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W trosce o szkolnictwo w gminie
Sytuacja w szkolnictwie na terenie gminy Buk w czasie epidemii, ocena zastosowania 
metody zdalnej w systemie nauczania oraz próba znalezienia sposobów i metod, aby 
poprawić wyniki nauczania i pomóc uczniom, rodzicom, nauczycielom to tematy, które 
zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

W spotkaniu, które odbyło się w 22 lu-
tego br. w trybie online, udział wzięli nie 
tylko radni i przedstawiciele urzędu, ale za-
proszona też została dyrekcja bukowskich 
szkół. Już na wstępie przewodniczący Komisji 
Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa postawił 
kilka pytań.  – Czy straciliśmy ostatnie dwa 
lata w oświacie? Dlaczego wyniki w nauce 
w szkołach na terenie naszej gminie są coraz 
gorsze? Czy zrobiliśmy wszystko, aby temu 
zapobiec? Czy winę za tę sytuację ponosi 
tylko epidemia i nauczanie zdalne? W jaki 
sposób możemy teraz pomóc uczniom, ro-
dzicom i nauczycielom? I kontynuował: – 21 
lutego br. uczniowie i nauczycieli wrócili do 
nauki stacjonarnej; miejmy nadzieję, że już 
na stałe. Jednak przytaczając tytuł jednego 
z artykułów prasowych na temat aktualnej 
sytuacji szkolnictwa, powiem tak: Witaj szko-
ło, ale nie na wesoło.

Nauczanie zdalne zmienia szkołę
Radni zapoznali się ze szczegółowymi 

materiałami przygotowanymi przez urząd 
na podstawie danych dostarczonych przez 
bukowskie placówki oświatowe. Mówiąc 
o zastosowaniu zdalnej metody nauczania, 
zwrócono uwagę między innymi na zagroże-
nia i porażki, które wynikały przede wszyst-
kim z braku kontaktów międzyludzkich, co 
ma negatywny wpływ na psychikę zarówno 
uczniów, rodziców, jak i pedagogów. Analizie 
poddano wyniki nauczania za rok szkolny 
2020/21 oraz pierwszy okres aktualnego 
roku szkolnego.

Z przedstawionych materiałów wynika, 
że nauka zdalna wymagała od uczniów, rodzi-

ców i nauczycieli zmiany dotychczasowych 
form i sposobów pracy oraz przyzwyczajeń. 
Nauczyciele podjęli starania, aby przekazać 
dzieciom wiedzę, wykorzystując środki i for-
my pracy, które do tej pory na co dzień, pod-
czas nauki stacjonarnej nie były stosowane 
albo nie w takim zakresie. Niewątpliwym 
osiągnięciem zastosowania metody zdalnej 
w edukacji było podniesienie kompetencji 
cyfrowych zarówno uczniów, jak również na-
uczycieli. Jednak jak się okazało, możliwości 
techniczne uczniów są bardzo zróżnicowane 
– szczególnie, gdy jednocześnie w domu wię-
cej osób pracuje lub się uczy, też korzystając 
z metody zdalnej.

Jak wynika z informacji przekazanych 
przez szkoły, odnotowano spadek frekwencji 
uczniów na zajęciach zdalnych. Zauważal-
ne było też obniżenie motywacji u uczniów, 
a także rezygnacja z podjęcia trudu, obniżenie 
poziomu samodzielności, niechęć do popra-
wiania ocen i udziału w zajęciach dodatko-
wych. Uczniowie mający największe proble-
my w nauce niechętnie korzystają z oferty 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zaś 
rodzice często nie wykazują zaangażowania 
we wspieranie dzieci w pokonywaniu trudno-
ści, nie reagują na informacje o nieobecności 
uczniów na zajęciach. Zdaniem nauczycieli 
zdalne nauczanie „oduczyło” uczniów samo-
dzielności w zdobywaniu wiedzy i poszuki-
waniu informacji poza internetem. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkol-
nym obniżyła się zarówno średnia ocen, jak 
i wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Odnoto-
wano też widoczny problem związany z tym, 
że oceny z zadań, kartkówek, sprawdzianów 

pisanych online nie zawsze oddają rzeczywi-
sty stan wiedzy i umiejętności; analiza wy-
ników pokazuje, że oceny są i tak wyższe 
niż w nauczaniu stacjonarnym. Wyodręb-
niono też grupę „zdalnych wagarowiczów” 
– uczniów, którzy logują się na lekcje, ale 
wcale w nich nie uczestniczą. Szkoła Bran-
żowa I stopnia w Buku odnotowała też blisko 
półroczne zawieszenie zajęć praktycznych 
w zakładach pracy, tym samym nastąpiło 
zawieszenie w realizacji programu nauki 
zawodu i trudności z nadrobieniem materiału.

Wśród uczniów pojawiły się niepoko-
jące objawy natury emocjonalnej, takie jak 
stres, poczucie wyobcowania, przygnębienie, 
zniechęcenie, obawy przed wymaganiami 
nauczycieli, trudności z funkcjonowaniem 
w środowisku klasowym i szkolnym. Jed-
nocześnie brak kontaktów z rówieśnikami 
podczas nauki zdalnej niekorzystnie wpłynął 
na relacje interpersonalne. Zwiększenie ilości 
czasu spędzanego przed komputerem spowo-
dowało też zagrożenia krótkowzrocznością 
i skrzywieniami kręgosłupa oraz odnotowano 
wzrost wagi u dzieci. 

Wszyscy zgodnie stwierdzają, że najbar-
dziej korzystne i wartościowe dla ucznia są 
zajęcia stacjonarne, które zapewniają bezpo-
średni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami. 
Na korzyść nauki na miejscu przemawiają ar-
gumenty społeczne, zdrowotne i edukacyjne.

Niedoskonałości systemu oświaty
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświa-

ty Tomasz Plewa omówił sytuację w bukow-
skich szkołach; wspomniał też o raportach 
ogólnopolskich, z których wynika, że szkol-
nictwo w całym kraju jest w sytuacji drama-
tycznej i niezwłocznie należy się tym zająć. 
Raport kontroli NIK alarmuje: „niekorzystny 
wpływ na proces edukacji i słabe wyniki w na-
uce miał brak systemowych rozwiązań, które 
zapewniłyby szkołom optymalne warunki do 
stabilnej pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Tradycyjny model nauczania 

Drodzy 
Mieszkańcy, 
Jeden 
z najgłębszych 
sekretów życia 
polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić.

Lewis Carroll

Tragedia obywateli Ukrainy uciekających 
przed wojenną pożogą obudziła w na-
szej lokalnej społeczności ogromną so-

lidarność na rzecz potrzebujących i potężną 
chęć niesienia pomocy. Nie sparaliżował nas 

strach, nie opanował egoizm i każdego dnia 
wspólnie podejmujemy kolejne działania, 
aby wesprzeć naszych przyjaciół z Ukra-

iny, bo przecież prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie. 

Jestem dumny, że mieszkańcy gmi-
ny Buk tak licznie podejmują szereg 
inicjatyw, aby nieść pomoc osobom 

uciekającym przed konfliktem zbrojnym. 
Organizujemy zbiórki, zapewniamy schro-
nienie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy, 
pomagamy rodzinom odnaleźć się w no-
wej rzeczywistości z dala od ojczyzny. Wie-
lu mieszkańców naszej gminy otworzyło 
swoje domy, dając uchodźcom schronienie 
i wyżywienie. 

Takie działania nie byłyby jednak możli-

we bez wsparcia i zaangażowania material-
nego z Państwa strony. Jak zawsze okazali-
ście się niezawodni i odpowiedzieliście na 
nasz apel, aby wesprzeć zbiórkę na rzecz 
poszkodowanych w tym jakże niesprawie-
dliwym konflikcie zbrojnym. Tyle dobra 
okazanego po to, by pomóc tym, którzy są 
w potrzebie, świadczy o bezinteresowności 
i wrażliwości wobec tego, co się dzieje wokół 
nas. Trudno mi w tym momencie wymienić 
wszystkich, wolontariuszy i osoby zaanga-
żowane w pomoc potrzebującym. Każdemu 
z osobna należą się wielkie podziękowania.
Państwa pomoc jest nieoceniona.
Dziękuję za zaangażowanie i wielkie serce.

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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nie przystawał do realiów edukacji online. 
Epidemia jeszcze mocniej uwidoczniła nie-
doskonałości systemu oświaty: problemy 
z komunikacją społeczną, niedostosowanie 
podstaw programowych i metod nauczania 
do wyzwań współczesności. Ponadto brak 
systemowego podejścia do funkcjonowania 
szkoły podczas stanu epidemii, a także przy-
padki wykluczenia cyfrowego uczniów ze 
względu na brak odpowiedniego sprzętu, 
dostępu do szybkiego łącza internetowego 
czy wiedzy technologicznej doprowadziły do 
nierówności w procesie nauczania”. 

Czas na niezbędne działania
– Co zrobić, aby dzieci w naszej gminie 

chciały się uczyć? Jak poprawić średnią ocen 
oraz wyniki na egzaminach ósmoklasisty, 
które w ostatnim czasie uplasowały naszą 
gminę poniżej średniej na poziomie powiatu, 
nie mówiąc już o województwie czy kraju – 
powiedział przewodniczący Komisji Budżetu 
i Oświaty Tomasz Plewa, otwierając dyskusję 
na ten temat.

Radni zgodnie stwierdzili, że sytuacja 
w szkolnictwie jest bardzo niepokojąca; 
wyniki w nauce, które już wcześniej były 
słabe w porównaniu do szkół w sąsiednich 
gminach, wymagają podjęcia niezwłocznych 
działań. System oświaty w gminie jest nieza-
dawalający i trzeba go zmienić.  

Swoimi przemyśleniami i uwagami w za-
kresie nauczania podzielili się też radni-peda-
godzy, którzy na co dzień pracują w szkołach. 
Wiceprzewodniczący Rady MiG Buk Andrzej 
Jankowski stwierdził, że uczniowie są bardzo 
przeciążeni nauką; w starszych klasach mają 
po 7-8 godzin lekcji każdego dnia, do tego do-
chodzą zajęcia dodatkowe: treningi, kółka za-
interesowań, lekcje języków obcych. – Wyniki 
nauczania naszych uczniów z całą pewnością 
mogłyby być lepsze, ale jestem przekonany, że 
chcą się uczyć, studiować. Zarówno my nauczy-
ciele, jaki i rodzice powinniśmy ich wspierać, 
motywować do tych działań. Radny Dariusz 
Pańczak mówił o trudnościach związanych 
z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego 
w czasie pandemii, co było szczególnie trudne 
ze względu na coraz większą niechęć uczniów 
do aktywności fizycznej. Przewodniczący Rady 
MiG Buk Piotr Goroński uważa, że nauczanie 
zdalne jest bardzo trudnym doświadczeniem 
nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. 
Jego zdaniem należy się wsłuchać w potrzeby 
dyrekcji, rad pedagogicznych, bo to oni wiedzą 
najlepiej, co jest niezbędne dla usprawnienia 
pracy, podniesienia efektywności szkoły. Po-
nadto potrzebne są rozwiązania systemowe, 
które kompleksowo usprawnią oświatę. 

W dalszej dyskusji radni zgodzili się z tym, 
że uczniowie z całą pewnością są przeciążeni, 
przemęczeni i nadal mają niemałe trudności, 
aby się odnaleźć w nowej sytuacji, jaką jest 

epidemia. Jednak w naszej gminie radzą sobie 
oni o wiele gorzej niż w innych, dlaczego? 

Z materiałów przedstawionych przez dy-
rektorów i nauczycieli szkół na terenie gminy 
Buk wynika, że motywacja dzieci i młodzieży 
do nauki spadła ostatnio jeszcze bardziej, co 
powoduje, że przeważnie nie widzą oni więk-
szego sensu w podejmowaniu wysiłku zwią-
zanego z poprawą ocen. Przyczyn tego stanu 
jest wiele, a wynikają one nie tylko z zaistnia-
łej sytuacji epidemiologicznej. Obecnie duży 
nacisk należy położyć na odbudowę relacji 
w klasach, organizację pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej i współpracę z rodzicami. 

Edukacja zdalna ukazała też potrzebę 
przełamania wielu schematów tradycyjnej 
szkoły, trzeba więc poszukać nowych roz-
wiązań dydaktycznych i wychowawczych. Do 
takich form pomocy, które zostały już wpro-
wadzone przez niektóre szkoły w gminie, jest 
na przykład pomoc psychologa i pedagoga 
za pośrednictwem Facebooku czy stworzenie 
klasowego systemu udzielania pomocy kole-
żeńskiej. Urząd zapewnił dodatkową liczbę 
zajęć z pedagogiem i psychologiem, z których 
od 1 marca br. mogą korzystać uczniowie 
bukowskich szkół. Zaś propozycja radnych 
dotyczyła możliwości nawiązania współpracy 
i wymiany doświadczeń ze szkołami w gmi-
nach z powiatu poznańskiego, które mają 
lepsze wyniki w nauce.  

Przed szkołą nowe wyzwania
Radni poprosili o ustosunkowanie się do 

przedstawionych materiałów specjalistów 
panie dyrektorki, które brały udział w po-
siedzeniu. Ich opinie, spostrzeżenia wniosły 
cenny wkład w dyskusję o sytuacji szkolnic-
twa w naszej gminie. Mówiono między innymi 
o tym, że obserwuje się niechęć uczniów do 
powrotu do nauczania stacjonarnego, choć 
w mniejszych szkołach tego tak bardzo nie 
zauważono. Odnotowano też postępujący 
brak motywacji do nauki, problem z norma-
mi społecznymi, koncentracją i równowagą 
emocjonalną, trudności we współpracy czy 
w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. 
Uczniowie z jednej strony są często depresyj-
ni, wycofani, ale mają też problem z agresją 
w grupie rówieśniczej, szczególnie słowną. 
Rodzice nierzadko wyręczając dzieci w odra-
bianiu prac domowych, bardziej im szkodzą, 
niż pomagają. Mówiono, że uczniowie, przy-
najmniej jak na razie, nie są zainteresowani 
dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi. 
Trudno się też zgodzić z systemem porów-
nywania uczniów i ocenianie jedynie na pod-
stawie wyników egzaminów. Zwrócono też 
uwagę na problemy kadrowe szkół, gdzie 
często trudno znaleźć nauczycieli do pracy 
oraz system wynagrodzenia, który bywa 
nieadekwatny do obowiązków. Jednak i tak 
dominowały opnie dyrektorek, że wierzą 

w uczniów, że oni jeszcze pokażą, na co ich 
będzie stać. Jednak trzeba się uzbroić w cier-
pliwość. Poinformowano też, że w najbliższym 
czasie, z inicjatywy OPS, w szkołach na terenie 
naszej gminy zostanie przeprowadzona pro-
filaktyczna kampania wspierająca uczniów 
i rodziców w tym zakresie.

Reasumując tematykę szkolnictwa, prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Oświaty To-
masz Plewa zadeklarował, że tylko wspólne 
działania dyrekcji i nauczycieli szkół, urzędu 
i radnych mogą pomóc szkołom na terenie 
gminy. Zaś przed nauczycielami ogromne wy-
zwania, aby uczniów zmotywować do nauki. 
Zapewnił, że placówki oświatowe mogą liczyć 
na pełne zrozumienie i chęć pomocy ze strony 
Rady Miasta i Gminy Buk oraz burmistrza. 
Z całą pewnością potrzeba dodatkowych 
lekcji, etatów, poradnictwa pedagogicznego 
czy psychologicznego spotka się z akcepta-
cją i zrozumieniem, a pieniądze w budżecie 
gminy na ten cel znaleźć się muszą. 

Bieżące projekty uchwał
W dalszej części posiedzenia komisji 

omówiono bieżące projekty uchwał, które 
zostaną przedstawione na najbliższej sesji. 
Z racji wyboru nowego radnego Remigiu-
sza Maciejewskiego należy zmienić uchwałę 
dotyczącą składu osobowego komisji. Remi-
giusz Maciejewski zadeklarował chęć udziału 
w pracach Komisji Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Spraw Socjalnych. Swoją decyzję 
uzasadnił działalnością społeczną, którą od 
wielu lat się zajmuje. Prowadząc szkółkę 
wędkarską, przekazuje młodemu pokole-
niu wiedzę związaną z ochroną środowiska. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w Wielkiej Wsi po-
między ul. Jana Pawła II oraz energetycznym 
Głównym Punktem Zasilania, który został 
omówiony przez urbanistę Michała Chle-
bowskiego. Swoimi wątpliwościami w tym 
zakresie podzielił się radny Tomasz Plewa, 
a dotyczyły one zakazu lokalizacji wież tele-
fonii komórkowej. Urbanista tłumaczył, że 
już w założeniu planu zagospodarowania 
przestrzennego odnotowano, iż nie będzie 
tu możliwości prowadzenia inwestycji w za-
kresie posadawiania obiektów telekomuni-
kacji. Tereny te zostały przeznaczone pod 
lokalizację obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i zabudowy usługowej. 
Kolejna uwaga Tomasza Plewy dotyczyła 
projektowanej drogi i niezbędnej koniecz-
ności jej poszerzenia od strony północnej. 
Jego zdaniem, w aktualnej wersji projektu 
planu nie ma możliwości poprowadzenia 
chodnika czy ścieżki rowerowej przy rów-
noczesnym zapewnieniu lokalizacji sieci 
uzbrojenia podziemnego. Jak się okazało, 
nie zostało to uwzględnione w projekcie 
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uchwały, w związku z czym trzeba będzie 
nanieść odpowiednie korekty.

W dalszej kolejności przychylnie ustosun-
kowano się do projektu uchwały w zakresie 

partycypowania w kosztach likwidacji wy-
robów zawierających azbest na terenie MiG 
Buk – do kwoty 30 tys. zł w roku 2022.

Na zakończenie posiedzenia zostały omó-

wione sprawy bieżące – zapytania radnych 
dotyczące zgłoszeń od mieszkańców gminy, 
a dotyczyły one głównie stanu dróg gminnych.

Edyta Wasielewska

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 - 8, art. 33 ust. 2, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK
działając na wniosek Spółki Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą (ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), który został złożony 
w dniu 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą techniczną 
i socjalno – bytową p.n.: „PANATTONI PARK Zespół hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą” 
realizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 175/4 (obręb Wysoczka) i cz. działki nr 242/2 
(obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie, 

podaje do publicznej wiadomości informację o:

1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
2. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 
3. Przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą techniczną 
i socjalno – bytową p.n.: „PANATTONI PARK Zespół hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą” 
realizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 175/4 (obręb Wysoczka) i cz. działki nr 
242/2 (obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

4. Organie właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z 
siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).

5. Organie właściwym, który wydał opinię sanitarną, którym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (ul. Gro-
nowa 22, 61-655 Poznań). 

6. Organie właściwym, który uzgodnił realizację przedsięwzięcia, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
(ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań). 

7. Możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy – ze złożo-
nym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego 
uzupełnieniem) a także z otrzymaną opinią oraz uzgodnieniem od ww. organów. Z zebranymi dokumentami można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. nr 18) w podanym niżej terminie w godzinach 
urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznej pod nr tel. 618884455, lub e-mail: konrad.wozniak@buk.gmina.pl.

8. Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. Nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta) w terminie 30 dni, to jest od dnia 7 marca 2022 r. 
do dnia 5 kwietnia 2022 r. (włącznie). Zgodnie z art. 34 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej;
b) ustnie do protokołu;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

na adres: buk@buk.gmina.pl lub konrad.wozniak@buk.gmina.pl. 
9. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 

Buk). Złożone wnioski i uwagi winny być opatrzone nazwiskiem, imieniem oraz adresem Wnioskodawcy.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam

Obwieszczenie zostało zamieszczone na:
1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod adresem (bip.buk.gmina.pl ) w zakładce Informacje 

o środowisku/Decyzje środowiskowe oraz, w Aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Buk  
(www.buk.gmina.pl);

2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku;
3. tablicach ogłoszeń Rad Sołeckich na terenie Gminy Buk oraz
4. w gazecie lokalnej „KOSYNIER BUKOWSKI”.

Prowadzący sprawę: Konrad Woźniak (tel.618884455)
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Podatek w Buku – 
wesprzyj rozwój gminy 

Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych.  
Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znaczna część dochodów, 
która ma wpływ na nasze otoczenie i dofinansowanie kolejnych 
inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby każda złotówka z PIT 
wspierała inwestycje w miejscu zamieszkania. 

Zdarza się, że mylą się te dwa pojęcia 
i nie pamiętamy, że obowiązek mel-
dunkowy stracił na znaczeniu, a przede 

wszystkim nie jest istotny dla celów podat-
ków. Jeżeli gmina Buk jest miejscem, gdzie 
faktycznie mieszkasz, gdzie uczą się dzieci, 
gdzie spędza się swój wolny czas, a przy 
tym chce się żyć coraz lepiej, wygodniej 
i bezpieczniej, namawiany, aby rozliczyć PIT 
w swojej gminie. W ten sposób jest moż-
liwość przekazania części podatku na jej 
rozwój i pieniądze mieszkańców wrócą do 
nich w postaci nowych inwestycji.  

Dochody naszej gminy w 2022 roku to 
ponad 75 mln zł. Na tę kwotę składa się wła-
śnie część podatku dochodowego od osób 
fizycznych, jak również dotacje, subwencje, 
wpływy z podatków i opłat lokalnych.

– W 2019 r. do gminnego budżetu wróci-
ło 38,08 procent, w 2020 r. – 38,16 procent, 
w 2021 r. – 38,23 procent z tytułu odpro-
wadzonego podatku dochodowego od osób 
fizycznych, a w tym roku wróci 39,34 procent 
Dlatego im więcej mieszkańców – w uprosz-
czeniu – rozliczy się w naszej gminie, tym 

więcej pieniędzy trafi do 
gminnego budżetu. Środki 
te są przeznaczone między 
innymi na rozbudowę in-
frastruktury technicznej 
i drogowej, oświatowej, komunikacyjnej czy 
rozwój kultury, sportu i rekreacji – mówi 
Aleksandra Szajek, skarbnik MiG Buk.

Inwestycje wymagają funduszy
W ubiegłym roku zakończono wiele waż-

nych inwestycji, w tym budowę zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego i parkingu bufo-
rowego, Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie 
doczekał się kapitalnego remontu, a w trak-
cie budowy jest żłobek publiczny w Buku. 
Niedawno przebudowano i zmodernizowano 
stację uzdatniania wody w Kalwach, rozro-
sła się sieć kanalizacji sanitarnej w Wielkiej 
Wsi. Nieprzerwanie trwa budowa nowych 
dróg na terenie gminy. W poszczególnych 
sołectwach są remontowane placówki oświa-
towe i wiejskie domy kultury. Pomimo że 
w zdecydowanej większości inwestycje są 
realizowane dzięki środkom zewnętrznym, 

to jednak ich pozyskanie jest uwarunkowane 
wielkością dochodów własnych gminy.

Jak zapłacić podatek  
w gminie Buk?

Wystarczy na pierwszej stronie zeznania 
podatkowego wpisać faktyczny, aktualny 
adres zamieszkania oraz właściwy urząd 
skarbowy, a podatki popłyną do kasy gmi-
ny, w której mieszkasz. Nie trzeba składać 
żadnych dodatkowych dokumentów. 

1% dla NGO
Zachęcamy też do przekazania swojego 

1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego.

Dziękujemy. Dobrze rozliczając swój PIT, 
przyczyniasz się do rozwoju gminy!

Mniej pociągów z Poznania do Zbąszynka
Przez wzgląd na planowane działania, samorząd województwa wielkopolskiego 
informuje o dużych zmianach w rozkładzie jazdy na zachodnim odcinku magistrali E20. 
Wynikają one z zamknięć torowych, jakie trzeba wprowadzić na czas budowy nowego 
węzła transportowego na terenie Poznania. Ubędzie zarówno kursów Polregio, jak 
i Kolei Wielkopolskich.

13 marca br. wprowadzona została 
pierwsza tzw. korekta rozkładu 
jazdy pociągów. Oznacza to spore 

zmiany w ruchu pasażerskim, głównie po-
dyktowane koniecznością dostosowania 
grafiku do toczących się prac w rejonie 
przystanku kolejowego Poznań Junikowo. 
Ze znacznymi utrudnieniami będą musieli 
liczyć się korzystający z pociągów regio-
nalnych na trasie z Poznania do Zbąszynka 
funkcjonujących w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (PKM).

– Powodem zmian jest ograniczenie 
przepustowości związane z realizowaną 
przez miasto Poznań inwestycją „Zinte-
growany węzeł transportowy Grunwaldzka 
wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu 
oraz przejścia nad linią kolejową E20” – tłu-
maczy Włodzimierz Finke, zastępca dyrek-

tora Departamentu Transportu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopol-
skiego. Informuje, iż ze względu na prowa-
dzone prace koniecznym są zamknięcia 
torowe, które prowadzone są na odcinku 
Poznań Główny – Palędzie. – Ograniczenia 
te są obecnie planowane na ponad sześć 
miesięcy – dodaje.

Zarządca infrastruktury, PKP PLK, odwo-
łał w związku z tym pięć par finansowanych 
przez UMWW kursów, które dotychczas ob-
sługiwało Polregio. – Sytuacja ta wymaga 
tym samym zapewnienia przez spółkę Ko-
leje Wielkopolskie skomunikowania z ko-
munikacją zastępczą za odwołane pociągi 
w kierunku Zielonej Góry – poinformował 
przedstawiciel województwa. Oferta ope-
ratora Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, 
czyli Kolei Wielkopolskich również została 

ograniczona. 
Jak informuje Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, spółka musiała 
odwołać kilka par kursów w relacjach do 
i z Nowego Tomyśla. Jednocześnie zapew-
nia, że zmieniony rozkład jazdy pozwala 
w najwyższym możliwym stopniu zacho-
wać możliwość dojazdu do pracy czy szkoły, 
ale skala ograniczeń na zachodnim odcinku 
linii nr 3 jest znacząca. Przynajmniej przez 
kilka najbliższych miesięcy jedynym prze-
woźnikiem regionalnym na trasie pozostaną 
KW. Nie będzie zatem kursów w relacjach 
wybiegających za Zbąszynek, a na odcinku 
aglomeracyjnym liczba pociągów zmniejszy 
się o mniej więcej jedną trzecią do wcze-
śniejszego rozkładu jazdy.

Samorząd twierdzi też, że przewoźnicy 
wielokrotnie analizowali na wniosek orga-
nizatora przewozów zamknięciowy rozkład 
jazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe uwzględ-
niły przekazywane przez samorząd uwagi 
w celu dostosowania grafiku połączeń do 
potrzeb pasażerów korzystających z dojazdu 
koleją w porach szczytów.

źródło: kolej.metropoliapoznan.pl
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Budowa  
ulicy Górczaka

Trwa budowa ulicy Górczaka w Buku, 
na która pozyskano dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Rozwo-

ju Dróg. Kosz inwestycji szacowany jest 
na ponad 2 miliony zł. 
Zakres prac obejmuje:

 » budowę jezdni i chodników,
 » budowę zjazdów oraz miejsc posto-

jowych,
 » wykonanie kanalizacji deszczowej, 
 » przebudowę sieci gazowej, 
 » przestawienie słupów oświetlenia 

drogowego,
 » przebudowę odcinków istniejącej 

sieci gazowej.

T E R M I N Y  Z E B R A Ń  W I E J S K I C H  –  M A R Z E C  2 0 2 2
NAZWA SOŁECTWA DATA GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA

Pawłówko – Wiktorowo 17.03.2022 r. 19.00 WIATA BIESIADNA PAWŁÓWKO

Kalwy 18.03.2022 r. 19.30 WDK KALWY

Wielka Wieś 22.03.2022 r. 18.00 SALA MIEJSKA BUK

Dobra – Sznyfin 23.03.2022 r. 18.00 WDK DOBRA

Niepruszewo 24.03.2022 r. 16.30   WDK NIEPRUSZEWO

Dakowy Suche 24.03.2022 r. 18.30 WDK DAKOWY SUCHE

Dobieżyn 25.03.2022 r. 19.00 WDK DOBIEŻYN

Szewce 29.03.2022 r. 18.00   SALA OSP SZEWCE

Cieśle 30.03.2022 r. 17.00 WIATA BIESIADNA CIEŚLE

Otusz 30.03.2022 r. 18.30 WDK OTUSZ

Żegowo 31.03.2022 r. 18.00 WDK ŻEGOWO 
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Po trzech miesiącach w „CZO – SELEKT”
Z Dorotą Lew-Pilarską, przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, rozmawia Edyta Wasielewska

Czy można podać, ile przeciętny 
mieszkaniec gminy Buk wytwarza 
odpadów? 
– Po dwóch miesiącach obsługi gmi-

ny Buk trudno powiedzieć, ile przeciętny 
mieszkaniec wytwarza odpadów. Mamy 
pełne dane za miesiąc styczeń 2022 roku. 
I tak zmieszanych odpadów: 203,28 tony; 
odpadów selektywnych: 60,60 tony (w tym 
makulatury: 11,54 tony; szkła: 30,38 tony; 
tworzyw sztucznych: 18,68 tony), BIO: 46,84 
tony; z PSZOK-u – 3,3 tony wielkogabarytów. 
Razem: 314,02 tony wszystkich odpadów.

Ciągle istnieje jakaś grupa ludzi, 
którzy nie są ujęci w systemie, nie 
płacą i pokątnie wyrzucają odpady 
komunalne. Jak sobie z tym pora-
dzić? 
– Zapewne gdzieś się ktoś taki trafi, 

niemniej jednak staramy się wychwycić 
osoby, które nie złożyły deklaracji. Firma 
odbierająca odpady dysponuje wykazem 
nieruchomości opodatkowanych i na bieżąco 
ta lista jest aktualizowana. Gdy pojawiają się 
pojemniki lub worki przed nieruchomością, 
której nie ma na liście, jesteśmy informowani 
i podejmujemy odpowiednie działania.

Od stycznia tego roku gmina Buk jest 
członkiem „CZO – SELEKTU”. Jak Pani 
zdaniem gmina odnalazła się w Związ-
ku? Z jakimi problemami z naszego 
terenu najczęściej się spotykacie? 
– Bardzo cenimy sobie współpracę z pa-

nem burmistrzem i pracownikami urzędu 
oraz szefostwem i pracownikami spółki 
komunalnej. Nie było najmniejszego pro-
blemu i na każdym etapie przyjęcia gminy do 
Związku zauważalna była pełna współpraca. 
Nie odnotowaliśmy żadnych trudności, a firm 
chętnych do odbioru odpadów komunalnych 
i obsługi mieszkańców gminy Buk w prze-
targu było aż pięć podmiotów.

Dlaczego wywóz odpadów komunal-
nych systematycznie drożeje? 
– Jak w każdej dziedzinie naszego ży-

cia na ceny mają wpływ takie czynniki 
jak: wzrost cen paliwa, energii, gazu, mi-
nimalnych pensji, podatków i składek ZUS, 
ubezpieczeń; inflacja; wymogi sprzętowe 
narzucone ustawami.  Wysokość opłaty po-
noszonej przez mieszkańców jest wynikiem 
ilości produkowanych odpadów, kosztami: 
zbiórki i transportu odpadów oraz ich za-
gospodarowania. Do końca 2019 roku za 

wysegregowane surowce otrzymywaliśmy 
jakieś należności z instalacji komunalnej, ale 
od 2020 roku niestety i za zagospodarowa-
nie tych odpadów ponosimy koszty, które 
zmieniają się co miesiąc w zależności od 
sytuacji na rynku odpadów komunalnych. 

Czy czekają nas jakieś zmiany w go-
spodarce odpadami komunalnymi? 
Opłaty wzrosły od listopada 2021 
roku – z 27 do 35 zł od osoby, czy 
będą kolejne? 
– Co będzie dalej w gospodarce odpa-

dami, tego nikt nie potrafi przewidzieć. Ro-
bimy wszystko by przynajmniej zatrzymać 
wzrost opłat.  

W niektórych gminach koszty zago-
spodarowania są wyższe, a w innych 
niższe, zaś stawka jest taka sama – 35 
zł. Czy ze względu na to, nie planujecie 
wprowadzić zróżnicowanych stawek 
opłaty w poszczególnych gminach? 
– Przynależność do Związku jest do-

browolna, obowiązują tu równe prawa 
i obowiązki każdego z uczestników. Taki 
Związek został utworzony w 2003 roku i na 
takich zasadach funkcjonuje nadal. Prze-
targi rządzą się swoimi prawami i trudno 
zrozumieć metodologię stosowaną przez 
firmy przygotowujące oferty. Raz na terenie 
jednej gminy mamy korzystne ceny, a drugi 
raz sytuacja się zmienia. Gdyby miały być 
różnicowane stawki opłat, to po co w ogó-
le przystępować do Związku? Nie byłoby 
żadnego sensu. Ta formuła na przestrzeni 
tylu lat się sprawdzała i sprawdza się nadal 
– tylko system musi być prosty i jasny, i taki 
jest u nas. 

Czy „CZO – SELEKT” nie planuje, aby 
systemem odbioru ponownie objąć 
nieruchomości niezamieszkałe? Dla-
czego to zostało zmienione? 
– Do końca 2019 roku systemem mieli-

śmy objęte wszystkie rodzaje nieruchomości. 
Jednak po wprowadzeniu, w roku 2019, nie-
korzystnych zmian w ustawie o utrzymaniu 
porządku i czystości, zdecydowaliśmy o wy-
łączeniu z systemu nieruchomości nieza-
mieszkałych. Ustawowo określono wysokość 
kwot, które mieli ponosić właściciele tych 
nieruchomości za gospodarowanie odpa-
dami. Jednak te kwoty znacznie odstawały 
od rzeczywistych kosztów. Spowodowało-
by to obciążenie kosztami za odpady z tych 
nieruchomości   właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, na co nie było naszego przy-
zwolenia.  Obecnie przepisy po raz kolejny 
uległy zmianie i po analizie sytuacji Zarząd 
nie rekomenduje objęcia systemem związ-
kowym nieruchomości niezamieszkałych. 
I tak zasady związane z obsługą tych nie-
ruchomości pozostają bez zmian, tak jak 
to jest obecnie. Zawarte umowy, zgodnie 
z zapisami ustawy o czystości i porządku, 
podlegają kontroli Związku.

Związek „CZO – SELEKT” zaczynał od 
11 gmin, aktualnie zrzeszonych jest 
ich 18, a w kolejce czekają następne. 
Czy jesteście przygotowani na przy-
jęcie kolejnych gmin?
– Mieliśmy 17 gmin członkowskich, a od 

stycznia bieżącego roku osiemnastą gminą 
została gmina Buk. Natomiast aktualnie trwa 
procedura przyjęcia z dniem 1 lipca br. ko-
lejnej, dziewiętnastej gminy i jest to gmina 
Kuślin. Za kilka miesięcy Związek będzie 
zrzeszał 19 gmin z 6 powiatów Wielkopol-
ski zamieszkałych przez około 250 tysięcy 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę nasze moż-
liwości kadrowe, jest to chyba maksymalna 
liczba gmin do obsługi. 

Od 3 marca szczepienia przeciw 
COVID-19 w Branżowej Szkole 
I st. w Buku (Punkt Szczepień 
Powszechnych) przeprowadzane są 
tylko w czwartki w godz. 15-18.

Dotychczasowe terminy 
poniedziałkowe i środowe są 
nieaktualne.
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Drodzy Mieszkańcy,

Tragedia obywateli Ukrainy uciekających 
przed wojenną pożogą obudziła w nas 
prawdziwą solidarność. Informacje 

o działaniach, jakie codziennie podejmujemy 
oraz o słusznej inicjatywie i zaangażowaniu 
mieszkańców gminy Buk, dotarły także do 
naszych przyjaciół z holenderskiej gminy 
partnerskiej Sint-Michielsgestel. Chciałbym 
poinformować, że burmistrz Sint-Michieslge-
stel, Han Looijen postanowił przekazać 4400 
euro z przeznaczeniem na pomoc przebywa-
jącym w naszej gminie mieszkańcom Ukra-
iny. Kwota ta nawiązuje do 44 lat naszych 
wzajemnych relacji, które rozpoczęły się 
na długo przed tym, gdy podpisane zostało 
oficjalne porozumienie. To niezwykły gest 
solidarności, za który jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. 

Ogromnie dziękuję, zarówno burmi-
strzowi Sint-Michieslgestel, jak i członkom 
Fundacji Sint-Michielsgestel – Buk, którzy 
wyrażają swoją wrażliwość i zaangażowanie 
w naszych partnerskich relacjach. 

Głęboko wierzę, że Europa nadal będzie 
wspólnotą narodów demokratycznych tak 
długo, jak długo będziemy pielęgnować 
wzajemne relacje na poziomie lokalnych 
wspólnot. Od samego początku naszego 
partnerstwa doświadczyliśmy olbrzymiej 
życzliwości, zaangażowania oraz wsparcia 

ze strony naszych holenderskich przyjaciół. 
Dlatego dziś bardziej odpowiedzialnie i doj-
rzale potrafimy solidaryzować się w dzia-
łaniu, pomagając ukraińskim przyjaciołom, 
których bohaterska odwaga i czyny obronią 
niepodległą i wolną Ukrainę już na zawsze!

Buk dziękuje Sint-Michielsgestel!
Serdecznie pozdrawiam

Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

* * *
Dear Residents,

The tragedy of Ukrainian citizens fleeing 
the horrors of war has awakened the 
true solidarity in us. Information abo-

ut the activities we take every day and the 
unprecedented initiative and engagement of 

residents of Buk has also reached our friends 
from the Dutch partner commune of Sint-
-Michielsgestel. I would like to inform you 
that the mayor of Sint-Michielsgestel, Han 
Looijen, has decided to donate EUR 4,400 
to help the Ukrainians who arrived to our 
commune. This amount goes back to 44 years 
of our relationship, which had began long 
before the official agreement was signed. 
It is an extraordinary gesture of solidarity, 
which we really appreciate.

I am really grateful both to Mr Mayor of 
Sint-Michielsgestel and all the members of 
Sint-Michielsgestel – Buk Foundation, who 
show such a great sensitivity and engage-
ment in our cooperation.

I deeply believe that Europe will remain 
as a community of democratic nations as 
long as we are able to cherish the mutual 
relations at the level of local communities. 
Since the very beginning of our partnership 
we have experienced a great support and 
charity from our Dutch friends. Thanks to 
this partnership we are able to take more 
responsible and mature actions to help 
our Ukrainian friends whose heroism and 
courage will restore Ukraine as free and 
independent country for ever.

Buk is deeply grateful to Sint-Michiel-
sgestel!

With kind regards,
Paweł Adam – The Mayor of Buk

Na Ukrainie zostawiły serca
Już na schodach słychać gwar, typowo rodzinny harmider. Dzieci się bawią, 
hałasują, wszędzie widać porozrzucane zabawki. Kobiety krzątają się w kuchni, 
sprzątają, jedna drugą o coś dopytuje. Nic nadzwyczajnego, popołudnie jakich 
wiele w rodzinach na całym świecie. No niestety, ale nie tu, nie tym razem.

Nie jest to typowe przedpołudnie, 
w swoim domu, w swoim kraju. 24 
lutego wybuchła wojna. Kobiety 

z dziećmi do Buku przyjechały z Ukrainy, 
z rodzinnego Lwowa. Jeszcze tego samego 
dnia wieczorem lub na drugi dzień zostawiły 
wszystko i musiały uciekać, w pośpiechu, 
strachu. Czekały ich wielogodzinne kolejki 
na przejściach granicznych, jedna z pań stała 
nawet 11 godzin. Na każdym kroku widziały 
rozrywające serca rozstania rodzin. 

Nikt nie chce wojny
Pań jest pięć, każda z dziećmi. W sumie 

14 osób. Dwie z nich są siostrami, dzięki 
temu jest im na pewno raźniej, bardziej 
rodzinnie. Ich mężowie? Prawie wszyscy 
zostali w kraju, aby wspierać ukraińskie woj-
sko. Na razie nie są tam potrzebni, pozostali 
w odwodzie, ale na froncie nie zna się dnia 
ani godziny. Nie chcą przyjeżdżać do Polski. 
Walka za ojczyznę, te słowa nabierają teraz 
znaczenia wyjątkowego. Ojczyzna, to właśnie 

o niej rozmawiamy najwięcej. I o tym, 
że nikt nie chce wojny. Każda mama 
boi się o swojego syna, który tam jest. 
Bez względu na to, czy jest Rosjanką 
czy Ukrainką. Dlaczego Putin to robi?  
Dlaczego ludziom mówi nieprawdę? 
Dlaczego zabija ludzi? Moje rozmów-
czynie często zadają te pytania. 

Tylko jeden z mężów już od jakiegoś 
czasu mieszka i pracuje w Buku, i jak tylko 
zaczęła się wojna, pomyślał o ściągnięciu 
rodziny. Ale i tak w każdej chwili jest gotowy, 
aby wracać i walczyć za ojczyznę. 

Ich życie miało wyglądać inaczej, teraz 
już nawet nie wiedzą jak. Chcą jak najszyb-
ciej wracać do siebie. Na Ukrainie zostali 
ich rodzice, dziadkowie, przyjaciele, którzy 
nie chcą wyjeżdżać. Lub nie mogą, jak na 
przykład ojciec jednej z pań, który ma lat 57, 
broni Lwowa, a na granicy zostałby zatrzy-
many i wcielony do wojska. Nie wyobrażają 
sobie, że na stałe miałyby żyć z dala od oj-
czyzny. Gdyby nie dzieci, nie byłoby ich tutaj; 

chciały je ratować za wszelką cenę, ale może 
nie trzeba było wyjeżdżać, ciągle nurtują je 
te pytania. Na bieżąco starają się być z in-
formacjami tego, co się dzieje na Ukrainie. 
Czy będzie do czego wracać? Może wojna 
niedługo się skończy? Jakie są prognozy? 
Jak pani myśli, ile jeszcze dni – pytają, a ja 
nie wiem co odpowiedzieć, bo naprawdę 
nie wiem.

Dzieci już niestety, ale wiedzą, że jest 
wojna; nie z lekcji historii, ale przekonały 
się o tym na własne oczy. Najmłodsze są 
zdezorientowane, najstarsza dziewczynka – 
12-latka już wiele rozumie, czasami płacze, 
na pewno tęskni. – Ciągle pyta, dlaczego mu-
sieliśmy uciekać? – mówi jej matka.
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Buku, dziękujemy za pomoc!
Alina Cherkashina, pochodząca z Charkowa, w Buku mieszka od pięciu lat. 
Rozmawiamy kilka dni po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie.  
Trudno opanować emocje; uwierzyć, że teraz żyjemy w czasach wojny.

Pani Alina często powtarza w trakcie 
naszej rozmowy: – Bardzo dziękuję za 
wsparcie, w imieniu swoim i moich ro-

daków z Ukrainy. Jestem bardzo zaskoczona 
tak ogromną pomocą ze strony Polaków. 
Dlaczego zaskoczona? Mam sporo złych do-
świadczeń, odkąd tu mieszkam. A teraz, to 
co robicie dla moich rodaków na Ukrainie, 
pokazuje, jak wielkie macie serce. Nie mogę 
uwierzyć, że Polacy tak bardzo chcą poma-
gać obywatelom Ukrainy. Jestem bardzo 
wdzięczna Panu Burmistrzowi. Koniecznie 
proszę wszystkim podziękować.  

Do Buku pani Alina przyjechała za pracą, 
lepszą mogłoby się wydawać. W Charkowie 
pracowała w biurze obrotu nieruchomościa-
mi, a tu znalazła pracę kelnerki w restauracji. 
Stara się nie narzekać, ale na początku nie 
było łatwo. Na swojej drodze spotykała bar-
dzo różnych ludzi, nie tylko tych dobrych. 
Mówiąc o złych, ma na myśli pracodawców, 
którzy często wykorzystują obywateli Ukra-
iny: zatrudniają za najniższą pensję krajową, 
do najgorszych prac fizycznych, a bywa też, 
że ciężko im znaleźć zatrudnienie. Od koń-
ca lutego zaczęła pracę po przerwie, którą 
przeznaczyła na wychowanie córki. Zaję-

ła się domem, ale córka ma teraz 2,5 lata 
i postanowiła wrócić do pracy – do Green 
Factory w Niepruszewie, gdzie pracuje wielu 
obywateli Ukrainy.

Jak jej się żyje w Buku? – Nie czuję się 
tu jak w domu. Jako Ukrainka ciągle jestem 
obca. Mieszkam z partnerem – Polakiem, 
ojcem córki, mamy rodzinę, ale…

W Charkowie, gdzie tyle było ciężkich 
działań wojennych, miasto jest praktycznie 
zamknięte, zostawiła rodziców. Oczywiście, 
że myślała, aby ich ściągnąć do Polski, najle-
piej do Buku. Na razie nic z tego, jej ojciec ma 
lat 57 i na granicy automatycznie zostałby 
wcielony do wojska, bo obowiązek poboru 
jest do 60 lat. Z rodzicami jest w stałym kon-
takcie telefonicznym, ale nie zawsze udaje jej 
się z nimi połączyć. Przebywają w schronie; 
bywa, że nie ma zasięgu. Wtedy na chwilę 
wstrzymuje oddech i tak bardzo chce usły-
szeć ich głos. Jej siostra mieszka w USA, na 
całe szczęście chociaż ona jest bezpieczna.

Pani Alina zaangażowała się w pomoc 
swoim rodakom. Na miejscu pomaga w przy-
gotowaniu mieszkań, ich urządzaniu. – Dwa 
dni temu do Buku przyjechała rodzina. Kiedy 
ich zobaczyłam w oczach mieli horror, szok, 

cierpienie. Dopiero na drugi dzień trochę się 
uspokoili, rozluźnili, zaczęliśmy rozmawiać.

Na jej FB można znaleźć informacje, 
zarówno od tych, którzy szukają pomocy, 
jak też tych, którzy są gotowi obywateli 
Ukrainy przyjąć. Jak pisze: „Jeśli ktoś z Was 
pomyślał, żeby przed wojną uratować czyjeś 
dzieci, żony, matki, babcie, proszę o kon-
takt! Znajdźmy mieszkanie i zapewnijmy 
wszystko, co potrzebne. Stale kontaktują 
się ze mną znajomi i krewni z Polski, pytają, 
jak mogą pomóc. Jeśli czegoś potrzebujecie, 
dajcie znać. Pomogę jak tylko będę mogła”. 

Edyta Wasielewska

Pani od męża, który w Buku pracuje, też 
tu kiedyś mieszkała – przez trzy lata praco-
wała w sklepie w Niepruszewie. Tu urodziła 
córkę, ale wróciła do Ukrainy, gdzie na świat 
przyszła jej druga córka. Mieszkała tutaj, to 
dlatego tak dobrze zna język polski i pomaga 
pozostałym paniom w komunikowaniu się 
z otoczeniem. Ale to nie tak, że one nie ro-
zumieją; każdego dnia uczą się coraz więcej; 
wiedzą, co się do nich mówi.

Tyle dla nas zrobiliście, 
dziękujemy

Pytam, czy czegoś im potrzeba, może 
w czymś pomóc. – Wszystko mamy, dziękuje-
my bardzo. Polacy tacy pomocni. Wszyscy są 
dla nas tacy życzliwi, dobrze nam tu. Czujemy 
się jak w domu, ale chcemy wracać do siebie 
– mówią zgodnie, a ogrom wdzięczności jest 
w każdym ich słowie, geście. 

Jak najszybciej chciałyby znaleźć zatrud-
nienie, gdziekolwiek: na produkcji, w sklepie. 
Planują, że jak tylko dzieci pójdą do szkoły 
lub przedszkola, to będą wymieniać się przy 
opiece nad dziećmi, aby pozostałe w tym 
czasie mogły pracować. Nie chcą być na czy-
imś utrzymaniu, to też podkreślają. I jeszcze: 
– Tyle dla nas zrobiliście, daliście nam tak 
dużo, słów brakuje. 

Buk bardzo im się podoba; chętnie cho-
dzą na spacery, polubiły park przy MGOK, 
każdego dnia idą gdzieś dalej, chcą zobaczyć 
jak najwięcej. 

Jeszcze chwilę rozmawiamy, ale w kolejce 
już czekają inni, którzy chcą panie poznać, 
przywitać się, powiedzieć choć kilka słów 
wsparcia. Właśnie przyszła bukowianka, 
która mieszka teraz w Niemczech i przy-
wiozła dary – pierwsze, ale nie ostatnie, bo 
takie transporty będą przyjeżdżać do nas 
regularnie. 

Rodzinom chciałam jeszcze zrobić zdję-
cia, jednak rezygnuję. Już i tak panie zapro-
siły mnie do swego życia i tyle powiedziały 
o sobie. Publikując zdjęcia, jeszcze bardziej 
naruszyłabym ich prywatność.

Każdy otworzył swój dom 
dla innych

Te kobiety z dziećmi dach nad głową 
znalazły w mieszkaniu tuż obok Miejsko-
-Gminnego Domu Kultury. Po wyprowadzce 
lokatorki, która mieszkała tam jeszcze do 
niedawna i której gmina zapewniła nowy 
lokal, miały tu być kolejne pomieszczenia 
na zajęcia. Placówka planowała rozszerzyć 
swoją ofertę dla najmłodszych, ale stało się 
inaczej. 

– Gości trzeba przyjąć godnie – mówi 
Agnieszka Skałecka, dyrektor MGOK w Buku, 
która wraz ze swoim zespołem przygotowała 
mieszkanie na przyjęcie rodzin z Ukrainy. 
Wysprzątali, wyremontowali, wyposażyli 
w niezbędne sprzęty. Pracowała tu nie tylko 
z ekipą MGOK, ale też z rodziną, przyjaciół-
mi, znajomymi – pomagał każdy. – W Buku 
jesteśmy małą społecznością, wszyscy się 
dobrze znamy i nikogo nie trzeba prosić, aby 
poświęcił swój czas, zaangażował się w po-
moc. Każdy otworzył swój dom dla innych. 
Wiele firm, z którymi MGOK współpracuje 
na bieżąco, zaangażowało się w pomoc dla 
Ukrainy. Ktoś dał lodówkę, ktoś inny kanapę, 
lampy, rzeczy dla dzieci czy zabawki, piec 
gazowy, jakaś firma kupiła meble do kuchni, 
pralkę. Burmistrz ciągle dopytuje, czy czegoś 
jeszcze nie potrzeba, czy coś trzeba dokupić. 
Szef pana, którego żona i dzieci tu zamiesz-
kały, zapewnił między innymi garnki, prąd, 
śpiwory, odpowiednio zabezpieczył taras na 
piętrze, aby dzieci mogły się tam bezpiecznie 
bawić; jesteśmy z nim w stałym kontakcie.  

Szef, o którym mowa, to Krzysztof Nosal, 
dyrektor firmy Kera Awak w Buku. Dodaje, że 
nie robi nic wyjątkowego. – Nie ma o czym 
mówić, każdy z nas pomaga.

Edyta Wasielewska
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Gest solidarności z Ukrainą
Rozmowa z Karolem Tuliszką, bukowskim artystą, autorem portretu Wołodymyra 
Zełenskiego, który umieszczony został na budynku Kina Wielkopolanin (projekt 
i wykonanie banneru zostały sfinansowane przez sponsorów).

Pomoc obywatelom Ukrainy to nie tyl-
ko ofiarowanie rzeczy materialnych. 
Solidarność i wsparcie okazują tak-
że artyści poprzez swoją sztukę. Czy 
Twoja grafika powstała z tych właśnie 
pobudek?
Dokładnie tak. Od momentu, gdy Ukraina 

została zaatakowana, nie miałem ochoty 
wrzucać nowych prac na portale społecz-
nościowe, ze względu na panujący nastrój. 
Moja grafika powstała w sobotę, 26 lute-
go. Postanowiłem wesprzeć w ten sposób 
i podnieść na duchu społeczność, wyrażając 
również mój szacunek do prezydenta Ukra-
iny. Chciałem w sposób dosadny pokazać to, 
jakiego przywódcę ma tej kraj. Inspiracją 
do tej grafiki był sam prezydent i pomysł 
na realizację po prostu się pojawił. Inspi-
racją tej wizualizacji był plakat z filmu „IDY 
MARCOWE”.

Reakcja internautów była piorunująca 
– ogrom komentarzy, polubień. Czy 
oprócz tysięcy pozytywnych reakcji 
pojawiły się także głosy niepokojące? 
Groźby blokowania konta na Insta-
gramie, nawoływanie do usunięcia 
grafiki?
Było bardzo dużo pozytywnych komen-

tarzy, ale również znalazły się negatywne, 
obraźliwe, przez to zablokowałem możli-
wość komentowania postu, ponieważ nie 

chciałem, by społeczność ukraińska w tak 
trudnym czasie czytała jeszcze tyle złych 
rzeczy. Były to oczywiście ataki tzw. „trolli” 
(troll – osoba, która publikuje w Internecie 
podburzające, nieszczere  lub nie na temat 
wiadomości z zamiarem m.in. prowokowania 
czytelników lub manipulowania percepcją 
innych – przyp. red.). Na szczęście zdecydo-
wana większość reakcji jest pozytywna. Do-
stawałem i nadal dostaję wiele wiadomości 
prywatnych w podziękowaniu za stworzenie 
tej pracy. Ludzie dziękowali też ogólnie Po-
lakom za pomoc.

Czy pojawiły się oferty wykorzystania 
Twojej grafiki na szerszą skalę, jak na 
przykład publikacje w magazynach, 
portalach etc.?
Póki co – nie. Za to dostałem wiadomości 

z pytaniem, czy gdzieś sprzedaję tę pracę, 
ponieważ ludzie chcieli ją wykorzystać na 
demonstracjach. Dostawałem też wiele za-
pytań od ludzi, czy mogą udostępnić moją 
grafikę u siebie na swoim profilu.

Spodziewałeś się tak dużego odzewu, 
zamieszczając tę pracę?
Zdecydowanie nie. Spodziewałem się 

takiego odbioru, jak przy każdym poście na 
mojej stronie na Instagramie, bo właśnie tu 
ten post wybrzmiał tak mocno. Aktualnie 
post na moim profilu zobaczyło ponad 2 
miliony ludzi.

Z. Skibińska

Wielkie serce mieszkańców gminy Buk
Ogłoszona zbiórka na rzecz obywateli przybywających z terenów Ukrainy przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

Dwa dni po rozpoczęciu działań wojen-
nych na Ukrainie, kiedy jeszcze trudno 
było uwierzyć w to, co się dzieje, wspól-

nymi siłami (urząd, ZHP, parafia) zorganizo-
waliśmy zbiórkę rzeczy dla mam z dziećmi 
przybywających z Ukrainy. Mieszkańcy naszej 

gminy jak zawsze nie zawiedli i od rana do 
wieczora  Strażnicy OSP przynosili pomoc rze-
czową, w tym między innymi żywność, ubrania, 
środki higieniczne, zabawki, artykuły dziecięce. 

Za okazaną dobroć i życzliwość już teraz 
Wam z całego serca dziękujemy! Również 
dziękujemy niezawodnym wolontariuszkom 
i wolontariuszom. 
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Bank Solidarności 
z Ukrainą

Jednostki samorządowe czynnie włącza-
ją się w pomoc dla Ukrainy w związku 
z trwającą wojną. Gminy, w tym również 

gmina Buk, utworzyły Banki Solidarności 
z Ukrainą, za pośrednictwem którego można 
przekazać pomoc potrzebującym obywate-
lom Ukrainy. Punkt zbiórki zlokalizowany jest 
w bukowskiej siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Grodziskiej 13. Czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 17-20 
oraz w weekendy w godzinach 10-14. Zbiórki 
bywają czasowo wstrzymywane ze wzglę-
du na potrzebę segregacji dostarczonych 
darów. Jednak rzeczy dla potrzebujących 
można odbierać nieprzerwanie w godzinach 
otwarcia punktu. Informacje o wstrzymaniu 
przyjęć zamieszczane są na stronie gminy. 
Do Banku zgłosić może się każdy, kto wyraża 
chęć pomocy materialnej skierowanej do 
osób przybywających z Ukrainy. Zbierane 
są rzeczy pierwszej potrzeby: żywność 
o długim terminie ważności, woda, artykuły 
higieny osobistej, środki chemiczne, odzież 
(koniecznie z oznaczeniem na opakowaniu 

rozmiaru i płci), artykuły niemowlęce (pie-
luchy, wanienki, nocniki, butelki itp.). Do-
starczać można także kosmetyki, zabawki, 
nowe kołdry i pościele w naprawdę dobrym 
stanie (w przypadku dostarczenia kołdry i/
lub poduszki oraz pościeli należy spakować 
je jako komplet), nową bieliznę w rożnych 
rozmiarach (damska, dziecięca), śpiwory, 
łóżka i materace. 

Ważne! Zbiórka rzeczy dostosowywa-
na jest do aktualnych potrzeb uchodźców. 
Warto śledzić informacje na gminnej stro-
nie oraz Facebook’u, gdzie zamieszczane 
są listy z aktualnie zbieranymi artykułami. 
Pozwala to na sprawne działanie punktu 
zbiórki oraz szybkie dostarczenie rzeczy 
do potrzebujących. 

Do Banku Solidarności można zgłosić 
się także poprzez formularz online, który 
dostępny jest w aktualnościach na stronie 
buk.gmina.pl i zadeklarować chęć wsparcia. 

Oprócz pomocy w postaci materialnej zapo-
trzebowanie jest także  na transport osób 
z granicy i lokale, w których osoby prywatne 
mogą ugościć uchodźców. Obecnie nie ma 
możliwości otrzymania wsparcia finansowe-
go od rządu, więc osoby z Ukrainy znajdują 
zakwaterowanie i utrzymanie w obiektach 
prywatnych wyłącznie na koszt właściciela 
i/lub ludzi dobrej woli. Warto pamiętać, że 
rzeczy materialne potrzebne do codziennego 
funkcjonowania osób przybyłych z Ukrainy 
można pobierać z siedziby Banku Solidar-
ności (OSP w Buku). 

Za pomocą formularza (Banku Soli-
darności) zgłaszane jest również wsparcie 
w postaci wolontariatu, nieodpłatna pomoc 
tłumacza, prawnika i psychologa, nauczanie 
języka polskiego, jak i wiele innych form 
pomocy, płynących z hojności mieszkańców. 

Chęć wsparcia można zgłosić także 
poprzez e-mail: ukraina.buk@buk.gmina.
pl oraz telefonicznie - 722 323 293 w go-
dzinach 8-20.

Wszystkie informacje dotyczące działań 
na rzecz uchodźców zamieszczane są w ak-
tualnościach na stronie www.buk.gmina.
pl oraz na gminnym profilu facebook.com/
MiGBuk.

Z. Skibińska

Bezpłatna pomoc prawna 
i zatrudnienie dla uchodźców
URZĄD PRACY DLA UKRAINY

Od 2 marca, w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Czarniec-
kiego 9 w Poznaniu, funkcjonuje punkt in-
formacyjny, w którym doradca PUP udziela 
wszelkich informacji związanych z zatrud-
nieniem osobom przybywającym z Ukra-
iny, w tym prezentację dostępnych ofert 
pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. 
Punkt czynny jest w godz.: 8:00–14:30. 
W tych godzinach funkcjonuje również in-
formacja telefoniczna dla obywateli Ukrainy 
pod nr tel.: 512 360 258 (obsługa w języku 
polskim).

Urząd zbiera również informacje od pra-
codawców dot. zainteresowania zatrudnie-
niem uchodźców (pracadlaukrainy@poznan.
praca.gov.pl). Informacje te będą dostępne 
dla uchodźców w punkcie informacyjnym 
oraz telefonicznie. Wolne miejsca pracy na-
leży zgłaszać na adres: pracadlaukrainy@
poznan.praca.gov.pl wraz z podaniem:

 » miejsca pracy
 » nazwy stanowiska pracy
 » warunków pracy
 » wymagań stawianych kandydatom (uwa-

ga – uchodźcy mogą nie posiadać doku-
mentów potwierdzających kwalifikacje)

 » danych kontaktowych
 » ewentualnie: możliwości zakwatero-

wania
Dane kontaktowe:

pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl
doradca PUP:

Marta Adamczak, tel. 61 8345 672

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA 
OBYWATELI UKRAINY

System nieodpłatnej pomocy pozostaje 
do dyspozycji wszystkich osób przebywają-
cych w Polsce, w tym również obcokrajow-
ców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

Osoby nieposługujące się językiem pol-
skim mogą skorzystać z wizyty w Punkcie 
w asyście tłumacza, jak również za pośred-
nictwem środków porozumiewania się na 
odległość (telefon, poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące możliwości uzy-
skania nieodpłatnej porady prawnej można 
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu:

 » pod numerami telefonów: 61 8410-797 
lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-
17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30);

 » poprzez e-mail: pomocprawna@powiat.
poznan.pl

 » oraz na rządowej stronie internetowej: 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/ko-
munikat,60
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okrę-

gowymi Radami Adwokackimi zorganizo-
wała bezpłatną pomoc prawną dla obywa-
teli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. 
Lista adwokatów udzielających bezpłatnej 
pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udo-
stępniona przez Okręgową Radę Adwokac-
ką w Poznaniu, znajduje się pod adresem:  
https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywa-
telskie i psychologiczne w językach ukraiń-
skim i rosyjskim.

Stowarzyszenie OVUM – adres siedziby: 
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, numer KRS 
0000217093

Kontakt ze specjalistami możliwy jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 
12:00 do 20:00 za pośrednictwem:

 » telefonów: +48 58 350 15-15 lub 
+380 947-112-100;

 » e-maila: biuro@ovum.org.pl;
 » komunikatorów internetowych: Sky-

pe, Facebook Messenger, WhatsApp 
lub Zoom.
Informacje dotyczące wsparcia dla 

obywateli Ukrainy oferowanego przez Sto-
warzyszenie OVUM dostępne na stronie 
internetowej https://ovum.org.pl/ukraina.
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Praca czeka na obywateli Ukrainy
Pracodawcy w gminie Buk od około siedmiu lat chętnie zatrudniają obywateli Ukrainy. 
W zaistniałej sytuacji, kiedy Ukraińcy są zmuszeni opuszczać swoje domy i uciekać 
z ojczyzny, najczęściej znajdują wsparcie swoich szefów w Polsce. 

Zajmują się oni organizacją zbiórki da-
rów, funduszy wśród pracowników, 
też zaangażowali się w ściągnięcie ich 

rodzin do Polski. Największym problemem 
w tej sytuacji jest znalezienie dla nich miesz-
kania i z tym najczęściej borykają się firmy, 
zwracając się o pomoc do urzędu gminy.

Największy pracodawca w naszej gminie – 
firma Wavin z siedzibą w Buku zadeklarowała 
długofalową pomoc i na pewno na bieżąco 

będzie wspierać pracowników z Ukrainy, któ-
rych zawsze chętnie zatrudniał, a teraz jeszcze 
bardziej zwiększy działania w tym zakresie. 
Inna firma – Green Factory w Niepruszewie 
ma też liczną grupę pracowników Ukraińców; 
aktualnie ok. 100 osób. W Ukrainie do tej 
pory miała swój zakład, który z powodu za-
istniałej sytuacji należało zamknąć. Fundusze 
na rzecz obywateli Ukrainy są zbierane we 
wszystkich oddziałach firmy. Zaś firma Okien 

i Drzwi „Davex” w Buku idzie jeszcze dalej, bo 
zbiórkę funduszy prowadzi też wśród swoich 
klientów za granicą. 

Zdaniem Krzysztofa Nosala, dyrektora 
firmy Kere Awak w Buku pracownicy z Ukra-
iny są mile widziani, bo bardzo dobrze się 
z nimi pracuje.  Też chętnie pomagają im 
i ich rodzinom już tu, na miejscu, jak swo-
im. Pracowników z Ukrainy zatrudnia też 
kolejny pracodawca w naszej gminy – DSM 
Niepruszewo. Jak mówi Małgorzata Maty-
siak, dyrektor DSM Nutritional Products 
w Niepruszewie, obecnie zatrudnionych jest 
ich ok. 30. Dwóch panów wyjechało z Buku 
zaraz po ogłoszeniu działań wojennych na 
Ukrainie – wrócili do siebie, aby bronić oj-
czyzny. Pozostali podejmują intensywne 
działania, aby ściągnąć swoich bliskich, co 
wcale nie jest takie proste, bo zależy od ak-
tualnych działań wojennych i bezpiecznego 
transportu. 

Pracodawcy cały czas deklarują chęć 
zatrudnienia Ukraińców. Czekają na nich 
miejsca pracy oraz pomoc w odnalezieniu 
się w nowych realiach. W najbliższym czasie, 
z inicjatywy burmistrza MiG Buk w urzę-
dzie odbędzie spotkanie z pracodawcami 
zainteresowanymi zatrudnieniem i pomocą 
obywatelom Ukrainy.

Edyta Wasielewska

Kościół z pomocą dla Ukrainy 
Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku było jednym z organizatorów 
zbiórki artykułów dla uchodźców, która odbyła się w pierwszy weekend rozpoczęcia 
działań wojennych w Ukrainie. 

W niedzielę 27 lutego oraz w Środę 
Popielcową po każdej mszy św. 
odbyła się też zbiórka ofiar do 

puszek, które zostały przeznaczone na po-
moc uchodźcom z Ukrainy. W ciągu tych 

dwóch dni udało się zebrać 28.598 zł. Środa 
Popielcowa była obchodzona w Kościele jako 
dzień postu i modlitwy w intencji pokoju 
oraz solidarności z Ukrainą.

Podczas każdej mszy św. jest też od-

mawiana modlitwa w intencji o pokój na 
Ukrainie. 

– We współczesnym świecie jest tyle 
możliwości pokojowego rozwiązania kon-
fliktów, a wojna jest najgorszym i najbardziej 
niszczycielskim tego przejawem. Wojna za-
wsze niesie ze sobą cierpienie, urazy, ludzkie 
dramaty przerażające i najgorsze w skut-
kach – mówi ks. Prałat Andrzej Szczepa-
niak z Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej w Buku.

Informacja dla osób 
udzielających 
zakwaterowania 
uchodźcom

Jeśli udzielasz schronienia obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24. 
lutego, zgłoś ten fakt, wybierając jedną 

z opcji:
 » poprzez e-mail: 

ukraina.buk@buk.gmina.pl
 » telefonicznie: 572 290 287
 » poprzez wiadomość prywatną na profilu 

fb.com/MiGBuk
Wskaż liczbę osób, którym udzielasz za-

kwaterowania (w tym liczbę i wiek dzieci), 
miejscowość zakwaterowania i podaj swoje 
dane kontaktowe (e-mail/telefon).

Informacje te potrzebne są do opra-
cowania rozwiązań (prowadzonych przez 
Rząd RP), mających na celu zapewnienie 
uchodźcom niezbędnej pomocy, w różnych 
obszarach.

Regulamin dotyczący przetwarzania da-
nych osobowych zamieszczony jest w aktu-
alnościach dotyczących powyższego tematu 
na stronie buk.gmina.pl.

Pomoc dla żołnierzy

Ośrodek ZHP w Buku rozpoczął 3 mar-
ca zbiórkę darów, które zostaną do-
starczone potrzebującym żołnierzom 

na granicy.
Godziny przyjmowania: pn-pt 17-20 oraz 

weekendy 10-14.
Miejsce: siedziba ZHP Buk – ul. Dobie-

żyńska 27 (budynek MGOK)
Rzeczy pilnej potrzeby to:

 » karimaty
 »  śpiwory
 » namioty
 » bielizna termiczna (duże rozmiary)
 » koce termiczne
 » zestaw pierwszej pomocy (środki dezyn-

fekujące i odkażające, opaski uciskowe, 
bandaże elastyczne i zwykłe, gaziki, no-
życzki, opaski elastyczne itp.)
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Ważne informacje dotyczące pobytu obywateli Ukrainy w Polsce
Przyjazd obywateli Ukrainy do Polski, 
pierwsza pomoc, zakwaterowanie

 » Każdy obywatel Ukrainy, który prze-
kroczył granicę ukraińsko-polską, od 
24 lutego 2022 r. przebywa legalnie 
na terytorium Polski i jest pod opieką 
państwa.

 » Jeżeli wjechał na podstawie ważnego 
paszportu, który został odnotowany 
przez Straż Graniczną, pozostaje pod 
opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo 
do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu 
(wraz z wyżywieniem, pomocą medycz-
ną i socjalną).

 » Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył 
granicę bez ważnego paszportu lub bez 
dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał 
potwierdzenia wjazdu na teren Polski, 
musi udać się do Placówki Straży Gra-
nicznej w Poznaniu celem potwierdzenia 
swojego pobytu.

Dane Placówki Straży Granicznej Poznań-
-Ławica:

ul. Bukowska 285,  
Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)
tel. 61 86 11 300, 61 86 11 305
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

 » Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy 
przed konfliktem zbrojnym, które nie 
mają zapewnionego miejsca pobytu 
(noclegu) w Polsce, mogą udać się do 
punktu recepcyjnego. Otrzymają tam 
informacje na temat pobytu w Polsce, 
posiłek, podstawową opiekę medyczną, 
miejsce na odpoczynek oraz zostanie im 
wskazane tymczasowe zakwaterowanie. 
Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opie-
ki medycznej i polskiej służby zdrowia. 

Adres punktu recepcyjnego: 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 

ul. Głogowska 14, Poznań
 » W celu uzyskania pomocy obywatele 

Ukrainy mogą udać się do punktu infor-
macyjnego zlokalizowanego na Dworcu 
Głównym (hol główny). 
Punkt jest czynny w godzinach od 8.00 

do 22.00, W tych godzinach działa też spe-
cjalna

infolinia dla uchodźców z Ukrainy: 
+48 61 850 87 77.

 » Pomocy w zakwaterowaniu udziela także 
miejscowy urząd gminy, który skontaktu-
je daną osobę z Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu, w celu skierowania do miejsca 
zakwaterowania.

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10, 
fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Pomoc medyczna
 » Każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd 

od 24.02 został odnotowany przez Straż 
Graniczną lub dopełnił formalności, zgła-
szając się do Placówki Straży Granicznej 
Poznań-Ławica, będzie mógł korzystać 
ze świadczeń medycznych Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej 
(w dowolnej placówce).

Edukacja - informacja dla rodziców 
dzieci przybywających z Ukrainy

Co zrobić, aby zapisać dziecko do 
szkoły w Polsce?

 » Zbierz dokumenty z dotychczasowej 
nauki dziecka (świadectwa, zaświad-
czenia itp.). 

 » Jeśli ich nie masz - napisz oświadcze-
nie o sumie ukończonych lat nauki ze 
wskazaniem placówki, do której dziecko 
uczęszczało.

 » Skontaktuj się z wybraną polską szko-
łą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. 
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor 
placówki.

 » Szkoła podstawowa, w rejonie której 
mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje 
dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe 
i szkoły ponadpodstawowe przyjmu-
ją dzieci w miarę posiadania wolnych 
miejsc. 

 » Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc 
w danej klasie, skontaktuj się z urzędem 
gminy, w której mieszkasz i poproś o wska-
zanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie 
mogło się uczyć.

Do czego ma prawo dziecko z obywa-
telstwem ukraińskim w szkole w Polsce?

 » Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 
lat w publicznych szkołach jest nieod-
płatna. Brak znajomości języka polskiego 
przez dziecko nie jest przeszkodą w przy-
jęciu do szkoły.

 » Dla uczniów, którzy nie znają języka pol-
skiego w stopniu wystarczającym, szkoła 
organizuje dodatkowe nieodpłatne lek-
cje języka polskiego. Szkoła może także 
tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze. 
Uczniowie z zagranicy mogą korzystać 
z zajęć wyrównawczych w zakresie 
przedmiotów nauczania.

 » Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć 
na pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
w związku z doświadczeniem migracyj-
nym, udzielaną m. in. przez psychologów, 
pedagogów i terapeutów pedagogicz-
nych.

Важлива iнформацiя Щодо перебування громадян Украiни в Польшi 
Прибуття громадян Украiни до 
Польшi, надання першоi допомоги, 
проживання

-Якщо ви ввiйшли на пiдставi дiйс-
ного паспорта, який був записаний при-
кордонною охороною, вы залишаетесь 
пiд захистом Польськоi Держави, тобто 
маете право на отримання допомоги на 
проживання (у тому числi на харчування, 
допомогу медико-соцiальну).

-Якщо громадян Украiни перетинае 
кордон без або без дiйсного паспортадо-
кументи, а також якщо вiн не отримав 
пiдтвердження в’iзду на територiю Поль-

щi необхiдно звернутися до прикордон-
ноi застави в Познанi для пiдтвердження.

Ваше перебування
Данi прикордонноi служби Плацувка 

Познань-таверна: вул. Буковська 285, По-
знань (аеропорт Познань- лавiца) тел.  61 
86 11 300, 61 86 11 305

Електронна пошта: 
poznan@strazgniczna.pl
-Усi тi, хто тiкав з Украiни вiд зброй-

ного конфлiкту, хто нi мають мicце пере-
бування у Польщi, вони можуть поiхати 
пункту прийому. Там вони отримають 

iнформацiю про свое перебування в Поль-
щi, харчування , елементарне медичне 
обслуговування, мiсця для вiдпочинку 
та проживання з ними Вказано тимча-
сове житло. Кожен мае вiльний доступ 
медичноi допомоги та польскоi  служби 
охорони здоровья.

Адреса приймального пункту: 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. 
Глоговська 14, Познань

-Допомогу з проживанням також на-
дае мiсцева комуна звбяжеться з цiею 
особою з провiнцiйним антикризовим 
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центром Управлiння Великопольського 
воеводства в Познанi, з метою вiдправ-
лення до мiсця проживання.

Черговi воеводського антикризового 
центру

Телефон 61 854 99 00, 61 854 99 10,
факс 61 854 99 20, 61 852 73 27
Электронна пошта:
czk@poznan.uw.gov.pl

Освiта – iнформацiя для батькiв дiтей
Украiна Що робити, щоб записати 

дитину до школи в Польщi?
 » Зiбрати документи про попередню 

освiту дитини (довiдки,свистки 
тощо). Якщо у вас iх немае-напишiть 
заяву про суму повнi роки навчання 
iз зазначенням закладу, який навча-
лася дитина.

 » Звьяжiться з обраною польскою 
школою та подайте заявку на вступ 
Рiшення про зарахування приймае 
директор школи.

 » Початкова школа, в якiй ви живите, 
маэ бути прийнята Ваша дитина iншi 
початковi та середнi школи, вони при-
ймають дiтей  до тих пiр, поки у них 
е вольнi мiсця.

На що мае право дитина з 
громадянством Украини в школi в 
Польщi?

 » Навчання дiтей та молодi 7-18 рокiв 
у державних школах

 » Незнання дитиною польськоi мови не 
е перешкодою для вступу до школи. 
Для студентiв, якi недостатньо зна-
ють польську мову, школа органiзовуе 
додатковi уроки польськоi мови

 » Учнi та iх батьки можуть розраховува-
ти на психолого-педагогiчну допомо-
гу у звьязку з мiграцiйним досвiдом

Натуральна допомога
-Для забезпечення продуктiв харчу-

вання, одягу, ковдр,предметiв для немов-
лят тощо, такий пункт знаходиться в Бук 

в штабi Добровольноi пожежноi частини 
за адресою Вул. Гродзiська 13.

Пункт працюе з понедiлка по пьят-
ницю з 17-20 i в вихiднi з 10-14

W SPRAWIE NADANIA NUMERU PESEL
ORAZ W SPRAWACH MELDUNKOWYCH

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE 
UMAWIANIE SIĘ NA WIZYTĘ.

61 888 44 20

З ПРИВОДУ ПИТАННЯ ПРО
ОТРИМАННЯ НУМЕРА ПЕСЕЛ 

ТА РЕЄСТРАЦІЇ, 
ПРОСИМО ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗАПИСАТИСЯ.

 

61 888 44 20

500+ dla Ukraińców 
pracujących w Polsce

Świadczenie 500+ mogą otrzymać 
również obywatele Ukrainy, pod wa-
runkiem, że pracują w Polsce i miesz-

kają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 
500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, 
którzy zamieszkują na stałe w Polsce. 

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien 
dołączyć dokument potwierdzający legal-
ność pobytu cudzoziemca w Polsce z adno-

tacją „dostęp do rynku pracy” – informuje 
Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce – Świadczenie wychowaw-
cze rodzic może otrzymać na każde dziecko 
do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko 
wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na 
jego utrzymaniu.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 
można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, 
portal Emp@tia oraz przez bankowość elek-
troniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do do-
wolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc 
w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez 
portal PUE ZUS – dodaje Nowicka.

Uchodźcy z Ukrainy
Uwaga obywatele Ukrainy – rodzice 

bądź opiekunowie, którzy właśnie wraz 
z dziećmi przekroczyli granicę Polski 
i przebywają na jej terenie w związku 
z konfliktem zbrojnym, obecnie nie 
posiadają karty pobytu z adnotacją „do-
stęp do rynku pracy”. Składanie wnio-
sków o świadczenie wychowawcze przez 
te osoby będzie możliwe dopiero po 
wprowadzeniu odpowiednich przepisów 
prawa. Informacje na ten temat będą na 
bieżąco publikowane, również w języku 
ukraińskim, na stronie internetowej ZUS.

Szkoła otwarta 
dla dzieci z Ukrainy

W Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Bukowskich 
w Buku do tej pory uczy-

ła się najliczniejsza grupa dzie-
ci z Ukrainy i było to łącznie 16 
uczniów (stan na 7 marca br.). 

Dla tych dzieci za zgodą orga-
nu prowadzącego zorganizowano 
naukę języka polskiego jako obcego, które to 
zajęcia prowadzą dwie nauczycielki posia-
dające odpowiednie kwalifikacje („Naucza-
nie języka polskiego jako obcego w pracy 
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym” oraz 
„Nauczanie języka polskiego jako obcego 
i drugiego w szkołach podstawowych”).

– Z obserwacji wynika, że dzieci dobrze 
się czują w szkolnej społeczności. Większość 
z nich biegle posługuje się językiem polskim, 

zarówno w mowie, jak i w piśmie, czego 
dowodem są dobre i bardzo dobre wyniki 
w nauce.  W ramach integracji społeczności 
szkolnej Samorząd Uczniowski zorganizował 
spotkanie dla dzieci i rodziców z Ukrainy, 
podczas którego omówione zostały najważ-
niejsze zasady, ustalono sposoby komunika-
cji i formy pomocy – mówi Kamila Kaseja, 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Bukowskich w Buku. 

Obecnie uważności i opieki ze 
strony nauczycieli i wychowawców 
wymaga 14 dzieci, które teraz przy-
bywają do szkoły i nie posługują się 
językiem polskim. Dzieciom zosta-
ło zapewnione wsparcie pedagoga 
i psychologa, skorzystają również 
z dodatkowych zajęć nauki języka 
polskiego. Wszyscy nauczyciele 
podejmują starania, aby uczniom 
ułatwić wejście do nowych klas. 
Dużą pomocą jest również szkolna 

strona internetowa i Facebook, na których 
systematycznie zamieszczane są informacje 
dla rodziców.

Jak dodaje pani dyrektor: – Zabiegamy, 
aby dzieci przybywające z Ukrainy znala-
zły się w klasach, w których już uczą się 
ich rówieśnicy. Liczymy, że pozwoli im to 
na szybsze zaaklimatyzowanie się w nowej 
rzeczywistości. 

EWA
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PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie 
musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. 
Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej 
Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, 
potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu 
granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego. 
Tam uzyskasz pomoc w zakresie:
     tymczasowego zakwaterowania, 
     posiłku, 
     podstawowej pomocy medycznej.
Informacja:  47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku 
i rosyjsku.

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu
– pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez 
polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. 
są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.

3

2

1

LEGALIZACJA POBYTU

WAŻNE! 

��
PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich 
samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź 
do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 
800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub 
w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni 
lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń 
na  numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.

Twoje dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki 
w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz 
email na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:
Policja – ���
Straż Pożarna –����
Pogotowie Ratunkowe – ���
Europejski numer alarmowy – ��� 

Ulotka powstała wg stanu na dzień 3.03.2022 r.

Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl 
– strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, 
lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.

4 OPIEKA MEDYCZNA
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Aktualne informacje w języku 
ukraińskim  znajdziesz na stronie

�������������

SZKOŁA

PRACA

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі 
не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти 
можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. 
У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в 
Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо
      тимчасового розміщення, 
      харчів, 
      першої медичної допомоги.

Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або 
російською)

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування 
чи подавати будь-які заяви – штамп у паспорті чи довідка, видані 
польською Прикордонною службою при в’їзді до Польщі з 24 лютого 
2022 року, є достатніми документами, які Тобі потрібні.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

ВАЖЛИВО!

��ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих 
самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових 
страхувань або плати. 

Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди 
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну 
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти 
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки, 
отримаєш консультацію лікаря по телефону. 
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером 
800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською.

Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

Твоя дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання 
в польській школі. Зателефонуй на номер 22 34 74 708 або напиши 
електронного листа на адресу: ukraina-szkola@mein.gov.pl 

Телефони екстреної допомоги
в Польщі:

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної 
допомоги – 112 

Листівка створена станом на день 3.03.2022 p.

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди на oferty.praca.gov.pl 
– сайт доступний українською та російською мовами, або 
зателефонуй за номером 19524 – тут порозмовляєш російською. 

4 МЕДИЧНА ОПІКА 

5

6

Актуальну інформацію 
українською мовою знайдеш 

на сайті: www.ua.gov.pl 

ОСВІТА

РОБОТА
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Będziemy grać jak najdłużej! 
Wolontariusze są sercem wielkich działań. Mają wrażliwość, chęć i siłę, by zmieniać 
na lepsze życie tych, których spotykają na swej drodze. O tym, jak ważna jest ich 
obecność, przekonujemy się przez cały czas, a ostatnio szczególnie w działaniach na 
rzecz ukraińskich uchodźców.

Na początku marca br. do Sali Miejskiej 
w Buku wolontariuszy zaangażowa-
nych w tegoroczną Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy zaprosił ZHP w Buku. 
Młodym ludziom bezinteresownie pomaga-
jącym innym w imieniu burmistrza podzię-
kowała Agnieszka Skałecka, dyrektor MGOK. 

Był okolicznościowy tort, wspólne 
pamiątkowe zdjęcie i zapewnienie Darka 
Sokołowskiego, szefa bukowskiego sztabu 
WOŚP, że będziemy grać jak najdłużej. Jak 
mówił: – Dzięki wspólnej pracy potrafiliśmy 
pobić kolejny rekord. Jeszcze raz wielkie 
dzięki. Jesteście wielcy! Red.

Setne urodziny Teodory Jujki

Dzień 20 lutego 2022 roku był dla mieszkańców ulicy Dworcowej 
w Buku dniem szczególnym – Pani Teodora Jujka obchodziła 
100-tne urodziny.

W niedziele delegacja sąsiadów z kwiatami i prezentem odwiedziła 
dostojną jubilatkę. Były życzenia , śpiewaliśmy 120 lat, ale to za mało, 150 
lat by się zdało. Była kawa i piękny tort oraz dużo radości i wspomnień.

Byliśmy pod wrażeniem mądrości i wiedzy Pani Teodory, pamięta-
nia ważnych dat i wydarzeń historycznych oraz wydarzeń rodzinnych. 
Szanowna Jubilatka czyta bez okularów, wypożycza książki z biblioteki 
i lubi robić na drutach. Lekiem na długowieczność według Pani Teodory 
jest praca i dużo ruchu. Setne urodziny obchodzą tylko wybrani i taką 
osobą jest Pani Teodora.  Red.
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Karnawał  
u Hałabały

Bal karnawałowy dla przedszkolaków 
to co roku długo wyczekiwany dzień. 
W lutym w naszym przedszkolu odby-

wały się bale przebierańców we wszystkich 
grupach. Na wspólną zabawę zaprosiliśmy 
całe grono przyjaciół Hałabały. Bawili się 
z nami kowboje, księżniczki, wróżki, zwie-
rzątka i bohaterowie bajek. Kostiumy były 
tak piękne i doskonałe, że trudno było roz-
poznać naszych wychowanków.

Wszyscy świetnie się bawili, uczestni-

cząc we wspólnych zabawach, konkursach 
i pląsach. Sam krasnal Hałabała znakomicie 
czuł się w otoczeniu naszych wyjątkowych 
tancerzy. W przerwach między zabawami 
była też okazja, aby zejść pysznego pączka. 
Udane bale przyniosły wiele radości naszym 
wychowankom. 

Agata Krasowska
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Polacy nie gęsi…

21 lutego obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Uczniom kl. 4-8 Szkoły Podstawo-

wej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach upły-
nął on na zmaganiach ortograficzno- inter-
punkcyjnych. Podzieleni na drużyny stanęli 
do konkurencji, w których wykazywali się 
znajomością reguł pisowni i wyczuciem 
ortograficznym. Ponadto sprawdzali swoją 
wiedzę na temat związków frazeologicz-
nych. Celem spotkania było uświadomienie 
uczniom, że język ojczysty to wartość, któ-

rą trzeba pielęgnować.  To element naszej 
kultury. Coś, co nas wyróżnia w myśl słów 
Mikołaja Reja, które były hasłem tegorocz-

nych obchodów MDJO: „Polacy nie gęsi, iż 
swój język mają”.

I.F.

Dlaczego piłka wpada do kosza, 
czyli Lego Education w Strefie Wyobraźni
W świetlicy Strefa Wyobraźni w Buku trwa wdrażanie projektu Lego Education,  
dzięki któremu dzieci i młodzież od 7 roku życia będą mogły doskonalić swoje 
umiejętności i zdobywać kompetencje, które w przyszłości zapewnią im  
konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

Klocków Lego nie trzeba reklamować, ale 
nie każdy wie, że można je wykorzystać 
do rozwijania kompetencji naukowych, 

technologicznych, umiejętności planowania 
i monitorowania procesów, myślenia mate-

matycznego i artystycznej ekspresji. 
Uczestnicy zajęć mogą zbudować 
własne konstrukcje, które dzięki 
specjalnym elementom funkcyjnym 
(huby, silniki, czujniki ruchu i światła) oraz 
intuicyjnej aplikacji do programowania, będą 
mogli wprawić w ruch, poznając jednocze-
śnie podstawowe prawa fizyki, doskonaląc 
myślenie matematyczne, rozwijając umie-
jętność współpracy w grupie, a przede 
wszystkim… doskonale się bawiąc. Ile emocji 
i śmiechu towarzyszy zajęciom, przekonali 
się wychowawcy Strefy Wyobraźni, którzy od 
początku lutego brali udział w szkoleniach, 
poznając tajniki konstruowania, kodowania 
i programowania. Zbudowaliśmy tor prze-
szkód dla psów, wyrzutnię piłki do kosza, 
inteligentny pojazd do przenoszenia zała-
dunków i mnóstwo innych ciekawych rzeczy.

Innowacyjność projektu LEGO polega 
również na tym, że dzięki niemu uczestnicy 
zmieniają swoje podejście do błędu – błąd 
przestaje być porażką, a staje się impulsem 
do rozwoju i zmiany. Im więcej błędów po-

pełnisz, tym lepszy będzie twój projekt, po-
nieważ każdy błąd pozwoli ci go udoskonalić.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, nasza świe-
tlica (w budynku Przedszkola Hałabały) jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
15.00-18.00. Oprócz zajęć z LEGO oferujemy 
pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu za-
ległości szkolnych, wspólne zajęcia kulinarne, 
plastyczne i ruchowe. Codziennie przygoto-
wujemy także pyszny podwieczorek. Nasze 
drzwi i serca są otwarte dla dzieci z Ukrainy!

Zajęcia z LEGO będą się odbywać 
w poniedziałki w godz. 16.30-18.00 oraz 
w czwartki w godz. 16.30-18.00.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Na re-
alizację projektu LEGO Education gmina 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
60.000,00 zł ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Anna Krzemińska

Smak pączków z Cafe Reszka 
Bukowska kawiarnia Cafe Reszka za pączka z konfiturą malinową zdobyła III miejsce 
w konkursie „Smak Pączka 2022” w kategorii pączków tradycyjnych.

Ponad 40 pączków z Poznania i powiatu 
poznańskiego: tradycyjnych (z konfitu-
rą, marmoladą) oraz z innymi nadzie-

niami i polewami zdegustowała kapituła 
konkursu „Smak Pączka 2022”, którego or-
ganizatorem był Instytut Dokumentacji, 
Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturo-
wego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. 

Wśród zgłoszonych pączków znalazły się 
m.in. z nadzieniem pomarańczowo-dynio-
wym czy z pyrą. 

Cafe Reszka otrzymała też certyfikat za 
„Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 
2022 – Smak Pączka”, tym razem za pączka 
z powidłami.   Red.

Fot. Cafe Reszka
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Dzień Kobiet 
w Kinie 
„Wielkopolanin”

W dniu 8 marca z okazji święta pań, 
w bukowskim kinie odbyły się 
dedykowane seanse filmowe. Na 

widowni zasiadły w większości zorganizo-
wane grupy z terenu naszej gminy. Na ekranie 
„Wielkopolanina” wyświetlono dwa seanse 
polskiej komedii romantycznej „Miłość jest 

blisko”. Kolejny raz na wysokości zadania sta-
nęli sołtysi i Koła Gospodyń Wiejskich, którzy 
podjęli się wysiłku zebrania grup. Większość 
z nich skorzystała z oferty Kawiarni Stopklat-
ka, która tego dnia nie była w stanie pomieścić 
wszystkich chętnych. 
 Red.

Piłkarski turniej OldBoys 35+
W niedzielę, 20 lutego br. MKS Patria Buk był organizatorem 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej OldBoys 35+. Do wspólnej 
rywalizacji przystąpiło pięć drużyn. 

Był to pierwszy piłkarski turniej dla oldbojów, zorganizowany 
w Buku od wielu lat. Warto dodać, że w zawodach udział wzięło 
wielu były piłkarzy MKS-u, z których spora część zdecydowanie 

nie zapomniała, jak gra się w piłkę i w kilku sytuacjach „zapachnia-
ło” ligowym graniem. Organizatorzy postanowili rozegrać turniej 
systemem każdy z każdym. Mecze trwały 2x7 min. 
W dziesięciu rozegranych spotkaniach padły następujące wyniki:

FC Marne Szanse – Bauservice 1:2
Marmite – Sobotnie Towarzystwo 1:2
FC Marne Szanse – Legendy PRL 1:3
Bauservice – Marmite 4:0
FC Marne Szanse – Sobotnie Towarzystwo 1:1
Bauservice – Legendy PRL 2:1
FC Marne Szanse – Marmite 3:1
Sobotnie Towarzystwo – Legendy PRL 0:5
Bauservice – Sobotnie Towarzystwo 2:1
Marmite – Legendy PRL 0:7

Tabela końcowa przedstawia się następująco:
1. Bauservice 12 pkt 10-3

2. Legendy PRL 9 pkt 16-3
3. FC Marne Szanse 4 pkt 6-7
4. Sobotnie Towarzystwo 4 pkt 4-9
5. Marmite 0 pkt 2-16

Drużynie Bauservice gratulujemy zwycięstwa. Dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział i wpisanie się w 100-letnią historię 
klubu. W przypadku zainteresowania podejmiemy się organizacji 
nocnego turnieju w okresie letnim.

Paweł Prugar
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Patria ma 
sto lat!
Z Jakubem Tonderem, 
prezesem MKS Patria 
Buk rozmawia Edyta 
Wasielewska

Rok 2022 jest bardzo ważny dla klubu 
Patria, który może się pochwalić 100 
latami działalności. Na jakim etapie 
są prace związane z przygotowaniem 
jubileuszu?
Do części z nich jesteśmy już przygo-

towani, bo planowaliśmy je już od dawna, 
jak na przykład przygotowanie publikacji 
monograficznej dotyczącej 100-letniej hi-
storii klubu. Prace nad nią zaczęły się już 
na początku ubiegłego roku i ciągle trwają. 
Nasze plany związane z zaplanowanymi ob-
chodami pokrzyżować mogą tak naprawdę: 
niestabilna sytuacja na Wschodzie i ciągle 
trwająca pandemia. Zimowe Turnieje Patria 
Cup, które były częścią imprez rocznicowych 
już się odbyły. Większość wydarzeń zapla-
nowaliśmy jednak na miesiące letnie, kiedy 
wirus powinien być już w odwrocie. Mam 
nadzieję, że nic nie stanie nam na przeszko-
dzie i nasze zamierzenia uda się zrealizować. 

A rok ubiegły? Czy udało się zreali-
zować wszystkie plany?
Zacznę od finansów. Działania podjęte na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat pozwalają 
nam na funkcjonowanie w podstawowym 
zakresie. Każde dodatkowe wsparcie, jakie 
otrzymujemy, przekazujemy na inwestycje 
w drużyny młodzieżowe. Piłkarze i piłkarki, 
bo mamy również kilka dziewczynek, szyb-
ko rosną. Grono zawodników się powiększa, 
a piłki dość szybko się niszczą i sprzęt spor-
towy kupujemy właściwie przez cały rok. 
Mimo tak wielu, czasami nagłych wydatków, 
budżet został zrealizowany zgodnie z pla-
nem. Tym samym chciałbym podziękować 

całemu zarządowi za cięż-
ką pracę w roku ubiegłym. 
Słowa uznania należą się 
również firmom i osobom 
prywatnym, którzy nam po-

magają. Cieszę się, że tak wiele 
bukowskich firm wykazuje się 

odpowiedzialnością społeczną 
i wspiera wychowanie młodych buko-

wian. Bez ich pomocy nie moglibyśmy działać 
na takim poziomie, jaki sobie założyliśmy. 

Czy klubem Patria zainteresowana 
jest młodzież?
Drużyny młodzieżowe są u nas priory-

tetem. W 2021 roku w rozgrywkach mło-
dzieżowych WZPN wzięło udział ponad 160 
młodych piłkarzy. Od ubiegłego lata działa 
najmłodsza grupa prowadzona wspólnie 
przez dwóch najbardziej doświadczonych 
w klubie trenerów: Szymona Szymczaka 
i Pawła Prugara. Co cieszy, pojawiają się już 
dzieci naszych kolegów z czasów ich gry 
w juniorach czy trampkarzach. Powoli zmie-
rzamy w kierunku, jaki obraliśmy, a miano-
wicie prowadzenie drużyn w maksymalnej 
ilości kategorii. Wychodzę z założenia, że 
w miejscowości o wielkości Buku jest to 
możliwe. Cieszy bardzo liczna drużyna junio-
rów trenera Szymona. Chłopcy są w wieku 
15-16 lat, ale uważam, że jeśli nadal będą się 
tak rozwijać, to część z nich dostanie szansę 
na złapanie minut w drużynie seniorskiej już 
w tej rundzie. Obecnie wybrani zawodnicy 
są zapraszani na treningi pierwszej drużyny. 
Ważna jest tutaj udana współpraca trenera 
pierwszej drużyny Arkadiusza Garcona i tre-
nera juniorów Szymona Szymczaka, dzię-
ki czemu chłopaków możemy stopniowo 
wprowadzać do drużyny seniorów. Proces 
ten musi zostać przeprowadzony z rozwagą, 
gdyż przeskok pomiędzy piłką juniorską 
a seniorską jest spory. 

Czy w ubiegłym roku pomimo pan-
demii udało się zorganizować obóz 
sportowy?

Tak i było to jedno z ważniejszych wy-
darzeń. Zgrupowanie odbyło się w Buczu, 
a cały obóz był przygotowany we własnym 
zakresie. Pozwoliło to nam zaproponować 
atrakcyjną cenę i zapewnić dużą liczbę 
uczestników. W obozie udział wzięło po-
nad 60 chłopców z roczników 2005-2013. 
Do sztabu szkoleniowego dołączyli rów-
nież nowi trenerzy, co ważne związani 
wcześniej z naszym klubem. Trener Hu-
bert Kosicki prowadzi drużynę z rocznika 
2012, natomiast trener Bartek Chmielew-
ski objął drużynę młodzika młodszego 
rocznika 2010. W ciągu ubiegłego roku 
dokonaliśmy kilku zakupów, takich jak 
kominy dla wszystkich zawodników, piłki, 
torby sportowe dla drużyny juniorów czy 
ponad 125 plecaków dla najmłodszych. 
Obecnie finalizujemy kolejny duży zakup, 
którym mają być czapki i dresy.

Jaki był rok 2021 dla drużyny senior-
skiej?
Nie był łatwy. Zimowy okres przygo-

towawczy zaczęliśmy bojowo z zamiarem 
walki o utrzymanie w V lidze. Przepraco-
wany okres przygotowawczy i pierwsze 
dwa mecze napawały optymizmem. Nie-
stety, pandemia znów dała o sobie znać. 
Rozgrywki zostały zawieszone – jak się 
później okazało – na miesiąc. Niepewność 
i trudności związane z treningami przełożyły 
się na słabe wejście w dalszą część rundy. 
Decyzją związku piłkarskiego zaległe kolejki 
były nadrabiane w trakcie trwania sezonu. 
Skutkowało to rozegraniem 14 kolejek w 8 
tygodni, co oznaczało, że zawodnicy byli 
zmuszeni jeździć w środku tygodnia na 
dalekie wyjazdy np. do Gostynia. Niekiedy 
prosto z meczu udawali się na nocną zmianę 
do pracy. Należą się zatem słowa uznania dla 
zawodników, którzy do końca wytrwali ten 
maraton. Ostatecznie z V ligi relegowano 6 
zespołów, w tym i nas. Na pożegnanie z V 
ligą pokonaliśmy, na własnym terenie, Pogoń 
Śmigiel z wynikiem 2:0. MKS Patria rozegrała 
49 meczów na poziomie V ligi (drugi poziom 
rozgrywkowy w Wielkopolsce). Nie mówimy 
jednak V lidze do widzenia, a do zobaczenia. 
Jeszcze tam wrócimy! 

Czy konsekwencją tych spadków były 
zmiany kadrowe?
Po sezonie współpracę z klubem zakoń-

czył trener Piotr Sołtysiak. Zarząd był zmu-
szony szukać nowego szkoleniowca, który 
skonsoliduje drużynę, wzmocni i wprowadzi 
do gry młodych bukowian. Mając w pamięci 
ciężką kadrowo rundę sezonu 2015/16 – 
po spadku z klasy okręgowej do klasy A, 
chcieliśmy zapewnić trenerowi jak naj-
większy komfort pracy. Podjęliśmy decy-
zję o współpracy z Arkadiuszem Garconem. 
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Do treningów w okresie letnim przystąpiła 
szeroka 30-osobowa grupa zawodników, 
z której wyodrębniła się kadra 25 regularnie 
trenujących. Ciężka praca przełożyła się na 
wygranych pięć meczów kontrolnych, w tym 
z zespołami wyżej notowanymi, co pozwoliło 
z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Weryfikacja w lidze była jednak bo-
lesna. 
Słaby mecz w Buku z Granowem oraz 

porażka z beniaminkiem w Gałowie były 
zimnym prysznicem. Liga okazała się być 
silniejsza, niż się spodziewaliśmy. Na porażkę 
z Koroną Bukowiec 5:2 drużyna zareagowała 
jednak pozytywnie i następnie zanotowa-
ła dziewięć meczy bez porażki. Dopiero 
w ostatniej kolejce ulegliśmy 2:0 niedaw-
nemu rywalowi z V ligi – Sokołowi Pniewy. 
Rundę udało się zakończyć na 7 miejscu 
z 6 punktami straty do lidera. Jest to dobra 
pozycja wyjściowa do walki o najwyższe 
cele. Niejeden sportowiec przyzna, że łatwiej 
jest gonić niż być gonionym. Cieszy fakt, że 
na wszystkie mecze jechaliśmy w pełnej 
18-20 osobowej kadrze. Rundę zakończy-
liśmy spotkaniem w odremontowanej wio-
sną sali klubowej, gdzie podsumowaliśmy 
pracę zespołu. Po rundzie nastąpił okres 
roztrenowania zakończony tradycyjnym już 
turniejem „Paderewski Cup”, nad którym 
patronat objął Starosta Poznański. W tych 
rozgrywkach zorganizowanych 18 grudnia 
2021 r. wzięły udział drużyny seniorskie 
z regionu, jak również zespół Spartakus 
Buk, na co dzień grający w piłkę ręczną. Po 
turnieju zawodnicy udali się na zasłużony 
odpoczynek.

Teraz będziemy obchodzić 100-lecie 
klubu. Czego możemy się spodziewać 
w najbliższym czasie?
Wiemy, jakie wydarzenia chcemy prze-

prowadzić, jednak dokładny ich harmono-
gram jest w trakcie ustalania z władzami 
gminy. Pierwsze punkty obchodów już za 
nami, odbyło się siedem turniejów halo-
wych „Patria Cup” pod hasłem „Mamy 100 
lat”. W trzy weekendy do bukowskiej hali 
zawitało 80 drużyn i ponad 850 zawodni-
ków i zawodniczek.  Pierwszy raz od dawna 
zorganizowaliśmy również halowy turniej 
oldbojów. 

Zależy nam przede wszystkim na tym, 
aby jak najwięcej mieszkańców było świado-
mych, że w Buku jest klub, który ma 100 lat. 
Jest to istotne, gdyż wbrew pozorom w na-
szej społeczności wielu jest mieszkańców 
napływowych, co zauważamy po nowych 
młodych piłkarzach w klubie. Organizujemy 
kampanię, która będzie lub nawet już jest 
zauważalna na ulicach Buku. Ważną rolę 
odegra w niej wspomniana już monogra-

fia. Planujemy też spotkanie z jej autorem 
prof. Piotrem Okulewiczem oraz wystawę 
starych fotografii i kronik Patrii. W planach 
są też letnie turnieje dla wybranych drużyn. 
Chcemy też zaprosić przyjaciół z partnerskiej 
gminy Sint-Michielsgestel. 

Czy starsi pasjonaci piłki nożnej mogą 
liczyć na jakieś atrakcje?
Wśród grających wieczorami licznie na 

„Orliku” nie brakuje byłych zawodników 
Patrii. Postaramy się zorganizować turniej 
nocny dla zawodników 35+. W organizacji 
obchodów wspiera nas też grupa byłych 
zawodników i działaczy. Jak już informo-
waliśmy za pośrednictwem naszych mediów 
społecznościowych, planujemy też ufun-
dować nowy sztandar. Dotychczasowy był 
darem społeczeństwa bukowskiego sprzed 
pięćdziesięciu lat. Służył wiernie, jednak 
czasu nie da się oszukać. Mam nadzieję, że 
tak jak pół wieku temu znajdą się liczni jego 
fundatorzy. Będzie możliwość trafienia na 
drzewiec sztandaru.

No i już wspomniana gala. Czy każdy 
mieszkaniec Buku będzie mógł w niej 
uczestniczyć?
Kulminacyjnym punktem obchodów bę-

dzie uroczysta gala, którą zaplanowaliśmy 
na wrzesień. Chcemy, aby było to wydarze-
nie, które zapadnie w pamięci bukowian na 
długie lata. Mam nadzieję, że ta uroczystość 

będzie dostępna dla wszystkich zaintere-
sowanych, a o jego szczegółach będziemy 
informować też na łamach „Kosyniera 
Bukowskiego”. Planujemy też inne inicjatywy, 
takie jak budowa repliki dawnej bramy, czy 
odsłonięcie tablicy okolicznościowej. Jednak 
realizacja części pomysłów zależeć będzie 
od finansów klubu. Mając jednak za sobą 
solidnych lokalnych partnerów i życzliwy 
samorząd, jestem pełen optymizmu.

Czy kibice mogą liczyć na gadżety, 
które będzie można nabyć?
W związku ze stuleciem planujemy dys-

trybucję materiałów okolicznościowych. 
Wielokrotnie słyszałem od kibiców zapy-
tania, dlaczego nie mogą kupić dobrej jakości 
szalika Patrii. W końcu mogę odpowiedzieć, 
że szalik w tym roku będzie dostępny. W pla-
nach mamy także inne gadżety klubowe, ta-
kie jak kubki, czy proporce. Chcemy też wyjść 
z ofertą sponsorską skrojoną na kieszeń 
kibica lub rodzica. Do sprzedaży trafi blu-
za-cegiełka, z której dochód przeznaczony 
zostanie na zakup sprzętu sportowego dla 
najmłodszych adeptów futbolu, co umoż-
liwi podniesienie poziomu i urozmaicenie 
szkolenia naszych piłkarzy. 

Planujemy także wydarzenia niespo-
dzianki, które z pewnością będą atrakcją dla 
każdego kibica. O nich będziemy informować 
za pomocą naszych mediów społecznościo-
wych. Trzymajcie za nas kciuki!

ZAPROSZENIE
Z okazji obchodów 100-lecia istnienia Zarząd Miejskiego Klubu 
Sportowego Patria w Buku nawiązując do tradycji z 1972 roku 

zaprasza społeczeństwo, instytucje, organizacje, firmy do 
ufundowania nowego sztandaru.

Każdy darczyńca zostanie uhonorowany pamiątkowym 
„gwoździem” na drzewcu sztandaru.

Minimalna wpłata to 300 zł. Ilość gwoździ ograniczona.

Wpłaty można dokonać na konto Klubu lub u skarbnika klubu Pana Mirosława Majdy.
W tytule przelewu hasło „sztandar” i treść gwoździa np. „Jan Kowalski Buk”.
MKS Patria Buk, ul. Sportowa 14  NIP: 7880026431  KRS:0000078157

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6302 0254 2371 
Kontakt: patriabuk@wielkopolskizpn.pl
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Zapraszamy  
do zamieszczania reklam
Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Dobieżyńska 27 Buk – tel. (61) 8140 121 

e-mail: kosynierbukowski@mgokbuk.pl 
(z dopiskiem reklama)

Na odejście bliskich nie można się przygotować. 
Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze  
nie w porę – za szybko, za rano, za nagle.

 Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje.  
Przychodzi i zostawia ból.

 Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia. 

Bliskim, przyjaciołom, sąsiadom, pani Zofii 
Koźmińskiej oraz pracownikom i uczestnikom 
turnusu Dziennego Domu Opieki Medycznej,  

pani Elżbiecie Wolnej i pracownikom  
NZOZ VIGILAX, firmie pogrzebowej „Osiński” 

i wszystkim obecnym, za okazane wsparcie  
i udział w ostatnim pożegnaniu, za przyjęte 

Komunie i zamówione Msze św.

V Śp. Czesławy Walkowiak

Pogrążona w żałobie 
Rodzina

4 marca punkt zbiórki dóbr dla uchodźców (przy siedzibie OSP 
w Buku) zamienił się w czasowy targ owocowo-warzywny. 
Dzięki życzliwości anonimowych darczyńców wolontariusze 

przekazali uchodźcom świeże produkty. 
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Autoryzowany Dealer marki CLAAS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Agrimasz Sp. z o.o. jest firmą z 10-letnim doświadczeniem
na rynku maszyn rolniczych. 

Firma specjalizuje się w sprzedaży maszyn, handlu
częściami zamiennymi, usługami serwisowymi oraz
doradztwem.

W każdej w/w specjalizacji Agrimasz został nagrodzony
tytułem „Dealera Roku” w ogólnopolskim badaniu
zadowolenia klientów CLAAS w latach 2017, 2018 i 2019,
2020.

CLAAS, Väderstad, BEDNAR, Gregoire-Besson, Maschio-
Gaspardo, MANDAM, PRONAR, UMEGA, Joskin, Sulky.

SZUKASZ CZĘŚCI DO SWOJEJ MASZYNY?
Naszym zadaniem jest profesjonalne doradztwo dla
klientów, dobór części i olei oraz zamówienia i sprzedaż
części zamiennych. Dużą ilość części eksploatacyjnych i
wysoko rotujących mamy na miejscu.
Tego, czego nie posiadamy na miejscu możemy zamówić
z dostawą na kolejny dzień

JAKIE USŁUGI SERWISOWE PROWADZIMY?
Serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny
Przeglądy okresowe
Obsługa klimatyzacji
Kontrole przedsezonowe maszyn żniwnych oraz
uprawowych
Współpracujemy z ubezpieczalniami w procesie
likwidacji szkód

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

AGRIMASZ SP. Z O.O.
ŚWIERKOWA 1

64-320 NIEPRUSZEWO

DZIAŁ HANDLOWY: 

MAGAZYN CZĘŚCI:  

SERWIS: 

+48 885 210 994

+48 885 205 200

+48 887 302 005

MASZYNY ROLNICZE JAKIE SPRZEDAJEMY:

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00



Obowiązują wejściówki  
na Koncert Noworoczny


