśnienie
tętnicze, niewydolność serca czy cukrzycę.
Zakupione z budżetu Miasta i Gminy urządzenie do badania ostrości wzroku zostało
już wprowadzone do użytku i z pewnością
przyczyni się do podniesienia standardu
oraz kompleksowości opieki okulistycznej
mieszkańców. Koszt jego zakupu wyniósł
22.500 zł.
Kilka miesięcy wcześniej z budżetu miasta i gminy Buk zostało przekazanych 9.490
zł na zakup bilirubinometru służącego do
bezinwazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny. Dofinansowanie otrzymała Praktyka
Położnicza „Elvi-Med” w Buku. Dzięki temu
AKTUALNOŚCI

urządzeniu diagnostycznemu, można wykonać m.in. badanie krwi noworodka w warunkach domowych.
l SIERPIEŃ 2021

Wymiana źródła ciepła w ramach
Programu Czyste Powietrze
43 tysiące Liczba przedwczesnych zgonów, związanych z emisją pyłów PM 2,5
w Polsce w roku 2019
96 % Stref, które podczas badania oceny
jakości powietrza w 2018 roku miało przekroczone dopuszczalne stężenie benzo(a)
pirenu
85% Stref, które podczas badania oceny
jakości powietrza w Polsce w 2018 roku
miało przekroczone dopuszczalne stężenie
pyłu PM10
4. miejsce Zajęła Polska wśród krajów UE
pod względem średniorocznego stężenia
pyłu PM 2,5 Źródło: Smog w Polsce i jego
konsekwencje, Polski Instytut Ekonomiczny
2019.

G

łówny źródłem emisji pyłów zawieszonych jest spalanie węgla i drewna
w gospodarstwach domowych. Ta, tak
zwana „niska emisja” jest odpowiedzialna
za dostarczanie do atmosfery 46,5 % pyłów
PM10 oraz PM 2,5 oraz 83,7% rakotwórczego benzo(a)pirenu. [PIE, 2019]
Dbanie o jakość powietrza, to nie tylko
troska o środowisko, ale przede wszystkim
o nasze zdrowie i życie. W związku z powyższym, zgodnie z Programem Ochrony
Powietrza wszystkie kotły bezklasowe w województwie wielkopolskim będą musiały
zostać wymienione do 1 stycznia 2024 roku.
Środki na wymianę źródła ciepła w gospodarstwach jednorodzinnych dostępne

są w ramach Programu Czyste Powietrze.
Podstawowym warunkiem przy ubieganiu
się o wsparcie, jest roczny dochód właściciela nieruchomości poniżej 100 000 zł.
Dodatkowo mieszkańcy, dla których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie
przekracza 1564 zł lub w gospodarstwie
jednoosobowym 2189 zł mogą skorzystać
z podwyższonego poziomu dofinansowania.
W ramach programu możliwa jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła oraz
montaż nowego ogrzewania. Maksymalnie
można uzyskać do 30 000 zł (gdy działanie
obejmuje również instalacje mikroinstalacji
fotowoltaicznej). W programie dopuszczalne jest refundowanie części poniesionych
kosztów między innymi na:
1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz
z przyłączem,
2. Pompę ciepła powietrze/woda – klasa
efektywności energetycznej minimum
A+,
3. Pompę ciepła powietrze/powietrze klasa efektywności energetycznej minimum A+,
4. Kocioł gazowy kondensacyjny - klasa
efektywności energetycznej minimum A,
5. Kocioł olejowy kondensacyjny - klasa
efektywności energetycznej minimum A,
6. Kocioł na węgiel – montaż możliwy do
31 grudnia 2021, kotły z certyfikatem
potwierdzającym spełnienie wymogów

Wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze
Nazwa kosztu

Podstawowy poziom dofinansowania
Maksymalna intensywMaksymalna kwota
ność dofinansowania
dotacji (w zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
50%
10 000
Pompa ciepła powietrze/woda
30%
9 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektyw45%
13 500
ności energetycznej
Pompa ciepła powietrze/powietrze
30%
3 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności
45%
20 250
energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
30%
4 500
Kotłownia gazowa
45%
6 750
Kocioł olejowy kondensacyjny
30%
4 500
Kocioł na węgiel
30%
3 000
Kocioł zagazowujący drewno
30%
6 000
Kocioł na pellet drzewny
30%
6 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
45%
9 000
Ogrzewanie elektryczne
30%
3 000
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody
30%
4 500
użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
30%
5 000
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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dotyczących ekoprojektu (ecodesign)
o klasie efektywności energetycznej
minimum B,
7. Kocioł zagazowujacy drewno – kotły
z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) o klasie efektywności
energetycznej minimum A+, bez rusztu
awaryjnego lub przedpaleniska, eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu,
8. Kocioł na pellet drzewny – kotły z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) o klasie efektywności energetycznej
minimum A+, bez rusztu awaryjnego
lub przedpaleniska, z automatycznym
podawaniem paliwa eksploatowane ze
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu,
9. Ogrzewanie elektryczne,
10. Instalację centralnego ogrzewania oraz
instalację ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne ze znakiem jakości
„Solar Keymark”, pompy ciepła zgodne
z wymaganiami klasy efektywności energetycznej A,
11. Wentylację mechaniczną z odzyskiem
ciepła – klasa efektywności energetycznej minimum A.
Więcej informacji:
Punkt Konsultacyjny
Programu Czyste Powietrze
Urząd Miasta i Gminy Buk
Poniedziałek: 15.00-17.00
Wtorek-czwartek: 13.00-15.00
Piątek: 12.00-14.00
tel: 61 888 44 68
Podwyższony poziom dofinansowania
Maksymalna intensywMaksymalna kwota
ność dofinansowania
dotacji (w zł)
75%
15 000
60%
18 000
60%
18 000
60%
60%

6 000
27 000

60%
75%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

9 000
11 250
9 000
6 000
12 000
12 000
12 000
6 000
9 000

60%

10 000
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mlecznego, obecnie mają 46 krów, od których
pozyskują ok. 400 tys. litrów mleka rocznie,
przez 10 lat mieli też bydło mięsne. Specjalizacja pociągnęła za sobą duże inwestycje
i zmiany technologiczne, dzięki czemu obecnie produkcję zwiększają i udoskonalają.
Każdą ilość mleka mleczarnia bierze bardzo
chętnie, a i też przyjeżdżają indywidualni
konsumenci, których rolnicy chętnie zapraszają. Właściciele nie planują przechodzić
na emeryturę, ale cieszy ich, że syn Maciej
chce zostać na gospodarstwie i już ma swoje
nowatorskie pomysły.

Bochny chleba przyniosą w darze
Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne odbędą się w 29 sierpnia. Prawie miesiąc
wcześniej, 28 lipca w bukowskim ratuszu burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł
Adam wraz z prezesem Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
Tadeuszem Łysiakiem wręczyli nominacje na starostów tegorocznego święta plonów.

P

rezes Tadeusz Łysiak wyjaśnił, że tak
jak co roku zgłosił kandydatury, które
następnie opiniowali sołtysi, prezesi
Kółek Rolniczych oraz przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy. –
Wybierając kandydatów na sołtysów dożynek, bierzemy pod uwagę nie tylko, jakimi
są gospodarzami, ale też jakie są ich społeczne zasługi na rzecz gminy. Tradycyjnie
ostateczną zgodę musi wyrazić gospodarz
gminy – tłumaczył T. Łysiak.
Bochny chleba z tegorocznej mąki przyniosą w darze: Mariola Kornosz z Szewc i Jacek Ossowski z Dobieżyna. Jak mówili nowo
wybrani starostowie dożynek: – Jest to dla
nas ogromny zaszczyt, za który bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że godnie będziemy
reprezentować rolniczą społeczność gminy.

Starościna dożynek

Mariola Kornosz mieszka w Otuszu
od trzech pokoleń. Z mężem Sławkiem
doczekała się dwóch córek: Angeliki i Weroniki, a nawet wnuczki Julii i wnuka Fabiana. Wspólnie gospodarują na 20 hektarach,
które przejęli w 2015 roku. Specjalizują się
w produkcji roślinnej: uprawie zbóż (pszenicy, pszenżyta), buraków, kukurydzy. Trzeba
było zainwestować w gospodarstwo, była
też możliwość skorzystania z funduszy Unii
Europejskiej, dzięki czemu doposażyli gospodarstwo w nowoczesny sprzęt rolniczy.
Tegoroczne plony oceniają jako zadawalające, pomimo wielu dni suszy; choć trudno powiedzieć, czy są lepsze niż w roku ubiegłym.
Gospodarze wiedzą już, że córki raczej nie
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Jacek Ossowski jest członkiem Komisji
Rewizyjnej Kółka Rolniczego w Dobieżynie,
członkiem Komisji Rewizyjnej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobieżynie, delegatem
do spółki wodnej w Dobieżynie.
Edyta Wasielewska

Msza święta dziękczynna
– w podziękowaniu
za plony
myślą o przejęciu gospodarki i całą nadzieję
wiążą z wnukiem.
Mariola Kornosz jest członkiem Rady
Sołeckiej Otusza, członkiem Zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Buku, sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich w Otuszu; prowadzi Kronikę
Otusza, w której pierwsze zapiski i zdjęcia
pochodzą z okresu przedwojennego.

Starosta dożynek

Jacek Ossowski mieszka w Dobieżynie
od trzech pokoleń. Z żoną Krystyną mają
trzy córki: Katarzynę, Annę, Marię i syna
Macieja. Od 1998 r. wspólnie prowadzą
gospodarstwo na 12 hektarach, a obecnie
użytkują z dzierżawami łącznie 36 hektarów. Wyspecjalizowali się w hodowli bydła
AKTUALNOŚCI

29.08 (niedziela), godz. 12.00

Sanktuarium Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej
l SIERPIEŃ 2021

Dołącz do Jerusalema Dance Challenge
Około 70 osób, pracowników urzędu, radni, sołtysi, przedstawicieli gminnych
jednostek oraz przedstawiciele branż, które szczególnie mocno dotknęła pandemia
lub które były zaangażowane w walkę z nią, odpowiedziało na apel burmistrza i wzięło
udział w nagraniu teledysku, który dokumentuje taneczne wyzwanie, jakim jest
Jerusalema Dance Challenge.

W

arto wiedzieć, że piosenka oraz
towarzyszący jej układ taneczny
powstały, aby wyrazić łączność ze
światem w warunkach izolacji związanej
z wybuchem pandemii Covid-19 oraz nadzieję na lepsze jutro, a jednocześnie podzielić
się radością z tańca z tymi, którym może jej
brakować. Tym samym bukowscy samorządowcy dołączyli do grona przedstawicieli
różnych branż i instytucji, którzy na całym
świecie podejmują wyzwanie i przekazują je dalej. Wystarczy zajrzeć do internetu
i wpisać w wyszukiwarkę Jerusalema Dance
Challenge, aby się przekonać, kto tańczył
charakterystyczny układ, albo inaczej – kto
go jeszcze nie tańczył.
Póki co, na potrzeby teledysku, tańczono
w kolorowo udekorowanym specjalnie na tę
okazję Parku Sokoła. Ubrani w białe koszule
i dżinsy stawili się przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy Buk z burmistrzem Pawłem
Adamem na czele, radni, a także kierownictwo i pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej
i Kina Wielkopolanin, sołtysi, przedstawiciele bukowskich szkół, przedszkoli, bukowscy
policjanci, strażacy, harcerze, członkowie zespołów Amici Canti i Złote Kłosy, członkowie
KOSYNIER BUKOWSKI l	

uczniowskich klubów sportowych Spartakus
i Bukowia, a także przedstawiciele branży
medycznej, gastronomicznej, fitness i innych
zaangażowanych w walkę z pandemią lub
przez nią doświadczonych. Wśród tańczących nie zabrakło także ks. prałata Andrzeja
Szczepaniaka, kustosza Sanktuarium Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej.

Podziękowania

P

o raz kolejny pragniemy serdecznie
podziękować panu Tomaszowi Nadstazikowi -P.P.H.U. „Tom-Bud” za pomoc

K U LT U R A

Wcześniej, przez kilka tygodni, osoby
uczestniczące w projekcie ćwiczyły kroki
pod czujnym i cierpliwym okiem Magdaleny
Kluj i Patrycji Klann. Ale to dopiero część
zabawy. Nakręcony w Parku Sokoła fragment klipu zapraszać ma mieszkańców do
dołączenia się do wyzwania – Jerusalema
Dance Challenge będzie mógł bowiem zatańczyć każdy podczas Dni Gminy Buk na
Stadionie Miejskim (taneczne wyzwanie
zaplanowano na 29 sierpnia, na godz. 18).
Finalnie z sekwencji tanecznych w Parku
Sokoła i na stadionie powstanie jeden klip,
który nie tylko będzie promował naszą gminę, ale stanie się wyjątkową pamiątką, która
zostanie z nami na lata.
Izabela Dachtera-Walędziak
Fot. PROKOPIENKO/Paweł Smyrnów
w organizacji „Karaibskiej Wyspy” przed
Kinem Wielkopolanin. Wyspa promowała
bukowski quest turystyczny, będąc jednocześnie atrakcją nie tylko dla najmłodszych
widzów Kina Wielkopolanin.
Red.
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Dni Gminy Buk 2021 Co w programie?

W

roku ubiegłym, z racji pandemii Covid-19 i obowiązujących obostrzeń,
wszystkie wydarzenia zostały odwołane, w tym także Dni Gminy Buk, które miały
się odbyć na początku czerwca. Wierzymy, że
tegoroczne obchody święta gminy dojdą do
skutku i mimo, że zakończą okres wakacji, będą
doskonałą okazją do spotkania oraz wspólnej
zabawy mieszkańców oraz przybyłych gości.
Zatem 28 i 29 sierpnia organizatorzy zapraszają na Stadion Miejski przy ul. Sportowej 14
na „Dni Gminy Buk 2021”.
Jest to święto całej wielopokoleniowej społeczności i dlatego przygotowano program,
który zainteresuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie!
Dla najmłodszych zaplanowano gry (np.
szachy) i zabawy sportowe, animacje, warsztaty
kreatywne i eko, przedstawienia teatralne. Dodatkowo w sobotnie późne popołudnie uruchomione zostanie „Kino plenerowe”, a mieszkańcy
będą mogli wziąć udział w dwóch plenerowych
seansach („Mia i biały lew” – dla młodszych
widzów i „Jutro będziemy szczęśliwi” – dla starszych kinomanów). Jeszcze w sobotę, w ramach
akcji RuszBuk mieszkańców i sympatyków
gminy Buk będą mogli wybrać się na otwarty
spacer. Przyjemności wypływające z ruchu
gwarantowane!
Z myślą o młodzieży na „Dni Gminy Buk
2021” zaproszono Kaczorexa, czyli Michała
Kaczorowskiego znanego z programu „Mam
talent” tancerza i choreografa. Z kolei w ramach finałowych koncertów na bukowskim
stadionie zagrają jako gwiazda wieczoru Piotr
Cugowski, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Wystąpi też Kasia Popowska, która kilka
miesięcy temu wydała nowy album „Toast”,
a także rodowita bukowianka, pojawiająca
się na scenach ogólnopolskich, czyli Katarzyna Starosta, której towarzyszy para równie
utalentowanych przyjaciół. Po sporej dawce
muzyki kropką nad i będzie „Teatr żywiołów”,
czyli barwne przedstawienie plenerowe typu
„światło i dźwięk”.
Wydarzeniom kulturalnym towarzyszył będzie z pewnością kiermasz lokalnych twórców
i producentów, którzy pokażą swoje wyroby
rękodzielnicze i spożywcze. To okazja, aby się
przedstawić, pokazać, nawiązać kontakt twarzą
w twarz, a nie tylko w internecie.
Wyjątkowym przedsięwzięciem będzie
wspólny taneczny występ mieszkańców gminy
Buk, którzy przyjmą zaproszenie i podejmą
się wyzwania w ramach Jerusalema Dance
Challenge. Wspólny występ, jak również inne
wydarzenia w programie zostaną uwiecznione
w postaci klipu promującego gminę. Tym, którzy nie znają tej akcji tłumaczymy, że piosenka
oraz towarzyszący jej układ taneczny powstały
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28 sierpnia (sobota)

► Druga edycja „RuszBuk - Pocztówka
z wakacji” - otwarty spacer mieszkańców
i sympatyków gminy Buk
► Kino Letnie na Stadionie OSiR (mile widziane własne koce i leżaki):
– 16:45 „Mia i biały lew” (familijny, 100 min.)
– 18:45 „Jutro będziemy szczęśliwi” (komedia, dramat, 115 min.)

29 sierpnia (niedziela)

► godz. 12:00 - Msza Święta Dziękczynna
w podziękowaniu za plony - w Sanktuarium
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
► godz. 15:00-19:00 Program dla dzieci
Wioska sportu ▪ Kaczorex ▪ Spektakl pt.
„Dinożarł” ▪️ Warsztaty kreatywne i eko ▪
Szachy
► godz. 18:00 - Jerusalema Dance Challenge
- wspólny taneczny występ mieszkańców
gminy Buk, którzy przyjmą zaproszenie i podejmą się wyzwania; próby przygotowujące
do finalnego występu odbywają się Parku
Sokoła 8, 11, 17, 18, 24 i 25 sierpnia o godz.
18.30, a w dniu imprezy (29 sierpnia), godz.
8, w Parku Sokoła, pod czujnym okiem instruktorów: Magdaleny Kluj i Patrycji Klann.
► godz. 18:30 - Katarzyna Starosta i Przyjaciele (koncert)
► godz. 19:00 - Katarzyna Popowska (koncert)
► godz. 20:30 - Piotr Cugowski (koncert)
► godz. 22:00 - Teatr Żywiołów
► Kiermasz lokalnych twórców i producentów!

Dodatkowo 29 sierpnia:

#LiczySięKażdy - mobilny punkt spisowy
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego
(stoisko przy stadionie, w trakcie trwania
imprezy)
#SzczepimySię - stoisko informacyjno-promocyjne Narodowego Programu Szczepień COVID-19. Możliwość zaszczepienia się
w Branżowej Szkole I st. w Buku (ul. Dworcowa 44) jednodawkowym preparatem bez
konieczności wcześniejszej rejestracji.

w Stanach Zjednoczonych. Aby wyrazić łączność ze światem w warunkach izolacji oraz
nadzieję na lepsze jutro, a jednocześnie podzielić się radością z tańca z tymi, którym może
jej brakować. Żeby wszyscy zainteresowani
i chętni mieszkańcy mogli podjąć się tego
wyzwania, w Parku Sokoła będą odbywać się
próby tańca pod czujnym okiem instruktorów,
którzy jak zapewniają, wystarczy zaledwie kilkanaście minut, aby stawiać kroki w rytmie
tej radosnej piosenki. Najważniejsza jednak
atmosfera i wspólna zabawa, także podczas
tanecznych prób, o czym miały już możliwość
K U LT U R A

przekonać się osoby, które są bohaterami klipu
zapraszającego na Dni Gminy Buk.
Niemniej radosnym wydarzeniem będzie
uroczystość dziękczynna w Sanktuarium Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej – w podziękowaniu za plony, a gospodarzom za ich pracę.
Podczas „Dni Gminy Buk 2021” będzie
można też się spisać, korzystając z Mobilnego
Punktu Spisowego oraz zaszczepić w Branżowej Szkole I st. w Buku, bez wcześniejszego
zapisywania, jednodawkową szczepionką.
Organizatorzy serdecznie zapraszają!
Szczegóły na plakacie!
#MiastoiGminaBuk
#MiejskoGminnyOśrodekKulturywBuku
#KinoWielkopolanin
#BibliotekaPublicznawBuku
#OśrodekSportuiRekreacjiwBuku
#OśrodekPomocySpołecznejwBuku
#KosynierBukowski #TelewizjaSTK
#GłosPoznański #NaszDzieńPoDniu
Stwórz biesiadę podczas „Dni Gminy Buk”!
ie samą rozrywką człowiek żyje. Czasem
musi się także posilić. Podczas „Dni Gminy Buk”, 28 i 29 sierpnia 2021 roku, zapraszamy do współpracy lokalnych pasjonatów
dobrej kuchni, którzy chcieliby ugościć bukowian. Jeśli masz food track, robisz pyszne
hot-dogi, kiełbaski z grilla, watę cukrową
lub lemoniadę – na Stadionie Miejskim nie
może cię zabraknąć.
Gwarantujemy przestrzeń i spragnioną
smakowych doznań bukowską publiczność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
numerem: 61 8140121 oraz na adres e-mail:
mgok@mgokbuk.pl. Liczba miejsc ograniczona!

N

Pokaż swoje rękodzieło i produkty!
ajmujesz się rękodziełem, produkujesz
lokalne wyroby spożywcze? Może masz
już swoich odbiorców i pasjonatów marki,
a może dopiero zaczynasz?
Drodzy twórcy i producenci z miasta
i gminy Buk! Jeśli chcielibyście zaprezentować swoje wyroby i produkty lokalnej
społeczności, zapraszamy Was do czynnego udziału w „Dniach Gminy Buk”, które
organizujemy 28 i 29 sierpnia 2021 roku
na Stadionie Miejskim.
Możecie pokazać swoje wyroby rękodzielnicze (biżuterię, ceramikę, zabawki, wyroby
dziewiarskie, kosmetyczne itd.) i spożywcze
(m.in. nabiał, miód, wypieki, wędliny, pieczywo). To okazja, aby się przedstawić, pokazać,
nawiązać kontakt twarzą w twarz, a nie tylko
w Internecie. Gwarantujemy przestrzeń i doborową, bukowską publiczność. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem:
61 8140121 oraz na adres e-mail: mgok@
mgokbuk.pl. Liczba miejsc ograniczona!
Izabela Dachtera-Walędziak

Z
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Rysowany: robię to, co lubię
Z Karolem Tuliszką, rysownikiem, autorem prac na wystawie „Przyjaciele” w Kawiarni
Stopklatka w Kinie Wielkopolanin w Buku, rozmawia Edyta Wasielewska
Jak Pana przedstawić́? Rysownik?
Grafik?
– Rysownik zajmujący się malowaniem
cyfrowym portretów na zamówienie. Wystarczy krótko: rysownik. Stąd wzięła się
też nazwa mojego profilu na Instagramie –
„Rysowany”, który z założenia miał wprost
określać profil mojej działalności. Każdy
portret, który przygotowuję, jest też opisany
w większości tylko określeniem „rysowany...”,
i dalej np. pies czy imię danej osoby. Taki
miałem pomysł na spójność mojego profilu.
By skupić się na portretach, a nie na opisach,
które tylko w wyjątkowych sytuacjach są
dłuższe.
Jest Pan bukowianinem? A może
bukowianinem, który ma w planach
wyjechać do Warszawy lub jeszcze
dalej?
– Jestem bukowianinem i póki co, nie
mam w planach opuszczać tego miasta, ale
nigdy nie wiadomo co przyniesie życie.
W Kawiarni „Stopklatka” w Buku
można oglądać́ Pana grafiki cyfrowe
przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Psa. Czy są̨ to portrety
psów, które były Pana modelami? Czy
może wzorował się̨ Pan na zdjęciach?
– Rysuję głównie ze zdjęć. Obecnie,
z powodu COVID-19 ciężko, by ktoś miał
mi pozować, tym bardziej pies.
Dlaczego portrety psów, a nie np.
koty?
– Początkowo rysowałem głównie ludzi,
mówię tutaj o rysunku tradycyjnym. W momencie, kiedy tworzyłem już cyfrowo, pojawił się w naszym domu pies – Wektor i to
jego portret był moim pierwszym portretem
psa. Jego wizerunek bardzo spodobał się
ludziom, którzy wówczas obserwowali moją
twórczość i pojawiły się pierwsze zamówienia na tego typu portrety. Jest to więc też
pewnego rodzaju odpowiedź na potrzeby
klientów.
Czy na wystawie można zobaczyć portrety Wektora?
– Na wystawie są dwa jego portrety, ale
oczywiście mam ich znacznie więcej. I z pewnością jeszcze niejeden powstanie i pojawi
się na Instagramie. Uwielbiam go rysować,
jest jedną z moich głównych inspiracji.
Z tytułu Pana wystawy „Przyjaciele”
wnioskuję, że psy są̨ Pana najlepszymi
przyjaciółmi. Chyba się nie mylę?
– Tak, uważam psy za najlepszych przyjaciół człowieka. Wektor jest również moim
największym fanem, przynajmniej tak mi
się wydaje.
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Czy może Pan zdradzić́, jak wygląda
Pana praca nad portretem?
– Dostaję zdjęcie i na jego podstawie
rysuję portret. Tworzę za pomocą tabletu
graficznego oraz programu Photoshop. Sam
proces przypomina tradycyjne rysowanie,
tylko narzędzia są inne.
Przeglądając Pan bogatą prezentację grafik cyfrowych na Instagramie
zwróciłam uwagę, że dominują̨ portrety aktorów, aktorek, plakaty do
filmów. Czy film jest Pana pasją?
– Zdecydowanie. Jestem fanem kina,
muzyki, też gier komputerowych i na pewno w najbliższym czasie będą pojawiały się
portrety również i z tej tematyki.

Czy Pana portrety/grafiki cyfrowe
można kupić́ lub zamówić́? Jak to
wygląda? Piszę do Pana, że chciałabym mieć któryś z portretów z Pana
Instagrama? Lub chciałabym zamówić́
portret, np. mojego kota.
– Jeśli chodzi o zamówienie portretu,
można to zrobić drogą mailową. Wystarczy przesłać do mnie wiadomość wraz ze
zdjęciem, na podstawie którego ma zostać
wykonany portret.
Portrety artystów, które aktualnie widnieją na moim profilu, nie były wykonywane
na zamówienie, są one urozmaiceniem mojej
galerii. Z racji tego, że profil prowadzę ja jako
osoba, nie jako firma, chciałem od czasu do
czasu nadać mu kilka cech indywidualnych.
Stąd portrety kilku postaci ze świata kultury,
przy wyborze których kierowałem się własnym gustem muzycznym czy filmowym.
Chciałbym, aby w ten sposób odbiorcy mogli
za pomocą mojej twórczości dowiedzieć się
o mnie czegoś więcej.
K U LT U R A

Czy są tam również Pana ulubione
portrety?
– Lubię wszystkie wykonane przeze mnie
prace. Najwięcej radości sprawiają mi jednak
portrety mojej córki oraz wspomnianego
już psa – Wektora.
Czy to, czym zajmuje się Pan jako
rysownik jest już̇ sztuką?
– Staram się być jak najbardziej oryginalny. Chciałbym, by każdy, kiedy spojrzy na
prace mojego autorstwa, widział po stylu,
w jakim jest ona zrobiona, że to właśnie ja
jestem jej autorem. Dostaję również informacje zwrotne od klientów, że dany obraz ich
wzrusza za każdym razem, kiedy go zobaczą.
Jeśli moi odbiorcy nazywają to sztuką, to mnie
pozostaje tylko cieszyć się z tego powodu.
Widziałam Pana autoportret na Instagramie. Ma Pan ich wiele?
– Autoportret, który obecnie znajduje
się na moim profilu powstał po to, by móc
się przedstawić i powiedzieć kilka słów
o sobie. By moi odbiorcy widzieli, że za
pracami, które oglądają, ktoś stoi. Planuję,
że w przyszłości taki post jeszcze się pojawi
– gdy będę chciał ponownie powiedzieć coś
więcej o sobie lub podzielić się wiedzą na
temat mojej pracy.
W ubiegłym roku, na zlecenie Urzędu
Miasta i Gminy Buk przygotowywał
Pan projekty stojaków rowerowych,
które zostały zainstalowane w kilku
miejscach w Buku. Skąd inspiracja?
– W tego typu projektach preferuję prostotę. W przypadku tych stojaków i miejsc,
w których stanęły, nie wyobrażałam sobie
innej opcji.
Jak to było u Pana z rysowaniem? Zaczął Pan już̇ w przedszkolu? Inni malowali kwiatki, domki, a Pan sięgnął
po zdjęcia i robił portrety?
– Rysowałem odkąd pamiętam, wszystko,
po prostu lubiłem to robić. Wtedy jeszcze nie
tworzyłem na podstawie zdjęć. Zaczynałem
od rysunków między innymi martwej natury.
Kto po raz pierwszy dostrzegł Pana
talent?

– Rodzice.
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Na kręgosłup
i nie tylko

J

oga to bezpieczne i precyzyjnie opracowane
ćwiczenia, które wzmacniają i regenerują
ciało, poprawiają koncentrację, relaksują
i są pomocne przy problemach z kręgosłupem.
Idąc tym tropem, tego lata w Parku
Sokoła zaplanowaliśmy plenerowe zajęcia
jogi. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 lipca.
Program ćwiczeń dostosowany jest dla osób
początkujących, choć i ci bardziej zaawansowani mogą znaleźć coś dla siebie. Zajęcia
prowadzi Edyta Wasielewska z Urzędu Miasta i Gminy Buk. Na pierwszych zajęciach

Amazonki
nad Bałtykiem

w ramach wakacyjnego cyklu „Joga w Parku
Sokoła” pojawiły się tylko panie, ale mamy
nadzieję, że i panowie dostrzegą zalety tych
ćwiczeń. Wszystkich chcemy zachęcić do
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i zaoferować jogę jako aktywność dla

każdego i w każdym wieku.
Póki pogoda pozwoli zajęcia odbywać będą
się w każdy piątek od godz. 17. Wstęp jest darmowy, wystarczy przynieść swoją matę do
ćwiczeń, wygodny strój i dobry humor.
IDW

– Od czasu do czasu słyszę od moich miejscowych klientów, że jestem lokalnym grafikiem. Zdecydowałem się zająć właśnie tą
dziedziną, ponieważ na malarstwo cyfrowe
nie było takiego popytu i mało kto wiedział
o tym, że taki typ malarstwa w ogóle istnieje.
Myślę, że w Buku nadal tak jest, ale mam
nadzieję, że wkrótce to się zmieni i chciałbym
moją pracą do tego się przyczynić.
Czy rodzinę̨ też Pan portretuje? Czy
poznając kogoś́, mówi Pan: przyślij
mi swoje zdjęcie lub poczekaj, zaraz
zrobię̨ Ci portret?
– Oczywiście rysuję zarówno członków
mojej rodziny, jak i znajomych. Jeśli poznaję
kogoś, pytam, czy ma psy i polecam mu mój
profil na Instagramie. Być może go zainteresuje i będzie chciał zamówić wykonany
przeze mnie portret swojego pupila.
Czy najbliżsi wspierają̨ Pana artystyczną pracę?
–Tak. Mam tylko nadzieje, że nie mają
już dość słuchania o rysowaniu.
Co dalej? Kolejne wystawy? Projekty?

– Na pewno chcę dodawać coraz więcej
prac do mojej galerii, powiększać przez to
swoje portfolio. Mam w głowie mnóstwo
pomysłów, czas pokaże, co z tego wyjdzie.
Czy coś jeszcze chciałby Pan przekazać czytelnikom „Kosyniera Bukowskiego”?
– Nie wiem, czy kogoś to zainteresuje, ale
na co dzień pracuję jako operator kontroli
bezpieczeństwa na poznańskim lotnisku.
Łączę etat z niełatwym prowadzeniem
działalności gospodarczej jako grafik komputerowy. Grafika komputerowa jest moją
największą pasją i nie narzekam, mimo
częstych ograniczeń czasowych. W wyniku
połączenia prowadzonej już od dłuższego
czasu działalności i niesłabnącej pasji oraz
zamiłowania do grafiki powstało tzw. moje
pierwsze dziecko. Jest nim mój największy
dotychczasowy projekt, czyli „Rysowany”,
dzięki któremu w końcu robię to, co najbardziej lubię.

W

połowie czerwca, dzięki dotacji
z Urzędu Miasta i Gminy Buk,
podopieczne Bukowskiego Towarzystwa „Amazonki” spędziły prawdziwie letni tydzień w Ustroniu Morskim.
Panie korzystały z morskiego powietrza
przepełnionego jodem w czasie codziennych, długich spacerów brzegiem Bałtyku.
Dopełnieniem rehabilitacji była poranna
gimnastyka, masaże oraz relaksacja poprzez obserwację i słuchanie szumu morza
w czasie leżakowania na plaży. Panie, radosne i wypoczęte, wróciły do swoich rodzin
i codziennych obowiązków.
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”



Jest Pan absolwentem Liceum Agrobiznesu. Jest to chyba mało artystyczny kierunek?
– Wówczas, kiedy wybierałem liceum,
nie miałem jeszcze ukierunkowanej swojej
drogi. Wiedziałem wprawdzie, że umiem
rysować i lubiłem to robić, ale nie uważałem
wtedy swojego warsztatu za odpowiedni, by
kształcić się w tym kierunku.
Czy później postanowił Pan kształcić
się w zakresie malarstwa, grafiki cyfrowej, itp.?
– Grafika komputerowa to dział, w którym nieustannie zmieniają się trendy, ulepszane są programy, technika. Na pewno nie
można tutaj stać w miejscu, szkolenia są
nieodzowną częścią tego zawodu. Staram
się w miarę możliwości robić to cały czas.
Doskonalę się również poprzez obserwacje
innych artystów, co jest też bardzo inspirujące.
Czy Buk jest miastem, gdzie artysta
malujący portrety, zajmujący się̨ grafiką cyfrową, może się̨ odnaleźć́?
KOSYNIER BUKOWSKI l	
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Fot. Karol Tuliszka
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Jubileusz
emerytów
i rencistów

Z

arząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Buku, 2 lipca 2021 roku, zaprosił seniorów do strażnicy na uroczystość 45-lecia
związku. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz zarządu z Poznania pani Maria Syp,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński oraz zarządy kół z Dobieżyna, Szewc, Dakowych Suchych oraz Otusza.
Na uroczystość przede wszystkim
przybyli członkowie PZERiI. Była minuta
ciszy, aby uczcić tych, którzy odeszli. Były
odznaczenia dla członków zarządu oraz
dyplomy „Mała, złota odznaka”. Życzenia
złożyły również zarządy kół. Każdy mógł
częstować się ciastem domowej roboty oraz
aromatyczną kawą.
Bukowskie koło powstało w 1975 roku
i nieprzerwanie pracuje na rzecz seniorów.
Razem z kołami z Dobieżyna, Szewc, Dakowych Suchych oraz Otusza liczy sobie 290
członków.
Zarząd Rejonowy Buk

Plener malarski
dla seniorek

T

o był niezapomniany tydzień dla
bukowskich seniorek, które czują
w sobie w artystyczne powołanie.
W drugim tygodniu lipca Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury zaprosił seniorów do Parku
16

Sokoła na malarski plener pod kierunkiem
doświadczonej artystki pani Ewy Fiksińskiej. Na trawie stanęły więc sztalugi, a panie
(akurat tak się złożyło, że w zajęciach udział
wzięły tylko seniorki) przez pięć dni, codziennie przez kilka godzin, szlifowały rękę.
Uczestniczki wykonywały różne plastyczne
zadania, bawiąc się formą i kolorem i inspirując się ikonami malarstwa światowego.
A ponieważ nie samą nauką żyje człowiek,
podczas warsztatów był czas na kawę, ciasto
i rozmowy.
IDW
K U LT U R A
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Festyn rodzinny
w Kalwach

O

j działo się, działo, ale takiego festynu rodzinnego można Kalwom
pozazdrościć. 10 lipca dopisały
atrakcje zaplanowane przez sołtysa, Radę
Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, przy
aktywnym udziale Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Buku. Dopisała także
pogoda, a co za tym idzie dopisać musiała
i frekwencja.
Festyn rozpoczął się o godzinie 15 na

W Kalwach się dzieje

terenie Wiejskiego Domu Kultury. Pierwszą atrakcją była „Konkursjada”, czyli blok
zabaw i konkursów dla najmłodszych, angażujący także rodziców i dziadków. Po
dwóch godzinach do gry wkroczyli strażacy
z OSP Niepruszewo, prezentując umiejętności i sprzęt pożarniczy. Po nich przyszła
kolej na spotkanie z piosenkę, tym razem
w wykonaniu rozśpiewanych członków,
a przede wszystkim członkiń Domu Dziennego Pobytu „Pogodna jesień” w Buku. Po
muzycznym przerywniku po raz kolejny
mieszkańcom Kalw i okolic zaprezentowali się strażacy z Niepruszewa. To był
ten element programu, podczas którego

w kuluarach do koncertu przygotowywali
się członkowie kapeli podwórkowej „Junki
z Buku”. Panowie jak zawsze z niesłabnącym
entuzjazmem i energią zagrali i zaśpiewali
biesiadne szlagiery. Festyn rodzinny w Kalwach zakończyła zabawa taneczna. Do tańca
przygrywał zespół „Układ”.
– Cieszę się, że wszystko się udało, ale
w pojedynkę wiele bym nie zdziałał. Chciałbym więc serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym
w organizację festynu. Bez ich pomocy nie
byłoby tak dobrej zabawy – podsumował
Damian Boiński, sołtys Kalw.
IDW

Odnowiona figura

M

imo pandemii we wsi udało się zrealizować kilka drobnych inwestycji.
Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego zakupiono piec gazowy
do wyposażenia kuchni Wiejskiego Domu
Kultury oraz roletę przedzielającą magazyn.
Przylegająca do obiektu wiata wzbogaciła
się o przejrzyste plandeki, które umożliwiają
korzystanie z niej bez względu na warunki
atmosferyczne. Jak informuje sołtys Damian
Boiński na zakupy wydano łączną kwotę
15.000 zł.

KOSYNIER BUKOWSKI l	

W

roku peregrynacji kopii obrazu Pani
Jasnogórskiej w Kalwach odrestaurowano przydrożną kapliczkę Maryi Królowej Polski, pochodzącą z 1957 roku.
Środki na renowację zebrali mieszkańcy wsi.
Poświęcenie kapliczki odbyło się w Wielką
Sobotę.
K U LT U R A
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Czwartki o czwartej tylko dla maluchów

K

ilkudziesięcioro bukowskich maluchów
skorzystało z zaproszenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku i wraz
z opiekunami zjawiło się w Parku Sokoła
na pierwszych zajęciach animacyjnych dla
najmłodszych „Czwartki o czwartej z mamą
i tatą”. Tematem spotkania była szeroko pojęta
woda. W kolejny czwartek, 29 lipca, w piaskownicy założyliśmy stanowisko paleontologiczne i szukaliśmy kości dinozaurów.

18

Ponieważ czwartkowe zajęcia, w myśl
prowadzącej Justyny Dolatowskiej-Wolny,
mają mieć formę wspierania nauki i rozwoju dziecka poprzez zabawę, maluchy
przelewały wodę z konewek do wiaderek,
misek i rurek, w piaskownicy konstruowały
wodociąg (w tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować sklepowi System Plast
za użyczenie niezbędnych do pracy elementów) i obserwowały jak woda zachowuje się

WA K AC J E

w kontakcie z piaskiem, butelką itd. Tym
razem taplanie się w błocie było dozwolone,
a nawet wskazane. Zabawa była przednia, co
widać na załączonych zdjęciach. Na kolejny
czwartek prowadząca zaplanowała zabawę
w szukanie skamieniałości, które ukryte zostały między innymi w piaskownicy. W ruch
poszły pędzle, szpachtułki malarskie i młotki. Polisensoryczne zabawy dla maluchów
odbywać się będą do końca wakacji, w każdy
czwartek o czwartej po południu, czyli 16.00.
Wstęp wolny!
Izabela Dachtera-Walędziak
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Młodzi odkrywcy opanowali Buk
– Znalazłeś monetę z XI wieku.
– Każdy kamień jest inny.
– Widzisz, kopanie nie jest nudne.
– Pokażę jak należy trzymać detektor
metali.
– Jeśli chcesz czegoś więcej dowiedzieć
się o kamieniu, który znalazłeś, zapytam
geologa.

T

o tylko fragment rozmów podsłyszanych podczas Tygodnia Młodego
Odkrywcy, które w połowie lipca był
organizowany przez kino Wielkopolanin
w Buku. Wspólne poznawanie świata nauki przez doświadczenie rozpoczęte. Nie
tylko tu w Buku, ale być może dla młodych
uczestników warsztatów to początek przygody z archeologią, geologią.

W kolejce po monetę

Dziesięć niewielkich monet z okresu średniowiecza (materiały muzealne) zakopane
zostały w piaskownicy przed kinem. Młodzi
odkrywcy mieli za zadanie wykopać je przy
użyciu detektora metali, do którego ustawiali
się w kolejce. Też przy pomocy archeologicznych pędzelków poszukiwali skarbów
przeszłości. Udało im się znaleźć m.in. fragmenty naczyń, groty włóczni, nożyce, korale,
zapinki – wszystkie eksponaty pochodzą
z zasobów muzeum. Niecierpliwość sięgała
zenitu, kiedy wykopali pierwsze monety,
choć młodzi odkrywcy najczęściej natrafiali
na kamienie, nie te średniowieczne, ale bardziej współczesne. Co do monet zakopanych
w piaskownicy, to powiem Wam, tak między
nami, że jeszcze dwie zostały w piaskownicy,

KOSYNIER BUKOWSKI l	

bo młodym odkrywcom pomimo niemałego
wysiłku, nie udało się ich znaleźć. Mają one
znaczenie muzealne i poszukiwacze skarbów
się na nich nie obłowią.

W cztery oczy
z piastowskim wojem

W programie Tygodnia Młodego
Odkrywcy znalazły się m.in. opowieść o dziedzinach nauki zajmujących się historią naszej
planety, odkuwanie „skamieliny” dinozaura
z gipsowego bloku, poszukiwanie zabytków
przy pomocy miarki i detektora metalu,
identyfikacja odnalezionych skarbów i ich
znaczenie, spotkanie z prawdziwym piastowskim wojem. Były też gry i zabawy mające
na celu wyszkolenie bukowskiej drużyny
do walki z najazdem Brzetysława.
Zajęcia prowadziła Karolina Szczygieł
z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, też autorka wirtualnego komiksu po rezerwacie
archeologicznym. Komiks powstał w czasach
pandemii, kiedy muzeum było zamknięte,
a sympatycy archeologii chcieli się do niego
dostać, choćby wirtualnie. W komiksie Jaś
i Małgosia poznają jego tajniki, robią to w towarzystwie sympatycznego duszka Genius
Loci, który jest duchem opiekuńczym danego
miejsca. I zgodnie stwierdzają, że zwiedzanie
muzeum nie jest nudne, wręcz fascynujące.
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci można
też odwiedzić elektronicznie w ramach projektu „Muzeum pod wirtualną lupą”.
Uczestnicy warsztatów w Buku mieli
okazję dowiedzieć się czym zajmuje się ar-
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cheolog, na czym polega jego praca, skąd
wie, gdzie prowadzić wykopaliska, by coś odkryć. Czy szuka także dinozaurów, to pytanie
często zadają najmłodsi, bo są przekonani,
że archeolodzy też badają pozostałości po
dinozaurach i dopiero na zajęciach dowiadują się, że zajmują się nimi paleontolodzy,
specjaliści od skamieniałości. Jakich narzędzi używa archeolog do pracy? Co dzieje się
z zabytkami po wykopaliskach? Jak obchodzić się z zabytkiem archeologicznym? To
tylko niektóre pytania, na które uzyskano
odpowiedzi.

Na bukowskim rynku
spotkasz archeologa

Tydzień Młodego Odkrywcy pozwolił
poznać tajniki pracy archeologów, których
nie brakuje ostatnio w Buku. Na naszym
rynku od dłuższego czasu prowadzone są
prace archeologiczne. Wykopaliska i ujawnione jak dotychczas znaleziska świadczą
o bogatej historii miasta Buk w czasach średniowiecza. Też o tych badaniach mówiła
podczas warsztatów Karolina Szczygieł,
która po zajęciach z młodymi odkrywcami
kierowała swoje kroki do tych starszych odkrywców, czyli archeologów pracujących na
bukowskim rynku.
Karolina Szczygieł prowadzi zajęcia
edukacyjne dla dzieci w muzeum archeologicznym i jak tłumaczy, archeologia to nie
tylko suche fakty, trudne do zapamiętania
daty i postacie. Na pewno podróż w czasie.
Pasją odkrywania próbuje zarazić już najmłodszych, zaprasza do muzeum archeologicznego. Może któreś z nich w przyszłości
zostanie archeologiem, kto wie…
Edyta Wasielewska

19

S

T

R

O

N

A

R

E

K

L

A

M

„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…”

O

W

A

(sobota)

Wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach dzielili
z nami smutek i żal po odejściu kochanego męża, taty,
dziadka, teścia, szwagra, wuja

V Śp. Mirosława Kotlarza
Składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym
i wszystkim którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu,
za wspólną modlitwę, zamówione Msze św.
i złożone kwiaty.
Serdeczne podziękowania za opiekę pani dr Barbarze
Astriab i pielęgniarkom przychodni Vigilax.
Za poprowadzenie ceremonii pogrzebowej dziękujemy
ks. Romanowi Janeckiemu, panu Leszkowi Górce
i zakładowi pogrzebowemu „Osiński”.
Pogrążona w smutku
żona wraz z rodziną

Godz. 17:00
Filia Biblioteki Publicznej
w Buku
w Wiejskim Domu Kultury
w Dobieżynie
Dobieżyn, ul. Powstańców Wlkp. 47
Szczegóły na: www.bibliotekabuk.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku oraz Biblioteka i Kino Miasta i Gminy
Buk poszukują GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Informacje: www.mgokbuk.pl www.bibliotekabuk.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku poszukuje chętnych do pracy
osób na stanowisko INSTALATOR SIECI WODNO–KANALIZACYJNYCH.
Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie: wykonywanie prac ziemnych i monterskich
w zakresie eksploatacji i napraw sieci wod-kan.; prace przy awariach sieci wod–kan.
Oczekiwania wobec kandydatów: wykształcenie minimum zawodowe; prawo jazdy
kat. B; dyspozycyjność w razie awarii; rzetelność i samodzielność; uprawnienia na
koparko-ładowarkę
ZGK oferuje stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę.
Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Spółki (ul. Przemysłowa 10, 64-320
Buk) lub drogą e-mail: biuro@zgk-buk.pl. Kontakt: 61 835 94 92.
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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	
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Fotoreportaż z nawiedzenia kopii Obrazu
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Matki Bożej Jasnogórskiej 1-8 sierpnia 2021 r.
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NIEPRUSZEWO
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AKTUALNOŚCI

Fot.: Paweł Krzemiński, Hubert Wejmann, Anna Klińska-Kędzia, Piotr Stopyra, Zuzanna Skibińska
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