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Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele  
od 10.00 do 15.00. Na terenie Gminy Rokietnica dowóz kwiatów gratis!

Kwiaciarnia „Zakątek”

szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

 

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

TB NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów

-Mieszkañ
-Dzia³ek

-Lokali Us³ugowych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica

www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

IGLAKI
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

W NAPACHANIU

tel: 510 609 396    www.szkolkapoznan.pl

ZJAZD Z RONDA  ANTONIEGO PRZY WĘŹLE NAPACHANIE S-11 

OFERUJE DUŻY WYBÓR DRZEW I KRZEWÓW 
IGLASTYCH   ORAZ  TUJE  NA   ŻYWOPŁOTY

PON-PT	 9-20
SOB-NIEDZ	 10-14

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
• Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl

• CRISGOVA, Rokietnica ul. Obornicka 1B, tel. 781 377 122

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

MALOWANIE
20 lat doświadczenia
604 345 047

z kuponem rabat

20% 
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Co? Gdzie? Kiedy?
	04.04.  Miasta Idei: Jak stworzyć centrum Rokietnicy, Gimnazjum im. Noblistów w 

Rokietnicy, Rokietnica, Trakt Napoleoński 55, godz.18.00 
	09.04.  IX edycja Wielkopolskiego Konkursu Koszy Wielkanocnych, Klub Sołecki Mro-

wino-Cerekwica, ul. Szamotulska 7, 10.00-15.00 oraz Wystawa „Stół Wielka-
nocny Pięknie Nakryty”

	23.04.  Z cyklu „A w niedzielę po kościele” przedstawienie pt. „Pingwiny z Madaga-
skaru” – Rokietnicki Ośrodek Sportu, godz. 10.45, wstęp wolny

	23.04.  Spotkanie podróżnicze z Hubertem Krupką, pt. „Autostopem do Tajlandii”, 
wstęp wolny

	23.04. II Międzynarodowy Dzień Tańca „Dzieci dla dzieci” Rokietnicki Ośrodek Sportu, 
godz.12.00 – 15.30

	29.04. Spotkanie Akademii Kobiecości i Biznesu – GOK Rokietnica, godz. 16.00 

Drodzy Czytelnicy!
Polska Wielkanoc, czy też Wielka Noc, to wyjątkowe Święto, to czas nadziei, 

to czas spotkań z rodziną i bliskimi. Między innymi dlatego tak bardzo lubi-
my ten świąteczny okres. Dekoracja stołu wielkanocnego to ważny element 
świąt, dzięki któremu możemy poczuć klimat świąt jeszcze mocniej. Lubimy, 
gdy goście zachwycają się naszym wystrojem domu, dlatego już teraz war-
to zastanowić się jak udekorować stół na Wielkanoc. Tradycją jest w naszej 
Gminie, że w Niedzielę Palmową w Klubie Sołeckim Mrowino – Cerekwica  odbywa się Wielkopolski 
Konkurs Koszy Wielkanocnych, w tym roku będzie to już IX edycja. Corocznie towarzyszy tej imprezie 
wystawa „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty”, w którym swoje pomysły na pięknie nakryte stoły poka-
zują sołectwa z naszej gminy. Kiedy w roku ubiegłym miałam okazję obejrzeć wszystkie wystawione sto-
ły wielkanocne zachwyciła mnie pomysłowość i różnorodność dekoracji, której towarzyszyły umiejętnie 
wyeksponowane potrawy. Jeszcze dziś mam przed oczami przybrane w  piękne kolory malowane, okleja-
ne i kraszone jaja czyli pisanki, nieodzowny element tych świąt, czy też mazurki w niezliczonych wyda-
niach, babki, bazie, palemki i święconki….które ujrzałam na stołach wystawionych przez nasze sołectwa.

Szanowni Państwo serdeczne zapraszam Wszystkich w Niedzielę Palmową 9 kwietnia br. na „Spacer 
przez Wielkanocne Tradycje”. Odwiedźmy wystawy „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty”, może podpa-
trzymy coś ciekawego i niebanalnego, co wykorzystamy w naszych domach.

Być może towarzyszyć nam będzie piękna wiosenna aura, sprzyjająca rodzinnym spacerom, spacerom 
w gronie przyjaciół czy też znajomych. Wierzę, że wspólne wyprawy przełożą się na uśmiech przede 
wszystkim najmłodszych mieszkańców gminy, będą też miłym, świątecznym akcentem, a dla osób za-
angażowanych będzie to wewnętrzna satysfakcja z kreatywnej animacji miejsca, w którym mieszkają. 

W związku z  wystawą „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty” Organizatorzy przygotowali dla Państwa 
Konkurs, w którym do wygrania będą nagrody… szczegóły na www.rokietnica.pl

Mapę świątecznych spacerów pn.”Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty” znajdziecie Państwo na str. 31 
trzymanego w ręce czasopisma.

Wielkanocne zwyczaje zmieniają się bardzo szybko. Jedyne, co wciąż zostaje niezmienne, to uroczy-
ste zdobienie stołów i śmigus-dyngus. Niezależnie od tego gdzie i jak spędzicie Państwo Święta, życzę 
cudownych, pełnych ciepła, radości i miłości Świąt Wielkanocnych!

Teresa Wieczorek

Więcej informacji – str. 6

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych 

składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, mnóstwo 

wiosennego słońca, miłych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół

oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech te Święta Wielkanocne staną 

się dla nas wszystkich okazją do 
wzajemnego wyrażania sobie 

miłości i szacunku.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Z prac Rady Gminy
XXXIII sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyła się XXXIII se-
sja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczy-
ło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewod-
niczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
radna Joanna Nowak złożyła wniosek w sprawie wy-
równania ulicy Sarniej; radny Ryszard Lubka złożył 
interpelację dotyczącą problemów z obsługą prze-
syłek pocztowych na terenie Gminy; radny Miro-
sław Skrzypczak odczytał wniosek Rady Rodziców 
dotyczący rozbudowy szkoły w Napachaniu; rad-
ny Kazimierz Fryś złożył wniosek dotyczący budo-
wy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 184 (od-
cinek Żalewska-Letniskowa); Przewodniczący Rady 
Gminy złożył interpelację dotyczącą jakości obsługi 
prawnej Rady Gminy.

W trakcie debaty prezesi ROS oraz ROKBUS prze-
stawili informacje dotyczące funkcjonowania spółek. 
Głos w debacie zabrali: radny Powiatu Przemysław 
Kiejnich, Przewodniczący Rady, radna Elżbieta Brzeź-
niak, radny Piotr Hałas, radna Bogusława Rzepka, 
sołtys Józef Fudala, sołtys Anna Niesiobęcka, Wójt 
Gminy oraz radny Ryszard Lubka.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXXIII/311/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica - 
14 głosami „za”;

XXXIII/312/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica 
-  14 głosami „za”;

XXXIII/313/2017 w sprawie: zawarcia porozu-
mienia międzygminnego dotyczącego powie-
rzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie za-
pewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności na rok 2017 - 
14 głosami „za”;

XXXIII/314/2017 w sprawie: ustalenia terminu 
i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Kobylniki -  
14 głosami „za”;

XXXIII/315/2017 w sprawie: podwyższenia kapita-
łu zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie 
założycielskim Spółki - 14 głosami „za”;

XXXIII/316/2017 w sprawie: trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicznych szkół i przed-
szkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzo-
nych przez organ inny niż samorząd oraz trybu 
i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzystania udzielonej do-
tacji - 14 głosami „za”;

XXXIII/317/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr 
XL/330/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
30 września 2013r. w sprawie: określenia cza-
su bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu 
oraz opłat za świadczenia udzielane przez przed-
szkola, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rokietnica - 14 głosami „za”;

XXXIII/318/2017 w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
26 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryte-
riów wraz punktacją w postępowaniu rekruta-
cyjnym do publicznych przedszkoli   i oddziałów 
obowiązkowego przygotowania przedszkolne-
go przy szkole  podstawowej, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Rokietnica -  
14 głosami „za”;

XXXIII/319/2017 w sprawie: nieodpłatnego naby-
cia infrastruktury technicznej położonej w miej-
scowości Żydowo - 14 głosami „za”;

XXXIII/320/2017 w sprawie: wydawania czasopi-
sma lokalnego „Rokickie Wiadomości” 8 głosa-
mi „za”, 4 „wstrzymującymi się” i 1 „przeciw”;

XXXIII/321/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietni-
ca na 2017 rok -  13 głosami „za”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”:  radny Krzysz-

tof Zielonka poruszył kwestię złego stanu ul. Sosno-
wej oraz wskazał na konieczność naprawienia wiaty 
przy placu zabaw, ponadto radny powiedział, że na-
dal dochodzi do uszkodzeń wysepek na ul. Kierskiej 
oraz zgłosił, iż nie działa lampa przy ul. Ostrej; rad-
ny Zbigniew Muszyński wskazał na fatalny stan na-
wierzchni ul. Głównej w Krzyszkowie; radny Ryszard 
Lubka zasygnalizował konieczność zorganizowania 
debaty dotyczącej zmian oświatowych; radny Michał 
Cieciora poinformował o aktualnym statusie pro-
wadzonej wobec niego sprawy - radny przeprosił za 
zaistniałą sytuację i zapowiedział, że złoży rezygna-
cję z funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Przewod-
niczącego Komisji Oświaty; Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby Gmina zakupiła urządzenie mo-
nitorujące stan powietrza w Gminie; mieszkaniec 
wskazał, iż w przeszłości dochodziło do cenzuro-
wania tekstów zgłaszanych do publikacji na łamach 
„Rokickich Wiadomości”; sołtysi Anna Niesiobęcka 
i Józef Fudala poruszyli kwestię nierównej dostęp-
ności poszczególnych sołectw do oferty półkolonii 
przygotowanej przez GOK oraz braku rozpowszech-
nienia informacji na ten temat; mieszkaniec wskazał 
na złe warunki, w jakich uczą się obecnie uczniowie 
szkoły w Napachaniu; mieszkaniec zgłosił zasadność 
wymalowania pasów przy wjeździe z ul. Srebrnej na 
Kolejową oraz zwrócił się o rozważnie zasadności 
zamontowania poduszek berlińskich przed przej-
ściami dla pieszych; sołtys Agnieszka Kram pono-
wiła zgłoszenie dotyczące zbyt szybkiego załączania 
się sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy szko-
le w Napachaniu; mieszkaniec powiedział, że roz-
budowa szkoły w Napachaniu zakładająca budowę 
dwóch sal oraz sali gimnastycznej nie rozwiąże ist-
niejących problemów - w tym kontekście budowa 
szkoły w Cerekwicy jest wręcz niezbędna.

XXXIV sesja  
Rady Gminy Rokietnica

Dnia 16 lutego 2017 roku odbyła się XXXIV 
sesja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził pan 
Adam Pioch - Przewodniczący Rady Gminy.  W ob-
radach  uczestniczyło 12 radnych. 

Na sali obrad zgromadziło się wielu mieszkań-
ców, w związku z tematem wiodącym sesji po-
święconym organizacji oświaty po wejściu w życie 
rządowych zmian. Przewodniczący poinformował, 
że zadanie związane z rozbudową Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu i budową Szkoły Podstawowej 
w Mrowinie z nową lokalizacją w Cerekwicy (dz. nr 
61), wiąże się  z przygotowaniem do rozdzielenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu na 
dwie niezależne ośmioklasowe placówki: w Napa-
chaniu i Mrowinie/Cerekwicy. To niełatwe zadanie, 
Przewodniczący porównał do biegu maratońskie-
go, którego mimo wielu trudów i przeciwności na-
leży podjąć i skutecznie zakończyć do 2019 roku. 

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
Radny Władysław Mielcarek złożył interpelację 
w sprawie wsparcia inicjatywy pani doktor Kamiń-
skiej kierownika Przychodni „FAMILIA” dotyczącej 
pomocy dzieciom z rodzin patologicznych dotknię-
tych alkoholizmem; Dyrektorzy Jednostek Oświa-
towych w Rokietnicy skierowali do Rady apel o za-
twierdzenie planów rozbudowy szkół w Napachaniu 
i Mrowinie/ Cerekwicy.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXXIV/322/2017 w sprawie: projektu dostosowa-

nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do 
nowego ustroju   szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe - 11 głosami „za”,  
1 „wstrzymującym się”; 

XXXIV/323/2017 w sprawie: upoważnienia Wój-
ta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Za-
kup specjalnego samochodu pożarniczego typu 
ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem 
dla JOSP Rokietnica” planowanego do dofinan-
sowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu- jednogłośnie 12 głosami „za”;

XXXIV/324/2017 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2017 rok- 11 głosami „za”,  
1 „wstrzymującym się”;

XXXIV/325/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 
2017 – 2027 - 10 głosami „za”, 1 „wstrzymują-
cym się” (jedna osoba nie brała udziału w gło-
sowaniu);

XXXIV/326/2017 w sprawie: zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego   
w miejscowości Mrowino, dla części działek 
nr 266/3 i 267/5-10 głosami „za”, 2 „wstrzy-
mującymi się”;

XXXIV/327/2017 w sprawie: przyjęcia rezygnacji 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ro-
kietnica- 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującym się”; 

XXXIV/328/2017 w sprawie: stwierdzenia wybo-
ru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietni-
ca-12 głosami „za”;

XXXIV/329/2017 w sprawie: przyjęcia rezygnacji 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gmi-
ny Rokietnica- -  jednogłośnie 12 głosami „za”;

XXXIV/330/2017 w sprawie: wyboru Przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Po-
rządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica - -  
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jednogłośnie 12 głosami „za”;
XXXIV/331/2017 w sprawie: zmiany w składzie 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica 11 
głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Wójt złożył 

gratulacje nowo wybranej Wiceprzewodniczącej 
Rady i Przewodniczącemu Komisji Oświaty; Rad-
ny Mirosław Skrzypczak poprosił o uwzględnienie 
jego osoby podczas spotkań związanych z rozbudo-
wą szkoły w Napachaniu; Sołtys Soboty-Bytkowa 
zapytała czy w związku z rozbudową szkoły w Na-
pachaniu  i budową  szkoły Cerekwicy nie będzie 
zdjęta któraś z zaplanowanych  inwestycji w Sołec-
twie Sobota –Bytkowo oraz zgłosiła reklamację do-
tyczącą pasów pomalowanych na drodze między 
Bytkowem a Sobotą; Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców z Napachania i z Mrowina wyrazili swoje zado-
wolenie, z dojścia do porozumienia w sprawie szkół 
i poprosili, aby w spotkaniach związanych z rozbu-
dową szkół czynnie uczestniczyli przedstawiciele 
Rady Rodziców; Mieszkaniec ponowił apel o  za-
montowanie spowalniaczy przed przejściami dla 
pieszych na ul. Kolejowej.

Biuro Rady Gminy
K. Matysiak

XXXV sesja  
Rady Gminy Rokietnica

Dnia 27 lutego 2017 roku odbyła się XXXV 
sesja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził 
Adam Pioch – Przewodniczący Rady Gminy.  W ob-
radach uczestniczyło 14 radnych. 

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
Radna Bogusława Rzepka złożyła interpelację w spra-
wie usunięcia pojemników na odzież używaną usy-

tuowanych przy ul. Sportowej w Rokietnicy; Radny 
Adam Pioch złożył interpelację w sprawie  bieżące-
go utrzymania dróg na osiedlu w Bytkowie i planów 
rozbudowy oświetlenia na tym osiedlu; Radny Mi-
rosław Skrzypczak złożył zapytania dotyczące roz-
budowy szkoły w Napachaniu.

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym 
przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwa-
ły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady 
Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]: 
XXXV/332/2017 w sprawie:  przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Rokietnica - 9 głosami „za”, 3 „prze-
ciw”,  2 „wstrzymującymi się” (procedura gło-
sowania imiennego); 

XXXV/333/2017 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrz-
na linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krze-
wina – Plewiska - 9 głosami „za”, 3 „przeciw”, 
2 „wstrzymującymi się” (procedura głosowa-
nia imiennego);

XXXV/334/2017 w sprawie: udzielenia Gminie 
Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla zadania polegającego na budowie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania dwóch istnieją-
cych części budynków na cele schroniska wraz 
z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiorni-
kiem p.poż.- jednogłośnie 14 głosami „za”;

XXXV/335/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica - jed-
nogłośnie 14 głosami „za”;

XXXV/336/2017 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa 

Napachanie-Dalekie do Programu „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi 2013-2020” - jednogłośnie 14 
głosami „za”;

XXXV/337/2017 w sprawie: w sprawie: zmian w bu-
dżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok - 12 gło-
sami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”;

XXXV/338/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr 
VI / 45 / 2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie 
poboru należności pieniężnych w drodze inka-
sa oraz rozliczania inkasentów - jednogłośnie 
14 głosami „za”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski” Radna Bo-

gusława Rzepka poprosiła o naprawę  odblasków 
na ul. Trakt Napoleoński; Radny Zbigniew Muszyń-
ski zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzch-
ni drogi w Krzyszkowie; Radna Elżbieta Brzeźniak 
poruszyła dwa tematy: 1- dotyczący podwyżki za 
wodę, 2- dotyczący wykupu gruntów w trybie ZRID 
pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wierzbo-
wej z Obornicką; Sołtys Anna Niesiobęcka poprosiła 
o pochylenie się nad bieżącą poprawą dróg na os. 
Topolowym; Mieszkaniec Bytkowa zgłosił, problem  
dotyczący dojazdu do posesji na ul. Porzeczkowej; 
Mieszkanka os. Topolowego zapytała o planowa-
ną budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej 
i Obornickiej w Rokietnicy; Mieszkaniec Rokietnicy 
poinformował, że został pogryziony przez psa i wska-
zał na braku oświetlenia na ulicach: Tęczowa, Pora-
nek i Świt; Radna Joanna Nowak zaproponowała, 
aby na drogach osiedlowych, gdzie są puste dział-
ki położyć płyty betonowe; Mieszkaniec os. Spo-
kojnego zapytał kto jest projektantem rozbudowy 
szkoły w Napachaniu; Sołtys Józef Fudala poruszył 
sprawę dotyczącą lokalizacji wystawy stołów i ko-
szy wielkanocnych.

Biuro Rady Gminy
K.Matysiak

Kolej lokalna  
– likwidować czy rewitalizować
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów w Rokietnicy.

Linia nr 363 Międzychód – Rokietnica, popularnie 
zwana „Pniewką”, przeznaczona przez PKP już raz 
do likwidacji, ma szansę na rewitalizację. Powód? 
- zmiana polityki państwa, które znając możliwości 
unijnej perspektywy finansowej oraz bardzo niski 
poziom wykorzystania środków w poprzednim roz-
daniu, stawia na kompleksowy rozwój kolei. 

Oprócz jednoznacznej zasady nieprzesuwania 
dofinansowań w ramach budżetu UE z rozwoju ko-
lejnictwa np. na drogi, istotnym argumentem „za” 
są oczywiście trendy rozwojowe. To one wskazują 
wyraźnie na renesans transportu kolejowego. Za-
tłoczone drogi, szczególnie te przebiegające przez 
miejscowości lub w niedalekim ich sąsiedztwie, nie 
są w stanie sprostać nie tylko natężeniu i rozmia-
rom transportu ciężarowego, ale również przemiesz-
czaniu się ludzi. Podmiejska codzienność dojazdów 
do pracy, a także coraz bardziej dające się we znaki 
przedsiębiorcom różnicowanie poziomu bezrobocia 
(bardzo niskie w Wielkopolsce, wysokie np. w kujaw-
sko-pomorskim) wymusza zarobkową migrację – tą 
codzienną, jak i tą na dłużej. O kolei mówi się w ka-

tegoriach wygody, ekonomii i oszczędności czasu. 
Przytacza jej przepustowość, zasięg i liniowy prze-
bieg łączący skrajne bieguny nie tylko państw, ale 
także większych regionów i kontynentów. 

Tematem roboczego spotkania w Rokietnicy, 
z udziałem członka Zarządu PKP SA dr Michała Beima 
oraz włodarzy: Międzychodu, Kwilcza, Sierakowa, 
Ostroroga, Pniew, Śremu, Czempinia, Mieściska, Sza-
motuł, Rokietnicy oraz Starosty Powiatu Między-
chodzkiego i dyrektora Jerzego Kriger reprezentu-
jącego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
było omówienie możliwości współpracy samorzą-
dów i podpisania listów intencyjnych w sprawie  re-
witalizacji linii 363 (Międzychód – Rokietnica), 368 
(Międzychód – Szamotuły) i 369 (Czempiń – Śrem). 
Pomysłem inicjatora rozmów – Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań - jest przygotowanie w następstwie 
tego porozumienia studium wykonalności. Jak pod-
kreślali wszyscy zebrani wójtowie i burmistrzowie, 
ma ono poprzez merytoryczną analizę uzasadnić po-
trzebę inwestowania w bardzo zdewastowaną dziś 
infrastrukturę kolejową i ocenić koszty moderniza-

cji. Dla włodarzy kluczowe też będzie wyznaczenie 
operatora dla ewentualnie uruchomionych tu po-
łączeń kolejowych oraz ustalenie zasad ich finan-
sowania. Nie wyobrażają bowiem sobie obciążenia 
nimi budżetów gmin.

Prezes Michał Beim zachęcał do podjęcia takiej 
próby. Pokazywał możliwość dokonania zmian w Kra-
jowym Programie Kolejowym, wpisania doń inwe-
stycji w Wielkopolsce na wspomnianych liniach lo-
kalnych i tym samym sięgnięcia po naprawdę spore 
środki unijne, których nie sposób będzie wykorzystać 
w przyjętym dotychczas, na poziomie kraju, rozmiarze.

Dyrektor Maciej Musiał (Biuro Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań) przekazał wszystkim uczestni-
kom spotkania projekt listu intencyjnego w sprawie 
rewitalizacji linii kolejowych 363, 368 i 369. Swo-
je merytoryczne wsparcie i patronat zadeklarował 
także przedstawiciel Marszałka. 

Wydaje się, że pełna zgoda na opracowanie stu-
dium, którego koszt przygotowania obciążyć ma bu-
dżety powiatów przy zadeklarowanej partycypacji 
Stowarzyszenia Metropoli Poznań, to rozsądny krok 
w kolejnej przymiarce do wskrzeszenia lokalnych 
połączeń kolejowych w tym popularnej „Pniewki”. 
Czasu na decyzję nie ma za wiele. Planowana przez 
PKP modernizacja linii Poznań – Szczecin musi bo-
wiem uwzględnić „wpięcie” doń lokalnych linii. Tak 
w Szamotułach, jak i w Rokietnicy. Ich sensem bo-
wiem jest połączenie z Poznaniem.

D.P.  
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„Jak stworzyć centrum Rokietnicy?”  
– zaproszenie na debatę „Miasta Idei”
„Gazeta Wyborcza” oraz gmina Rokietnica serdecznie zapraszają na debatę 
„Miasta idei”. We wtorek 4 kwietnia o godz. 18.00 w Gimnazjum im. Noblistów 
porozmawiamy wspólnie na temat „Jak stworzyć centrum Rokietnicy?”.

Podczas debaty będziemy dyskutować o tym, czy 
Rokietnica jest wyłącznie „sypialnią” Poznania i jak 
sprawić by nie była tylko nią? Ponadto zastanowi-
my się, czy i jakie centrum potrzebne jest Rokiet-
nicy oraz jak je zaprojektować, by było wygodne 
i satysfakcjonujące dla mieszkańców.

Naszymi gośćmi będą m.in. wójt Rokietnicy Bar-
tosz Derech oraz prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak.

„Miasta idei” to akcja społeczna lokalnych redakcji 
„Gazety Wyborczej”. Prowadzimy ją, bo wiek XXI to 
czas wielkiej urbanizacji. W ciągu najbliższych kilku-

dziesięciu lat do miast przeniesie się nawet 70 proc. 
populacji globu. Czas, w którym żyjemy, jest więc 
najlepszy, by myśleć o kierunkach rozwoju miast, 
o szansach i zagrożeniach tego rozwoju. „Miasta 
idei” to próba zwrócenia uwagi na procesy, jakie za-
chodzą w miastach i powiązanych z nimi obszarach, 
ale przede wszystkim to chęć wyszukiwania takich 
kierunków ich rozwoju, by stały się one atrakcyj-
nymi miejscami do życia dla swoich mieszkańców. 

Naszą akcję można śledzić na łamach „Gazety 
Wyborczej” – w wydaniu lokalnym oraz na stronie 
internetowej poznan.wyborcza.pl

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na stro-
nie: www.miastaideirokietnica.evenea.pl. 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
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Pierwsze środki unijne dla rokietnickich 
szkół zostały przyznane

10 marca 2017 r. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego opublikował listę pro-
jektów wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobie-
ganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkol-
nej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogól-
ne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020. Złożony przez Gminę Rokietnica 
wniosek „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kom-
pleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy”, uzyskał 114 punktów 
i jako drugi w kolejności projekt z terenu powiatu 
poznańskiego został wybrany do dofinansowania.

Warto przypomnieć, że jest to tzw. projekt „mięk-

ki”, czyli taki, który pozwala na wsparcie zajęć edu-
kacyjnych, organizację zajęć dodatkowych, pomoc 
dla uczniów z dysfunkcjami oraz tych szczególnie 
uzdolnionych, możliwość przeprowadzenia kursów 
dla nauczycieli. To jednak przede wszystkim projekt 
zintegrowany tzn. taki, którego będzie można zre-
alizować w nowym obiekcie szkoły. Jest nim bu-
dowane właśnie skrzydło przy Gimnazjum w Ro-
kietnicy. I właśnie na to zadanie Gmina Rokietnica 
złożyła drugi, tzw. „twardy” wniosek, który czekając 
na swoją ocenę merytoryczną (formalną już pozy-
tywnie przeszedł), dzięki zakwalifikowaniu do do-
finansowania nierozłącznie z nim związanego pro-
jektu miękkiego, wyraźnie zyskał.

Pula unijnych środków, które Gmina Rokietnica 
otrzyma na organizację zajęć dla uczniów rokietnic-

kiej szkoły to kwota 387 340,00 zł. Start projektu 
zaplanowano na wrzesień 2017 r., zaś zakończenie 
– na sierpień 2018. Ich miejscem będzie m.in. bu-
dujące się właśnie skrzydło przy gimnazjum w Ro-
kietnicy. Na ten obiekt walczymy o dofinasowanie 
unijne w kwocie 4 000 000,00 zł. Ogłoszenie list 
rankingowych ma nastąpić już wkrótce. 

Drugi ze złożonych wniosków „miękkich” - dla 
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napa-
chaniu i SP w Rokietnicy - to projekt niezintegro-
wany. Mogliśmy bowiem przygotować tylko jeden 
o takim statusie. Dla nich środki zabezpieczano w ra-
mach tzw. puli ogólnej – stąd wyznaczony próg do-
stępowy na poziomie 115 punktów. Nie oznacza to 
bynajmniej, że projekty z punktacją niższą zostały 
przygotowane niepoprawnie. Wniosek „SZKOŁY MA-
RZEŃ” – kompleksowe wsparcie edukacji w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy oraz w Zespole Szkolno
-przedszkolnym w Napachaniu”, z wynikiem 113,5 
punktów jest na tzw. liście rezerwowej. Oceniony 
pozytywnie i niewybrany do dofinansowania z  po-
wodu wyczerpania alokacji środków, daje możliwość 
wnoszenia o weryfikację przydzielonych punktów. 
Będziemy walczyć, by zakończyła się pomyślnie. 

Tymczasem trwa inwestycja pn. „Rozbudowa Gim-
nazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Zakończono 
budowę instalacji zewnętrznych (przyłącze wodo-
ciągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanaliza-
cji deszczowej). Obecnie montowana jest szklana 
fasada budynku. Kontynuowane są roboty sanitar-
ne i elektryczne. Rozpoczęto tynkowanie ścian we-
wnętrznych i roboty związane z wykonaniem elewa-
cji. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie 
montażu instalacji ogrzewania podłogowego oraz 
roboty posadzkowe. Wkrótce ogłosimy też prze-
targ na wyposażenie budynku. Otwarcie obiektu 
planowane jest z pierwszym dzwonkiem nowego 
roku szkolnego 2017/2018.

D.P

Fundusze unijne na rozbudowę 
gimnazjum w Rokietnicy coraz bliżej  

UMWW zakończył ocenę projektów na budowę 
szkół. Rokietnica zdobyła 22 punkty. Wysoka lokata 
na liście rankingowej to najlepsza zapowiedź w ocze-
kiwaniu na wiadomość o uzyskanym dofinansowa-
niu ze środków UE.

Gmina Rokietnica 29 lipca 2016 r. złożyła wnio-
sek na „Rozbudowę gimnazjum im. Noblistów w Ro-

kietnicy”. Projekt ubiegał się o maksymalne możli-
we dofinansowanie w konkursie dla Działania 9.3 
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie 
w rozwój infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcą-
cej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  Warto 

przypomnieć, że nie był to konkurs łatwy – dany be-
neficjent mógł złożyć tylko jeden wniosek, maksy-
malny poziom dofinansowania nie mógł przekroczyć 
4 mln zł, zaś przyznana Wielkopolsce pula środków 
to zaledwie 68 mln. zł. 

Spośród 104 złożonych wniosków o dofinansowa-
nie, na etapie oceny formalnej 18 projektów oce-
niono negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez 
rozpatrzenia, zaś 84 wnioski, z oceną pozytywną, 
skierowane zostały do dalszej oceny merytorycznej.

Jej finałem jest opublikowana właśnie lista ran-
kingowa pozytywnie ocenionych projektów. Wśród 
50 tych, które zostały na niej umieszczone, projekt 
„Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietni-
cy” jest 9. Uzyskana średnia punktów – 22, to drugi 
z najwyższych wyników (22/23) - najlepszy w po-
wiecie poznańskim. Najniższa ilość punktów, któ-
re kwalifikowały do umieszczenia na liście to 15. 

Gmina Rokietnica z projektem wnioskującym 
o dofinansowanie w wysokości 3 999 360,43zł ma 
więc bardzo duże szanse na oficjalne potwierdze-
nie informacji o jego uzyskaniu.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Link do listy rankingowej: 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/106
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WIEŚCI Z POWIATU
 Pierwszy kwartał tego roku obfitował w wiele 

wydarzeń na terenie Powiatu Poznańskiego w któ-
re wpisała się również Gmina Rokietnica.

 W prowadzonym przez Powiat Poznański Ze-
spole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy odbyła się konferencja o charakte-
rze warsztatowym z doradztwa zawodowego pod 
hasłem „Nauka, praca, kariera – odkrywanie wła-
snego potencjału”. Spotkanie kierowane było do 
młodzieży gimnazjalnej. Z zaproszenia skorzystało 
ponad sto osób z Rokietnicy, Baranowa, Dopiewa, 
Kiekrza, Strykowa, Skórzewa i Buku. Udział w kon-
ferencji pozwolił na odkrycie preferencji uczestni-
ków, uświadomił jak ważna jest umiejętność zarzą-
dzania finansami i co się liczy na dzisiejszym rynku 
pracy w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacji. 

 Przez trzy miesiące, od końca listopada 2016 roku 
do końca lutego 2017 roku, w hali GOSiR w Komor-
nikach trwały rozgrywki Halowej Ligi Dzieci. W ra-
mach „GOSiR Komorniki Cup” drużyny czterech rocz-
ników toczyły piłkarskie boje w dwóch turniejach, 
aby wyłonić zwycięzców. W każdym roczniku rywa-
lizowało po siedem drużyn, a w piłkarskich pojedyn-
kach uczestniczyło prawie 350 dziewcząt i chłopców. 
Wszyscy młodzi futboliści otrzymali złote medale, 
drużyny puchary, a wyróżniający się gracze upo-
minki. Wśród wyróżnionych znalazł się Błażej Błasz-
czyński z UKS Arka Kiekrz.

 22.02 2017 w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu wręczono Nagrody Sportowe dla najlepszych 
zawodników i trenerów w Powiecie Poznańskim.

W kategorii junior młodszy II nagrodę otrzyma-
ła Julia Wieczorek (kajakarstwo UKS Błyskawi-
ca Rokietnica),

– III miejsce na Długodystansowych Mistrzo-
stwach Polski K-1 na dystansie 10 000 m w Wolsz-
tynie,

– III miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży K-1 na dystansie 500 m w Poznaniu,

– II miejsce w Pucharze Nadziei Olimpijskich K-2 
na 1000 m – Szeged, Węgry,

II nagrodę w kategorii młodzik otrzymała Na-
talia Klocek (lekka atletyka, uczennica Gimna-
zjum im. Noblistów w Rokietnicy),

– I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

w Lekkiej Atletyce w pchnięciu kulą – Poznań. Na 
tych samych Mistrzostwach zdobyła I miejsce w rzu-
cie młotem,

– I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Lekkiej Atletyce w pchnięciu kulą – Słubice.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu wręczo-
no wyróżnienia i nagrody młodzieży szkół podsta-
wowych za udział w konkursie „Razem przeciwko 
przemocy” oraz młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych za udział w konkursie „Nasza wartość – sza-
cunek i bezpieczeństwo”. Konkursy stanowiły jeden 
z elementów zrealizowanych w 2016 r. przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską 
Policji w Poznaniu projektów edukacyjnych zapo-
biegających przemocy w rodzinie i szkole.

Konkursy polegały na zgłoszeniu hasła, które zo-
stanie wykorzystane w kampanii edukacyjnej Po-
wiatu Poznańskiego ukierunkowanej na profilaktykę 
w obszarze przemocy wobec dzieci i przemocy ró-
wieśniczej. Laureatem pierwszego miejsca w kon-
kursie „Razem przeciwko przemocy” został Mikołaj 
Lejman uczeń kl. V Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Mosinie za hasło „Stop przemo-
cy, słowa też bolą”. Wśród wyróżnionych znalazła 
się również Zuzanna Przybylska ze Szkoły Podsta-
wowej w Rokietnicy.

 W hali widowiskowo-sportowej w Murowanej 
Goślinie odbyły się finały mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych. Ich organizatorem była 
szkoła z Murowanej Gośliny wchodząca w skład Ze-
społu Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskie-
go w Bolechowie.W rywalizacji chłopców najlepsi 
okazali się siatkarze z ZS w Puszczykowie. Wśród 
dziewczyn triumfowały młode zawodniczki z ZS 
w Rokietnicy. Zwycięzcy finałów będą reprezento-
wać Powiat Poznański w rejonowym etapie rozgry-
wek o mistrzostwo Polski.

 W hali Ośrodka Sportu w Rokietnicy odbył się 
natomiast finał powiatowych rozgrywek w siatków-
ce dziewcząt szkół podstawowych. Najlepsza oka-
zała się ekipa z Murowanej Gośliny.

W finale zespół z Murowanej Gośliny pokonał 
2:1 ekipę ze Stęszewa. W meczu o trzecie miejsce 
dziewczyny z Rokietnicy ograły 2:0 swoje koleżan-
ki z Puszczykowa. Zwycięska drużyna będzie repre-
zentowała powiat poznański w następnym etapie 
rywalizacji.

W piątek, 10 marca obchodzony był w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu Dzień Sołtysa. W uroczy-
stościach zorganizowanych z okazji tego święta udział 
wzięło ponad 100 sołtysów z Powiatu Poznańskie-
go w tym również z Gminy Rokietnica. Na spotka-
niu podkreślano jak ważną społecznie rolę pełnią 
sołtysi w społeczności lokalnej. Była to okazja do 
wielu rozmów i wymiany doświadczeń.

Poznańscy policjanci przypominają mieszkań-
com Poznania i powiatu poznańskiego o obowiąz-
ku oznakowania swojej posesji numerem porządko-
wym. Nieprawidłowe oznakowanie domów lub jego 
brak, nieaktualne nazwy ulic na znakach i płotach 
to problemy, które w wielu przypadkach sprawiają 
kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo. Obowiązek taki wynika z prze-
pisu art.47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego.

Zbliża się czas w którym organizowanych jest wiele 
imprez plenerowych – zawodów sportowych, rajdów 
czy wyścigów, które wymagają korzystania z dróg 
w sposób szczególny. Pragnę przypomnieć, że orga-
nizatorzy tego typu imprez są zobligowani do uzy-
skania stosownych zezwoleń wydawanych przez 
właściwy organ zarządzający ruchem. Dla dróg gmin-
nych i powiatowych na terenie powiatu poznań-
skiego projekty czasowych organizacji ruchu skła-
da się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 
obejmującej drogi publiczne powiatu poznańskie-
go należy złożyć co najmniej na 30 dni przed pla-
nowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wspar-
cie imprezy przez powiat poznański będzie możliwe 
po uzyskaniu stosownych pozwoleń i przesłaniu ich 
na adres:redaktor@powiat.poznan.pl. Zapraszam 
do odwiedzenia strony internetowej Powiatu Po-
znańskiego www.powiat.poznan.pl 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Rokietnica życzę 
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
wiary, nadziei i miłości oraz radosnego wiosenne-
go nastroju w tym okresie 
i wielu serdecznych spotkań 
w gronie przyjaciół i rodziny. 

Pozdrawiam
Przemysław Kiejnich

Radny Powiatu  
Poznańskiego
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Zastrzeżenia konserwatora zabytków do 
rozbudowy kościoła parafialnego w Rokietnicy

Wiele wysiłku organizacyjnego i finansowe-
go kosztowała rozbudowa maleńkiego kościółka, 
o wiele za małego, jak na ciągle powiększającą się 
liczbę parafian. Nowa część połączona ze starym 
kościołem , mogąca pomieścić na siedząco nawet 
300 osób już służy parafianom. Wszyscy są zadowo-
leni, oprócz konserwatora zabytków. Jakoś przed-
tem mu nie przeszkadzało w trakcie prac budowla-
nych. Teraz, gdy pozostały tylko czynności związane 
z elewacją, zgłosił swe zastrzeżenia.

 W uzasadnieniu twierdzi, że nowa część kościo-
ła nie może być trwałą częścią starego, wpisanego 
na listę zabytków, a jego nowoczesny wygląd sta-
je w jaskrawej sprzeczności z architekturą starego 

obiektu sakralnego.
Konserwator zabytków proponuje dwa warian-

ty. Pierwszy – oddzielić część nową od starego ko-
ścioła, lub zamiast otynkowania nowego, do elewa-
cji użyć starej, czerwonej cegły podobnej do tej, co 
zbudowano kościół.

Wariant pierwszy związany byłby z ogromnymi 
kosztami rozdzielenia obu części kościołów. Tech-
nicznie jest to możliwe, choć cała operacja przesu-
nięcia nowej części kościoła o ok. 10 metrów jest 
skomplikowana, kosztowna i czasochłonna.  Pozo-
staje więc wariant drugi.

 Jest jednak problem. Takiej cegły już się nie wy-
twarza. Zwracamy się zatem z apelem  nie tylko do 

parafian, także do mieszkańców całej gminy o nie-
odpłatne dostarczanie starej czerwonej cegły po-
chodzącej z płotów, wyburzanych domów, szopek 
itp. w celu pokrycia elewacji nowej części kościo-
ła tak, by architektonicznie stanowił jedną zwartą 
całość ze starą świątynią.

Apel do parafian. Kochani! Pobraliście resztki sta-
rej cegły pozostałej po zakończeniu prac budowla-
nych, teraz prosimy o jej pilny zwrot.  Sprawa jest na 
tyle nagląca, gdyż konserwator wyznaczył ostateczny 
termin zakończenia prac do 30 czerwca 2017roku.

Dlatego też od 1 kwietnia można składować ce-
gły w wyznaczonym miejscu na parkingu przyko-
ścielnym. Osoby starsze oraz dzieci są proszone, by 
przy okazji uczestnictwa w nabożeństwach przyno-
siły jednorazowo choćby po jednej cegiełce.  Liczy 
się każda ilość cegły.

adeck.
Więcej informacji na str. 29

Strefa przemysłowa 
w Mrowinie  
z nową drogą

UG Rokietnica 1 marca 2017r. ogłosiło przetarg 
na budowę ul. Towarowej w Mrowinie. Standard 
tożsamy z przeznaczeniem i jednocześnie docenie-
nie znaczenia tego obszaru przynoszącego gminie 
Rokietnica tylko z racji podatku, ok. 600 000,00 zł 
rocznie, to bezsprzeczne argumenty przemawiają-
ce za tą inwestycją. Jej koszt wyceniono w budże-
cie na 1,5 mln zł.

Tereny aktywizacji gospodarczej to dla struktu-
ry budżetu ważne źródło dochodów i przesłanka 
dalszego rozwoju. Rzecz w tym, by tworzone i wy-
posażane były z głową. Na w większości mieszka-
niowej mapie gminy Rokietnica tych miejsc, które 
w dokumentach planistycznych zaznaczono kolo-
rem fioletowym, nie ma wiele. Tych zaś, niekoli-
dujących wcale z terenami budownictwa mieszka-
niowego, można wskazać zaledwie dwa: w Sobocie 
i właśnie w Mrowinie. Te ostatnie posiadają kilka 
istotnych atutów: położenie za wsią, bezpośredni 
zjazd na zmodernizowaną, także pod kątem funk-
cjonowania istniejących tu firm, drogę wojewódz-
ka 184, bliskość węzła Napachanie łączącego strefę 
przemysłową poprzez trasę S11 z autostradowymi 
ciągami komunikacyjnymi o krajowym, ale także 
międzynarodowym znaczeniu.

Strefa przemysłowa w Mrowinie została usankcjo-
nowana planistycznie w 2006 r. Uchwalony wtedy, 
po dwóch latach procedury plan miejscowy, rozpo-

czął proces uaktywniania tych terenów przez kolej-
nych przedsiębiorców. To tu m.in. działają dwie dru-
karnie, wytwórnia betonu i zakład drogowy, zakład 
wózków widłowych, przedsiębiorstwo produkujące 
lekkie konstrukcje stalowe, zajmujące się skupem 
zbóż, produkujące dodatki do żywności, prowadzą-
ce wynajem powierzchni biurowych. Warto dodać, 
że wiele z nich powstając skorzystało z unijnego do-
finansowania, w tym jeszcze ze środków przedak-
cesyjnych (SAPARD).

Gruntowa do tej pory ul. Towarowa nie odpo-
wiada standardom niezbędnych dla ruchu ciężaro-
wego, który, przy takim profilu terenu i podstawo-
wej działalności firm, jest codzienną koniecznością. 
W roku 2016, po konsultacjach z mieszkańcami, po-
wstał projekt tej drogi. Umieszczone zaś na rok 2017 

środki w budżecie pozwoliły ogłosić przetarg. W ra-
mach inwestycji na ul. Towarowej i związanej z nią 
integralnie ul. Przemysłowej, wybudowana zosta-
nie jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 
6,00m, która w ul. Towarowej poszerzona zostanie 
o jednostronny pas postojowy z betonowej kostki 
brukowej i szerokości 3m. Na końcu ul. Towarowej 
powstanie plac do zawracania w kształcie ronda, 
natomiast na końcu ul. Przemysłowej - tymczaso-
wy prostokątny plac do zawracania o nawierzch-
ni z płyt ażurowych. Droga zostanie odwodniona 
i wyposażona w oświetlenie. 

Otwarcie ofert zaplanowano na 17 marca, zaś 
termin zrealizowania zadania na  30 wrzesień 2017 
roku.

D.P.
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Zeznanie podatkowe w tym roku możesz złożyć 
do 2 maja 2017 r. ponieważ 30 kwietnia jest dniem 
wolnym od pracy.

ZAPAMIĘTAJ
aby 40% Twojego PIT-u trafiło do Gminy Ro-

kietnica, czyli tam gdzie faktycznie mieszkasz, 
w swoim zeznaniu PIT wskaż Urząd Skarbowy 
Poznań-Jeżyce.  

Twój Urząd Skarbowy: 
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, ul. Słowackie-

go 22, 60-823 Poznań www.usjezyce.pl

Twój podatek wraca
PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych 

płacimy w Polsce jako jeden z 13 obowiązujących 
podatków. Dzięki nim możliwe jest finansowanie 
szkół, przedszkoli, szpitali, budowa i utrzymanie 
dróg i związanej z nią infrastruktury, zorganizowa-
nie transportu publicznego, czy utrzymanie syste-
mu opieki społecznej. 

Określony procent podatku PIT trafia każdego 
roku do gmin. Gwarantuje to ustawa o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z jej 
zapisami centralny budżet państwa ma obowiązek 
przekazać gminom ok. 40% wpływów z podatku PIT. 

O corocznym „przelewie”, wypłacanym gmi-
nom w miesięcznych transzach, zawiadamia gmi-
nę w swoim komunikacie Minister Finansów. Wyli-
czenie przekazanej gminom kwoty, zależy od liczby 

mieszkańców faktycznie ją zamieszkujących, nie 
zaś zameldowanych. 

Dlatego tak ważna jest walka o każde składa-
ne przez mieszkańców zeznanie podatkowe – im 
więcej z nas będzie deklarowało płacenie podat-
ku w miejscu zamieszkania, tym większa ilość pie-
niędzy, które i tak musimy oddać w formie podat-
ku, wróci do nas.

Jeśli zatem mieszkasz na terenie Gminy Rokiet-
nica przyłącz się do nas – przenieś swój PIT do 
Rokietnicy. 

Płacę podatek dla Rokietnicy – 
zeznaję we własnej sprawie

Cała operacja związana ze zmianą informacji 
o miejscu zamieszkania jest bardzo prosta i nie 
wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Jeśli za-
tem jesteś mieszkańcem Gminy Rokietnica (każdej 
wchodzącej w jej skład miejscowości) i na dzień 
31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem 
Twojego zamieszkania, składając roczne zeznanie 
o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) do Urzę-
du Skarbowego, bez względu na adres zameldo-
wania, w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wskaż 
miejsce, w którym faktycznie mieszkasz - GMINĘ 
ROKIETNICA.  

Jak to zrobić? 
1. Rozliczając się z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na przykład na formularzu PIT 
37 wpisz: 

• w części A – Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, ul. 
Słowackiego 22, 60-823 Poznań 

• w części B – adres zamieszkania na terenie Gmi-
ny Rokietnica. 

• W przypadku gdy z podatku dochodowego rozli-
cza Cię Twój pracodawca, poinformuj go, że miej-
scem Twojego zamieszkania na dzień 31 grud-

nia roku podatkowego była Gmina Rokietnica. 
• Nie ma konieczności informowania o tych zmia-

nach naczelnika poprzedniego urzędu skarbo-
wego. Urzędy Skarbowe wymieniają między 
sobą informacje co spowoduje zaktualizowa-
nie Twoich danych. 

2. Prowadząc działalność gospodarczą: 
• Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, 

podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej dokonują 
zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym rozliczeniu podat-
kowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek 
na druku CEIDG-1. 

• Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie 
gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy 
prowadzenia działalności lub on-line ponieważ 
ewidencja jest scentralizowana. 

• Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania, po-
dane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne 
z miejscem zamieszkania podanym w Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. Spełnienie tego warunku jest konieczne, 
aby udziały w podatku dochodowym wpływały 
do danej gminy (np. Gminy Rokietnica). 

• Ważne: składając roczną deklarację (PIT) poda-
jemy miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, 
za który się rozliczamy, to znaczy, że nie później 
niż w tym dniu wniosek CEIDG musi być zło-
żony w urzędzie gminy lub przedłożony w try-
bie on-line. 

• Wszystkie informacje dotyczące sposobu składa-
nia wniosku CEIDG-1 w trybie on-line dostępne 
są na stronie: www.firma.gov.pl lub telefonicznie 
w Urzędzie Gminy Rokietnica tel.: 61 89 60 623 

Czas zeznawać  
we własnej sprawie.

Dziękujemy!

PIT 2016:
ROKIETNICA – 
TUTAJ MIESZKAM

AZBEST!!! Ostateczny termin składania wniosku 16.08.2017 r.!
Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznań-

skim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  rozpoczyna tegoroczną akcję 
dofinansowania usuwania azbestu.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów za-
wierających azbest uprawnione są następujące podmioty:

a) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nie 
prowadzący działalności gospodarczej,

b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów 

publicznych,
d) stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nie-

ruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawie-
rających azbest.

Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, ma 
obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy 
w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Formularz wniosku 
można pobierać w Urzędzie pok. Nr 6, ze strony www.rokiet-
nica.pl, zakładka Środowisko , (należy pamiętać o dołączeniu 
do wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest”) lub po prostu wypełnić formularz zamieszczo-
ny specjalnie w bieżącym numerze „Rokickich Wiadomości” 

(Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawiera-
jących azbest  patrz strona 11-12)

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produk-
cją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub pro-
duktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa 
dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis 
w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez 
wnioskodawcę.

Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6 
lub strona www.rokietnica.pl, zakładka Środowisko. 

Do wniosku należy również załączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawne-

go do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawie-
rające azbest,(akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej).

2. Zgodę właściciela nieruchomości - W przypadku posia-
dania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowa-
nie wieczyste, 

3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem 
współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współ-
właścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest

4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działal-
ność związaną z sektorem produkcji rolnej - należy wypełnić 
dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de mi-

nimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawia-
nych przez wnioskodawcę

5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela 
do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich 
pełnomocnikiem.

6. Informację o wyrobach zawierający azbest - (wzór dostęp-
ny na www.rokietnica.pl zakładka ŚRODOWISKO oraz w sie-
dzibie UG Rokietnica pok. Nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał 
zawierający azbest zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających 
azbest, realizowane będą w 100% ze środków: Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, tj. bez udziału finansowego wnioskodawców.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych 
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
Lidia Przybysz  (tel: 61 8960 611, pok. 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)
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Działo się… 
Za nami prawie kwartał a w hali ROSu mieliśmy 

sporo wydarzeń kulturalnych i sportowych. Na pew-
no w Nowy Rok weszliśmy koncertowo. Były wystę-
py zespołów MIG, Bednarka czy ENEJA. Był też wy-
stęp znakomitego kabaretu SMILE, który przy pełnej 
frekwencji zabawiał mieszkańców Gminy świetny-
mi skeczami w miniony piątek. Były turnieje siat-
kówki (UKS Lider), karate (UKS Błyskawica), były też 
teatrzyki dla najmłodszych z cyklu „A w niedzielę 
po kościele…” organizowane w hali przez Gminny 

Ośrodek Kultury. Dla ROSu najważniejsze było roz-
poczęcie inwestycji związanej z budową nowej ga-
lerii handlowej wraz z gminną biblioteką. 

Dzieje się…..
Wobec licznych pytań, także na stronach fb, po-

nownie informuję, że zgodnie z podpisaną umową 
na budowę budynku galerii i gminnej biblioteki ter-
min zakończenia budowy w stanie deweloperskim 
przewidziany jest na 30 września br. Następnie lo-
kale handlowo-usługowe przekazane zostaną na-

jemcom (ROSSMANN, restauracja i bank), którzy 
przystosują lokale zgodnie z własnymi projektami 
wyposażenia wnętrz. Chcemy aby lokale były odda-
ne do użytku pod koniec listopada, ale to już zależy 
od tempa prac wykończeniowych. Na wykończenie 
i wyposażenie biblioteki przewidujemy okres ok. 3 
miesięcy. Wcześniej zostanie opracowana aranżacja 
wnętrza i ogłoszony przetarg na dokończenie i wy-
posażenie biblioteki. A potem to już tylko przeno-
szenie księgozbiorów…

Na parkingu obok hali, ROSSMANN – na czas bu-
dowy budynku z biblioteką – postawił pawilon han-
dlowy o powierzchni 250 metrów kwadratowych. 
Wolą najemcy było żeby już wcześniej pojawić się 
na naszym rynku i promować swoją markę. Zresz-
tą nie będę ukrywał, że takie było też oczekiwanie 
mieszkańców. Chciałbym przy okazji podkreślić, że 
wszelkie koszty związane z posadowieniem pawilo-
nu, przyłączami i zagospodarowaniem terenu ponosi 

C o  s ł y c h a ć  w  R O S i e … ?

c.d. na str. 12 Ü
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ROSSMANN. Przedstawiciele Najemcy obiecują, że 
dołożą wszelkich starań aby otwarcie sklepu nastą-
piło przed świętami wielkanocnymi. Tymczasem po 
drugiej stronie hali zakończono etap budowy wyko-
pów i przystąpiono do przygotowania podłoża pod 
ławy fundamentowe. W międzyczasie w siedzibie 
firmy budowlanej (ZPHU Sławomir Lisiewicz z Cho-
dzieży) przygotowywane są zbrojenia. Właściciel fir-
my zapewnił nas, że I etap, czyli dojście do pozio-
mu „0” zostanie ukończony w terminie.

Będzie się działo…
Czyli czekamy na pozwolenie na budowę remi-

zy dla OSP Rokietnica. Ale to czekanie nie jest tyl-
ko bierne. Prace wokół remizy trwają w najlepsze. 
Przygotowywany jest projekt wykonawczy wraz 
z projektami branżowymi. Tak aby po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę przystąpić jak najszybciej 
do procedury przetargowej, wyłonienia wykonaw-
cy i przystąpienia do prac. Przypomnę tylko, że  re-

miza budowana będzie na działce przy ulicy Szkol-
nej, obok otwartej niedawno myjni samochodowej. 
Na działce o powierzchni 2415 m². Funkcjonalność 
budynku to cztery „moduły”. Najważniejszy  moduł 
straży obejmuje 3 stanowiska dla wozów bojowych 
z pełnym zapleczem technicznym, suszarnią węży, 
magazynami, szatniami i natryskami. Obok stano-
wisk wozów bojowych przewidziano moduł stano-
wiska pogotowia medycznego, które być może do-
czeka się uruchomienia w najbliższych latach (plan 
wojewody). Kolejnym modułem wykorzystywanym 
przez strażaków jest duża sala szkoleniowa wraz za-
pleczem socjalno-bytowym. Sala może być również 
wykorzystywana do organizowanych spotkań przez 
stowarzyszenia działające na terenie gminy, jak i ze-
brań mieszkańców czy rady sołeckiej.

W sporcie czeka nas wiele wydarzeń. Dla mnie 
(entuzjasty bilarda) perełką będzie na pewno czerw-
cowy międzynarodowy turniej w poolbilarda orga-
nizowany przez Radosława Babicę i jego Akademię 
Bilardową. Dwudniowa rywalizacja przebiegać bę-
dzie na 16 stołach, w różnych kategoriach wieko-
wych. Jesienią czeka nas jak zwykle ogólnopolski 
turniej karate organizowany przez UKS Błyskawica, 
no i oczywiście turnieje piłkarskie Akademii Reissa, 
Akademii Lecha czy naszej ROKITy.

Będzie też kulturalnie i wesoło. Już teraz zaprasza-
my Państwa na 3 duże wydarzenia. 14.10. br. kon-
cert pt. „Queen Symfonicznie” wykona Hollyłódzka 
Orkiestra Symfoniczna, która już pięć lat z powo-
dzeniem wykonuje najlepsze piosenki Freddiego 
Mercurego i zespołu Queen na terenie całego kra-
ju. 8 kwietnia br. występują w auli UAM w Pozna-

niu. A humor poprawi nam kabaret Neo-Nówka, 
który z nowym programem „Kazik sam w domu” 
kolejny raz wystąpi w hali ROS w dniu 21 paździer-
nika (bilety już sprzedajemy!). Miesiąc później – 
w listopadzie – gościć będziemy Roberta Górskiego 
z Kabaretem Moralnego Niepokoju i nowym pro-
gramem. Ten kabaret wystąpi u nas pierwszy raz, 
ale jestem przekonany, że ostatnia coraz większa 
popularność („Ucho Prezesa”) sprawi, że hala ROS 
będzie wypełniona po brzegi.

Tymczasem nadeszła wiosna, a z nią wiosenne 
porządki, po nich zasłużony Świąteczny wypoczy-
nek. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu zdrowia i pomyślności, słonecz-
nych i radosnych dni w rodzinny gronie, a naszym 
najmłodszym bogatego zająca i beztroskiej zabawy. 

Jerzy Maciejewski
Prezes ROS

Ü c.d. ze str. 11
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Koncert z okazji  
Dnia Kobiet

10 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy odbył się niezwykły koncert dedyko-
wany Wszystkim Kobietom z okazji ich marcowe-
go święta. Gwiazdą tego muzycznego wieczoru był 
Pan Jakub Herfort – niezwykle utalentowany wo-
kalista, który wyśpiewał I miejsce w IX edycji pro-
gramu MAM TALENT.

Panu Jakubowi na scenie towarzyszyła także Pani 
Kamila Górna, która swoim pięknym głosem ocza-
rowała całą publiczność.

Przepiękny śpiew, niezapomniane utwory, fan-
tastyczna atmosfera! 

Ten piątkowy wieczór zapamiętamy na pewno 
na długo!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy tak licz-
nie przybyli na koncert.

Iwona Zielińska 
GOK Rokietnica

Nominacje do 38. Międzynarodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2017  
również w naszej Gminie

W dniach od 03 do 05 marca 2017 roku w Ko-
ninie odbywały się eliminacje do 38. Międzynaro-
dowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KO-
NIN 2017. W przesłuchaniach wzięło udział ponad 
400 młodych zdolnych wokalistów z całej Polski. 

Występy młodych artystów oceniało jury w skła-
dzie: Wanda Kwietniewska – muzyk, wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów, wiceprzewodni-
cząca SAWP (Stowarzyszenia Artystów Wykonaw-
ców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych) 
– Warszawa; Joanna Stefańska-Matraszek – solistka 
Warszawskiej Opery Kameralnej, doktor sztuk mu-

zycznych w dziedzinie artystycznej wokalistyka – War-
szawa; Janusz Tylman – muzyk, kompozytor, piani-
sta, twórca musicali, aranżer; przewodniczący jury 
oraz Ryszard J. Piotrowski – muzyk, aranżer, pedagog, 
doktor habilitowany sztuk muzycznych w dziedzinie 
artystycznej dyrygentura; sekretarz jury.

Nominacje do 38. Międzynarodowego Dziecię-
cego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2017 otrzy-
mało 91 solistów i duetów w czterech kategoriach 
wiekowych oraz 23 zespoły. 

Wśród nominowanych znalazły się również woka-
listki z naszej gminy – Amelka Kurantowicz, uczenni-

ca Pani Marty Podulki z Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Hania Sztachańska. Od 07 do 11 czerwca po-
nownie pojadą do Konina aby rywalizować o Aplau-
zy i Grand Prix. Festiwal w Koninie to największe 
tego typu wydarzenie w Europie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaga-
niach.

Kolejne sukcesy wokalistek z Gminnego Ośrodka 
Kultury na II Wojewódzkim Konkursie Piosenki 
Dziecięcej i Szkolnej

W sobotę, 25 lutego 2017 roku w Auli im. Ste-
fana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu, odbył się II Woje-
wódzki Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej, w kategorii szkół gimnazjalnych. Organi-
zatorem konkursu była Katedra Edukacji Muzycznej 
AM w Poznaniu, natomiast patronat honorowy objął 
Wielkopolski Kurator Oświaty. W konkursie wzięło 
udział 38 uczestników ze szkół gimnazjalnych dzia-
łających na terenie województwa wielkopolskie-

go. Jury w składzie - prof.dr hab. Leon Zaborowski, 
doc.dr Teresa Śnitko i ad.dr Paweł Łuczak przyznało 
zgodnie z regulaminem: Złote, Srebrne i Brązowe 
Dyplomy, czyli odpowiedniki I, II i III miejsca. Nasze 
wokalistki kolejny raz pokazały, że talent i pracowi-
tość zostają nagrodzone: Maja Olszowiec zdobyła 
Złoty Dyplom, a Wiktoria Gawron Srebrny.

WIELKIE GRATULACJE oraz życzenia kolejnych 
sukcesów w konkursach wokalnych!!!

GOK Rokietnica
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PRZEDSTAWIENIE  
„Zdrowe odżywianie”

12 marca 2017 r. mieliśmy okazję zobaczyć kolejne przedstawienie z cy-
klu „A W NIEDZIELĘ PO KOŚCIELE…” w wykonaniu aktorów Teatru Fantazja. 
W spektaklu pt. „Zdrowe odżywianie” widzowie zobaczyli głównego bohate-
ra – Bartusia, który nie za bardzo lubił porządek, często grał na komputerze 
a jakby tego było mało, potrafił garściami zjadać cukierki i niezdrowe smako-
łyki. Na szczęście nasz bohater pod koniec przedstawienia zmienia swoje po-
stępowanie i historia dobrze się kończy. 

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu - Panu 
Jerzemu Maciejewskiemu za możliwość skorzystania z hali sportowej na czas 
spektaklu. Pracownikom ROS składamy podziękowania za pomoc techniczną 
przy organizacji wydarzenia.

Iwona Zielińska
Biblioteka Gminna

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

Autostopem do Tajlandii
Hubert Krupka, mieszkaniec Kobylnik, który po studiach zrobił to, o czym 

zawsze marzył, czyli zobaczył świat po drugiej stronie globusa. Udało mu się 
to bez wielkich środków, sponsorów, czy doświadczenia. Mając jedynie plecak 
i namiot, zajechał autostopem w ciągu 135 dni do Tajlandii. Na swojej drodze 
wykiwał ukraińskiego żołnierza, pił wódkę z Ruskimi, poznał Mongoła mówią-
cego po polsku, starł się z prawdziwą chińską kulturą, po której długo docho-
dził do siebie, w cichej Japonii, spał u autentycznej laotańskiej rodziny, poznał 
wspaniałych ludzi w Kambodży, czy przeżył prawdziwy Kac Vegas w Bangkoku.

Jak daleko można zajechać, będąc zdanym na łaskę ludzi z totalnie obcych 
kultur? Jakie jest prawdziwe oblicze mieszkańców Azji? Jak radzić sobie w cięż-
kich sytuacjach? Co tak naprawdę potrzeba, żeby wybrać się na taką wypra-
wę? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć na spotkaniu, na które ser-
decznie zapraszamy 23 kwietnia o godz. 13:00 do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29 (Rokietnicki Ośrodek Sportu). Wstęp Wolny!
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Zumbo-busem do Pobiedzisk po raz trzeci
Wyjazd do Pobiedzisk na maraton zumby z oka-

zji Międzynarodowego Dnia Kobiet stał się już wła-
ściwie tradycją. Co roku mieszkanki naszej gminy 
świętują ten wyjątkowy dzień w towarzystwie in-
nych miłośników i miłośniczek zumby, czyli aktyw-
nie i sportowo.

Na miejscu czekała moc atrakcji. Motywem prze-

wodnim tegorocznego maratonu były lata 80-te. 
Nie zabrakło więc szalonych dyskotekowych sty-
lizacji oraz muzycznych hitów, takich jak „Lamba-
da” czy „Time of my life”, które długo rozbrzmiewa-
ły w rozgłośniach radiowych. Każdy z uczestników 
mógł również namalować dowolny wzór za pomo-
cą fluorescencyjnych farb do ciała. Na parkiecie ba-

wiło się około 500 osób przybyłych z różnych za-
kątków Polski, a na scenie wystąpiła zacna męska 
załoga w składzie: Stefan Jakóbczyk, Dariusz Kras, 
Krzysztof Nowak, Mariusz Koperski, Krzysztof Le-
wandowski i Jacek Roszak. Instruktorzy zapewni-
li 3 godziny dobrej aktywnej zabawy, a pyszny tort 
pozwolił uzupełnić utraconą energię.

Do zobaczenia za rok!
K.S.
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Bajeczkowe wieści
4 marca br. w Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietni-

cy tradycyjnie odbyły się „drzwi otwarte” dla dzie-
ci, które jeszcze nie uczęszczają do naszego przed-
szkola. Kandydaci wraz z rodzicami mieli możliwość 
zwiedzić budynek przedszkola, zobaczyć jak wyglą-
dają sale, łazienki, szatnie dla dzieci oraz place za-
baw. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach 
zorganizowanych specjalnie na tę okazję: tańczy-
ły i grały na instrumentach, pokonywały tory prze-
szkód, malowały, rysowały… Ogromnie dużą radość 
sprawiła dzieciom zabawa chustą animacyjną. Przy-
szli przedszkolacy mogli pobawić się również wy-
branymi przez siebie zabawkami.

Podczas drzwi otwartych prezentowana jest ofer-
ta edukacyjna, rodzice mają okazję dowiedzieć się 
jakie zajęcia proponuje przedszkole.

Uważam, że taki dzień jest bardzo potrzebny za-
równo dla rodzica jak i dziecka. Wszyscy doskonale 
wiemy, że największy lęk budzą sytuacje nam obce. 
Przyszły przedszkolak ma prawo do poznania miej-
sca, w którym od września będzie spędzał niemal-
że tyle czasu, co w domu.

Taka wizyta ma za zadanie także uspokoić rodzi-

ca. Myślę, że nasi goście przekonali się o bezpie-
czeństwie, wygodzie i komforcie jaki przedszkole 
zapewnia naszym dzieciom.

Czas przeznaczony dla naszych gości upłynął bar-
dzo wesoło i szybko. Myślę, że miłe wspomnienia 
wesołych zabaw, pozostaną w pamięci dzieci.

Świętowaliśmy Dzień Kobiet, Dzień 
Mężczyzn w przedszkolu.

BABKĘ kupić każdy może, ale najlepiej smakuje, 
gdy ktoś zrobi sam. Chłopcy z grupy Misie z okazji 
Dnia Kobiet upiekli swoim koleżankom pyszne ba-
beczki, które potem pięknie ozdobili. „Małe kobiet-

ki” były bardzo zadowolone, próbowały oczywiście 
wydłużyć czas ich święta i związane z nimi przywi-
leje, jednak po dwóch dniach nadszedł dzień męż-
czyzn. Chłopcy jak prawdziwi mężczyźni potraktowali 
swój dzień bardzo poważnie, oczekując od koleża-
nek rewanżu. Otrzymali babeczki równie pięknie 
przystrojone. Śmiechu i zabawy było co nie mia-
ra, ale czy nie o to właśnie chodzi w przedszkolu?

Wiosna tuż, tuż
 Kiedy zima zmierza ku końcowi, gdy Słońce coraz 

intensywniej ogrzewa otaczający nas świat, a śnieg 
powoli kończy swą dominację, rozpoczyna się nowy 
okres. Wiosenne tchnienie budzi skryte w ziemi pięk-
no świata roślin, które już pod koniec lutego ukazu-
je nam swoje świeże oblicze. Zaczynają się pierw-
sze prace w ogródkach, pierwsze siewy, pierwsze 
kwitnienia. I my- przedszkolaki z gr. „Smoki” rów-
nież nie zapomnieliśmy o powitaniu nadchodzącej 
wiosny. W naszej sali na wszystkich parapetach zo-
baczyć można pełną gamę roślin. Są tam rodzime 
kwiaty, jak również nowe, przywiezione z dalekich 
podróży- mamy nadzieję, że w naszym klimacie rów-
nież będą miały się dobrze. Każda sala w sprawach 
wiosennych siewów może pochwalić się sukcesem; 
a my śmiało mówimy, że w naszej placówce rozpo-
czął się „festiwal wiosennego, barwnego i zróżni-
cowanego kwitnienia”, gdzie nuda i monotonność 
nie znajdą tutaj miejsca. 

Z wiosennym pozdrowieniem gr. „Smoki” 
Artykuły przygotowały:  

A.Kożuchowska, E. Zdzierela, A.Ankudowicz
Nauczycielki Przedszkola „Bajeczka”  

w Rokietnicy

Przedszkole  
Bajeczka
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Co słychać w Napachaniu?
Wielki Bal w Przedszkolu

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarcza-
jącą im wielu przeżyć i radości. W przedszkolu już 
od rana pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać wróżki, kró-
lewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider
-Manów, Batmanów, … nie sposób zliczyć i wymie-
nić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Dzieci świetnie bawiły się przy we-
sołej muzyce oraz prezentowały swoje stroje. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszcza-
ły salę balową. Bal umożliwił przedszkolakom i wy-
chowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom, a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowa-

nie w przygotowanie pięknych balowych strojów. 
Kolejny bal już za rok.

Dzień Kota 
W dniu 17 lutego w naszym przedszkolu obchodzi-

liśmy nietypowe święto - „Święto Kota”. Z tej okazji 
przedszkolaki wspólnie bawiły się w kocie zabawy. 
Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, 
tańczyły, oglądały ilustracje przedstawiające milu-
sińskie zwierzątka i dowiedziały się wiele ciekawych 
rzeczy na ich temat. Brały również udział w konkur-
sach takich jak „Zwijanie kłębka wełny”, „Z jakiej 
bajki ten kot uciekł ”. Ten dzień był pełen wrażeń, 
wszystkie dzieci wspaniale się bawiły .

Dzień Dinozaura
Luty jak każdy miesiąc w przedszkolu, jest pełen 

niespodzianek, a także okazji do zdobywania wiedzy 
o świecie. W tym miesiącu obchodziliśmy święto 
znanych prehistorycznych stworzeń. Dzień Dinozau-
ra upamiętnia wszystkich dawnych władców lądów 
i wód, zarówno tych łagodnych jak i groźnych. Aby 
przedszkolaki mogły poznać życie tych fascynują-
cych gadów, nauczyciele przygotowali wiele cieka-
wych zajęć i zabaw. Dzieci wykazały olbrzymie sku-
pienie i zainteresowanie podczas prezentowania 
im wiadomości o Dinozaurach oraz podczas oglą-
dania zdjęć i specjalnie przygotowanej wystawy .

Wycieczka do Mrowina
Po otrzymaniu zaproszenia od przedszkolaków 

z Mrowina, w czwartek 23.02.2017 roku udaliśmy 
się do lokalnego Klubu Sołeckiego. Wspólnie obej-
rzeliśmy przedstawienie teatralne pt. „Przygody Sin-
dbada Żeglarza”. Na naszych przedszkolakach sztuka 
wywołała same pozytywne emocje. Oprócz rozbu-
dzenia wyobraźni, pobudzona została także ich wraż-
liwość artystyczna.

Za zaproszenie i piękne widowisko, serdecznie 
dziękujemy.

Dzień Pizzy

Pizza niewątpliwie należy do dań uwielbianych nie 
tylko przez dorosłych, ale także przez dzieci. Sma-
kuje ona wyjątkowo zwłaszcza wtedy, gdy można 
ją własnoręcznie przygotować i ułożyć na niej tylko 
to, co lubimy. Stąd też pomysł na obchody Dnia Piz-

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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zy, który świętowaliśmy 24 lutego. W tym dniu od-
były się zajęcia kulinarne. Każdy przedszkolak mógł 
wzorem kucharzy z pizzerii przygotować pizzę. Po-
mysłów było wiele, a przy tym wyśmienita zaba-
wa, o której słyszeli i którą bez wątpienia poczuli 
wszyscy w naszym przedszkolu. Niestety wszystko 
co dobre szybko się kończy i tak też się stało z na-
szym Dniem Pizzy... 

A w Mrowinie działo się...
Bal karnawałowy dla rodziców
WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE!!!

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzy-
ką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okre-
su są bale karnawałowe. Zatem nie mogło ominąć 
to także naszej Mrowińskiej społeczności. Bal kar-
nawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrak-
cją bardzo lubianą przez dzieci i dorosłych, dostar-
czającą im wielu przeżyć i radości. Dlatego pozwolę 
sobie zaryzykować stwierdzenie, że nie tylko nasze 
dzieci wyczekiwały tego magicznego okresu kar-
nawału, ale również Rodzice. Już 6 rok Pracowni-
cy Przedszkola w Mrowinie zorganizowali „Bal kar-
nawałowy” dla Rodziców. Dnia 25.02.2017 r., czyli 
w ostatnią sobotę karnawału, jak to przyjęło się już 
w naszej tradycji pracownicy wraz z rodzicami roz-
poczęli wspaniałą zabawę taneczną. W tym roku go-
ściliśmy w Restauracji „Przystań” w Mrowinie a do 
tańca przygrywał nam „człowiek orkiestra” p. Mi-
chał. Jak co roku Rodzice bardzo licznie przybyli na 
naszą wspólną uroczystość i bardzo chętnie zakupi-
li wszystkie „cegiełki”, które zostają przeznaczone 
na potrzeby dzieci z naszego przedszkola np.: środ-
ki dydaktyczne dla dzieci , gry i zabawki lub dofi-
nansowanie do różnych imprez dla dzieci. W tym 
miejscu bardzo dziękujemy Rodzicom , sponsorom 
i osobom zainteresowanym za zaangażowanie w za-
bawę karnawałową.

Zarówno Rodzice , goście jak i organizatorzy ba-
wili się rewelacyjnie na naszym balu, dlatego my-
ślę, że połączenie wspaniałej zabawy z możliwością 
zbierania darów dla dzieci jest czymś wspaniałym. 
Miejmy nadzieję, że pozostanie to naszą tradycją, 
aby zawsze na pierwszym miejscu stawiać dobro 
„naszych dzieci”.

Balik 2017 – „Disco 
przedszkolaczki”

„Jest karnawał.
W karnawale wszyscy urządzają bale.

To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.

Niech się bawią duzi , mali
zgromadzeni na tej sali.”

Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. W cza-
sie karnawału bawią się nie tylko dorośli, ale jest to 
również wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, któ-
rym ogromną radość sprawia wcielanie się w po-
stacie bajkowe, filmowe.

Dnia 22 lutego w naszym przedszkolu odbył się 
bal karnawałowy pod hasłem „Disco Przedszkolacz-
ki”. Wszystkie przedszkolaki już od wczesnego rana 
były podekscytowane czekającą ich zabawą. Zaraz 
po śniadaniu dzieci zamieniły się w królewny, księż-

niczki, wróżki, biedronki, kowboje, batmanów, pi-
ratów, spidermanów… oraz wiele innych postaci. 
Przedszkolaki piękne stroje miały i do świata bajek 
i zabaw zapraszały. Pani Ania i Pani Marzena weso-
łej zabawy pożyczyły i nasz tegoroczny bal otwo-
rzyły. Wesoło w przedszkolu, słychać było skoczne 
nutki. Wystrój sali gimnastycznej niczym z praw-
dziwego królewskiego balu wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcał do wspólnej zabawy. Przebie-
rańcy świetnie się bawili, uczestnicząc we wspól-
nych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmicz-
na muzyka zachęcała do tańca. Dzieci miały okazję 
poćwiczyć swoje umiejętności taneczne samodziel-
nie jak i w pokazowych tańcach z układami choreo-
graficznymi prezentowanymi przez dwie panie pro-
wadzące. Wszystkim tym zabawom towarzyszyła 
radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, 
a cały okres karnawału przebiegł w miłej, serdecz-
nej atmosferze. Pani fotograf wykonała pamiątko-
we zdjęcia, które pięknie uwieczniły wesołe minki 
dzielnego chłopaka i ślicznej dziewczynki. W cza-
sie balu dzieci mogły napić się soku oraz schrupać 
ciasteczka, pyszne placki upieczone przez rodziców 
oraz własnoręcznie wykonane dnia poprzedniego 
muffinki bananowo-czekoladowe.

Przedszkolaki poprzez zabawę rozwijały umiejęt-
ności współżycia i współdziałania w grupie, rozwijały 
śmiałość w kontaktach z rówieśnikami, umacniały 
wiarę we własne możliwości, wzmacniały poczucie 
własnej wartości. Bal dostarczył wszystkim wiele ra-
dości. My, dorośli, patrząc na zabawę dzieci, może-
my uczyć się od nich spontaniczności i radości życia. 

Następny bal karnawałowy już za rok...
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowa-

nie w przygotowanie pięknych strojów oraz pomocy 
w organizacji, upieczenie przepysznych ciast i cia-
steczek oraz za balonowe atrakcje.

Dzień kota

16 stycznia w naszym przedszkolu obchodziliśmy 
Dzień Kota. Celem spotkania było uwrażliwienie 
dzieci na potrzeby zwierząt - w szczególnosci ko-
tów, przekazywanie informacji na temat prawidło-
wej opieki nad zwierzętami oraz wyrabianie szacun-
ku dla nich. W tym dniu dzieci przebrane były za 
kotki, a także przyniosły maskotki kotów- począw-
szy od tych najmniejszych- domowych, a skończyw-
szy na ogromnych dzikich, takich jak tygrysy i lwy. 
Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką „Wlazł kotek na 
płotek”. Następnie obejrzeliśmy teatrzyk pt. „Koty”, 
przygotowany przez nasze Panie, ukazujący ciężki 
los bezdomnych kotów. Zaprosiliśmy specjalnego 
gościa. Nasz ekspert w dziedzinie hodowli kotów 
zaprezentował nam kota rasy angora turecko-sy-
jamska. Dowiedzieliśmy się, jak należy opiekować 
się kotem, co koty jedzą, piją oraz jakie mają zwy-
czaje. Na koniec mogliśmy pogłaskać tego uroczego 
kotka. To nie był koniec przyjemności. Po rozejściu 
się do swoich sal rozwiązywaliśmy zagadki o bajko-
wych kotkach, szukaliśmy różnic na obrazku z kotka-
mi oraz układaliśmy puzzle (Kot Filemon, Garfield, 
Klakier, Tom, Kot w Butach). Ostatnim zadaniem 
było zwijanie włóczki z przyczepioną myszką, czy-
li „złapanie myszki przez kotka”, które wzbudzało 
wiele emocji. Na zakończenie Dnia Kota wszystkie 
dzieci otrzymały „kocie łakocie” – cukierki z mlecz-
nym nadzieniem.

Dziękujemy Pani Joannie Karnowskiej za prezenta-
cję swojego kotka, poświęcony czas i pomoc w zor-
ganizowaniu Dnia Kota.

Zimowe poezjowanie
15 lutego w naszym przedszkolu odbył się zimo-

wy konkurs recytatorski. Chętne dzieci ze wszyst-
kich grup mogły zaprezentować swoje talenty przed 
liczną publicznością. Nie zabrakło również jury, któ-
re bacznie obserwowało poczynania uczestników. 
Potrzeba wiele odwagi, aby wystąpić przed kolega-
mi i pięknie wyrecytować wiersz, dlatego gratulu-
jemy wszystkim, którzy zdecydowali się na udział. 
Jednak, jak w każdym konkursie, także tutaj wyło-
niono zwycięzców:
• I miejsce: Marta Olesińska (Mrówki)
• II miejsce: Franciszka Klapińska (Biedronki)
• III miejsce: Natalia Wodnik (Pszczółki)

Wyróżnienia: Jacek Gawroński (Biedronki), Miko-
łaj Jeleń (Biedronki), Antoni Augustyniak (Mrówki).

Dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowa-
nie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
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Dziecko widzem i aktorem  
– wspaniała podróż z Sindbadem Żeglarzem

Dnia 23.02.2017 r. dzieci z najstarszej grupy 
„Mrówki” z Przedszkola w Mrowinie wystawiły 
sztukę teatralną pt. „Nowa podróż Sindbada Że-
glarza”. Na to niecodzienne wydarzenie zaproszone 
zostały dzieci z sąsiednich przedszkoli. I tak przybyły 
do nas dzieci z Przedszkola „Bajeczka” w Rokietni-
cy, dzieci z Przedszkola „Leśna Chatka” w Mrowi-
nie oraz cała społeczność Przedszkola w Mrowinie 
i w Napachaniu. 

Przedstawienie odbyło się na scenie w Klubie 
Sołeckim w Cerekwicy. Spektakl łącznie obejrzało 
ponad dwustu małych widzów. Przez chwilę wszy-

scy mogli poczuć się jak w prawdziwym teatrze. 
Była scena, kotary, piękne dekoracje i wspaniała 
widownia. Ale przede wszystkim były dzieci, które 
z wielkim przejęciem , niemal jak profesjonalni ak-
torzy, ogrywali swoje role. Taka inicjatywa podjęta 
przez nauczycielki z Przedszkola w Mrowinie miała 
przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju spo-
łecznego dzieci i kształtowanie gotowości do wcho-
dzenia w interakcje z rówieśnikami. Odpowiedni 
dobór repertuaru wpłynął na doskonalenie rozu-
mienia pojęcia „przyjaźń” i podkreślił jej wartość 
w życiu człowieka. Przedszkolaki przypomniały so-

bie także jak należy zachowywać się w teatrze, kie-
dy trwa spektakl i po jego zakończeniu. Ilość i dłu-
gość owacji świadczyły o tym, że przedstawienie 
wszystkim bardzo się podobało. 

W niedzielę 26 lutego nasi mali aktorzy wystąpili 
przed nieco starszą publicznością. Był to Dzień Se-
niora w restauracji Przystań w Mrowinie.

Pomimo tremy, która towarzyszyła naszym ar-
tystom, owacje i uśmiechy wynagrodziły wszystko. 
Było warto. Po zakończeniu przedstawienia, mali 
artyści zostali wynagrodzeni ogromną ilością sło-
dyczy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i umożli-
wienie występu przed tak ciekawą i ważną w na-
szym życiu publicznością. 

Mamy nadzieję, że jest to piękny początek przy-
gody z teatrem dziecięcym.

 Nauczycielki Przedszkola w Mrowinie



20

Po raz kolejny nasze przedszkole zmieniło się 
w krainę baśni i 17.02  odbył się Balik na BIS.  Go-
ściliśmy same znane postaci ze świata fantasy. Zja-
wiły się księżniczki, rycerze, wróżki, oraz batman, 
a nad naszym bezpieczeństwem czuwał superman.

W ramach zajęć „Nasza kuchnia” dzieci miały 
okazję zamienić się w małych pomocników naszej 
Pani Kucharki. Samodzielnie przygotowane śnia-
danie smakowało im jeszcze bardziej niż zawsze.  
Przedszkolaki mogły wybrać co znajdzie się na ich 
kanapkach, wielu z nich zjadło to czego dotych-
czas nie próbowali. Takie posiłki będą coraz czę-
ściej w naszym przedszkolu.

Tradycji stało się zadość! Jak co roku w  Tłusty 
Czwartek na podwieczorek jedliśmy przyrządzone 
przez nas faworki. Dzieci zakasały rękawy i wyra-
biały ciasto drożdżowe, a potem wypieki rozeszły 
się podczas podwieczorku.

W Lutym mieliśmy przyjemność gościć PANA 
PIANKĘ. Zachwycił nas swoją kreatywnością i po-
mysłem na prace wykonane z pianek. Dzieci na-
śladowały w odtwórczej zabawie ale i wykazały się 
wyobraźnią tworząc własne wytwory. Dzieci z gru-
py Mądre Sowy i Przyrodnicy wykonały swój staw 
kaczki dziwaczki. Warsztaty trafiły w gusta dzieci 
i były bardzo dumne ze swoich prac i chętnie pre-
zentowały je rodzicom.

Przedszkole  
Ptyś

Wiosna-cieplejszy wieje wiatr!
Wreszcie zima odeszła i na jej miejsce tanecznym 

krokiem weszła wiosna. Drzewa się zielenią, pta-
ki śpiewają, wreszcie możemy biegać po podwór-
ku w adidasach i cienkich kurtkach. Jest to pora 
roku, na którą z utęsknieniem czekaliśmy. Przyro-
da już odpoczęła pod śniegową pierzynką i eksplo-
duje teraz barwami i zapachami pierwszych kwia-
tów. W naszym przedszkolu już na początku marca 
zrobiło się wiosennie: na wszystkich oknach i para-
petach pojawiły się wiosenne kwiaty i dekoracje.

Marzec był miesiącem, który obfitował w wie-
le atrakcji. Na początku miesiąca dwie grupy trzy-
latków wyjechały na wycieczkę do Teatru Anima-
cji na spektakl japońskich aktorów pt. „Pory Roku”. 
W czasie trwania spektaklu w prosty i obrazowy 
sposób ukazano, jakie zmiany zachodzą w przyro-
dzie w ciągu roku. Dzień później starsze grupy poje-
chały do Multikina na „Moją pierwszą wizytę w ki-
nie”. Tego dnia starszaki poznały kino „od kuchni”. 
Dowiedziały się, jak wyglądał pierwszy projektor 
i taśma filmowa, zwiedziły projektorownię i pop-
cornbar. Obejrzały też seans „Tomka i przyjaciół” 
i zajadały się pyszną prażoną kukurydzą. I dla ma-
luchów i dla starszaków były to dni pełne wrażeń.

8.marca był w naszym przedszkolu wyjątkowym 
dniem. Tego dnia każda dziewczynka mogła poczuć 
się jak księżniczka, gdyż był to dzień jej święta. Ład-

nie ubrani chłopcy odśpiewali w każdej grupie „Sto 
lat” i wręczali swoim koleżankom upominki. Nie-
które dziewczynki otrzymały od nich laurki, jeszcze 
inne pięknie pachnące tulipany, inne spineczki lub 
ciastka w kształcie serc z bitą śmietaną. Każdy pre-
zent był podarowany prosto z serca i dziewczynki 
były z nich bardzo zadowolone. Tylko chłopcom było 
trochę smutno, ale dziewczynki obiecały im, że we 
wrześniu, w dniu ich święta też na pewno zostaną 
obdarowani słodkimi upominkami.

17.marca odwiedziła nas „Zielona Nutka”. Tym 
razem przyjechała z audycją: „Wielkopolskie blu-
bry”, w czasie której ukazała nam piękno regional-
nej gwary. Wielu z nas nie zdawało sobie do dzisiaj 
sprawy, że można nazwać inaczej przedmioty, któ-
rych używamy na co dzień np. „bryle” to okulary, 
„bejmy” to pieniądze, „kejter” to pies itp. Starali-
śmy się zapamiętać jak najwięcej nowych określeń, 

ale nie było to łatwe zadanie.
21.marca w naszym przedszkolu uroczyście roz-

poczęła się wiosna. Tego dnia każda grupa wykonała 
swoją Marzannę, którą przy dźwiękach radosnych, 
wiosennych piosenek wysłała do krainy wiecznej 
zimy. Kilka grup utopiło Marzannę w strumyku, inne 
wysłały samolotem. Teraz wiosna może otwarcie 
królować w naszym przedszkolu.

Na początku marca w naszym przedszkolu odbył 
się konkurs na najpiękniejszy kwiat wiosenny. Do-
tarło wiele prac wykonanych różnymi technikami. 
Jury miało wielki problem z wybraniem najpięk-
niejszej pracy, ostatecznie po długich naradach na 
prowadzenie wysunął się jeden przestrzenny kwiat. 
Tym razem szczęśliwym zwycięzcą został chłopiec 
z najstarszej grupy. Jemu i jego mamie serdecznie 
gratulujemy.

Przedszkole  
4 Pory Roku
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21 lutego Dniem Języka Ojczystego
Świętowali i uczniowie klas I-III i IV-VI. Zarówno 

w budynku A, jak i B można było tego dnia poczy-
tać o tym święcie; utrwalić sobie wyrazy, w któ-
rych często popełniamy błędy. Najmłodsi bawili 

się z ortografią – z udziałem chętnych do zabawy 
mam, a starszych uczniów odwiedzili znani z tele-
wizji – popełniali błędy językowe, a zadaniem wi-
downi było je poprawić.

Wszyscy nie tylko świetnie się bawiliśmy, podkre-
śliliśmy znaczenie tego święta, ale także nauczyli-
śmy się, jak nie popełniać i jak unikać błędów w ję-
zyku polskim.

M.Dubas
H.Szczepkowska

M.Tomczak

Wieści z konkursów matematycznych  
w Szkole Podstawowej w Rokietnicy 

Dnia 14 marca 2017 roku na apelu zostały pod-
sumowane konkursy matematyczne z I semestru. 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w trzech kon-
kursach: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS; 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny i ZŁOTA ŻABKA.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

OXFORD OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS 
MATEMATYKA PLUS zgromadził 17 uczniów z klas 

III,IV, V, VI. Najlepszy wynik wśród uczniów klas szó-
stych uzyskała Emilia Marcinkowska. W klasach 
piątych zwyciężyli Stanisław Mamczarz i Dominik 
Strugała. W klasach czwartych najlepsza okazała 
się Amelia Kurantowicz przed Anną Gicala i Julią 
Łuczak. W klasach trzecich najlepszy wynik uzyskał 
Wiktor Jankowiak przed Zofią Dudziec, Kacprem 
Mierzyńskim i Hubertem Basza, a trzecie miejsce 
zajął Leonard Pauszek.

W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym 
startowało 22 uczniów z klas V i VI. Pierwsze miej-
sce zajął Filip Narożniak, drugie Julia Wentland, 
a trzecie Marcelina Drzewiecka. Filip Narożniak 
po udanym udziale w etapie rejonowym zakwa-
lifikował się do etapu wojewódzkiego sprawiając 
sobie i nam wielką radość.

W konkursie matematycznym ZŁOTA ŻABKA bra-
ło udział 43 uczniów. Do II etapu Konkursu zakwa-
lifikował się Filip Narożniak, drugie miejsce zajął 
Karol Okoń, a trzecie Krzysztof Mysior.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursów, życzymy dalszych sukcesów w rozwią-
zywaniu matematycznych zadań.

nauczyciele matematyki

SP im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Wyślij pączka do Afryki. 
Podziel się tym,  
co lubisz

W „tłusty czwartek” 23 lutego 2017 roku społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Rokietnicy włączyła się 
w akcję charytatywną Fundacji Kapucyni i Misje. 
W tym dniu w szkole można było zakupić „afrykań-
skie” pączki, faworki i inne słodkości przygotowane 
przez nauczycieli, uczniów naszej szkoły oraz przez 
uczennice z Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zosta-
ła powtórzona we wtorek 28 lutego. Ze sprzedaży 
słodkości pozyskaliśmy kwotę 1054,00 zł. Pienią-
dze zostały wpłacone na konto Fundacji Kapucyni 
i Misje. Kapucyni pracujący na misjach w Republice 

Środkowej Afryki, aby zrealizować wszystkie swoje 
projekty potrzebują 400 tys. zł. Pieniądze te są po-
trzebne między innymi na: dożywianie osieroconych 
dzieci w Ngaoundaye w RŚA, Ndim, Zole, Hang Zo-
ung, Kounang i Kowone, budowę studni głębinowej 
w Bouar, rozbudowę szkoły katolickiej i państwowej 
w Ndim, leczenie osób niepełnosprawnych rucho-
wo z Ndim w klinice w Czadzie czy zakup rowerów 

dla katechistów w Bocaranga.
 Szczegóły można znaleźć na stronie www.pa-

czek.kapucyni.pl

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włą-
czyli się w akcję, serdecznie dziękujemy.

A.Matysiak-Gicala
J.Runowska
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Urszula Cichańska, klasa III d
Celem edukacji powinno być jak myśleć, a nie co myśleć

Homo Sapiens od początku swego istnienia od-
czuwał potrzebę wyrażania emocji… Kontaktu z Sa-
crum. Jezus powiedział: “nie samym chlebem żyje 
człowiek”. Czyż potwierdzeniem jego słów nie są 
neolityczne malowidła naskalne? Potrzeba kreacji 
i samodzielnego myślenia jest immanentną cechą 
człowieka, dlatego rolą prawdziwego nauczyciela 
powinno być wspieranie wychowanka na drodze 
samorealizacji.

“Alter alterum docet” - mówi łaciński apoftegmat. 
Mistrz musi dążyć do pełnego rozwoju ucznia, kre-
owania jego osobowości. Powinien dokonywać 
tego poprzez rozbudzanie w dziecku głodu wie-
dzy. W “Świecie Zofii” mentorowi udaje się uzyskać 
taki właśnie efekt. Jego uczennica nie jest przymu-
szana do kroczenia ścieżką filozofii. Wybiera ją do-
browolnie. Korespondencyjny nauczyciel przedsta-
wia jej ogół poglądów i refleksji, jednak nie narzuca 
swej opinii. Stawia dziewczynie filozoficzne pytania, 
lecz nie daje na nie odpowiedzi. W listach zazna-
cza,  że uczy jedynie myśleć. Czy to właśnie ta na-
uka nie jest w życiu każdego z nas najważniejsza?

Prawdziwy mistrz i mentor dąży do zachowania 
suwerenności wychowanka, tak jak przedstawił to J. 
Gaarder. Uczeń obserwuje nauczyciela, ma jednak 
własną opinię. Z czasem dochodzi do interioryza-
cji zachowań mistrza, który został wybrany przez 
swego ucznia. Idealnie obrazuje to przykład rela-
cji podopiecznego i nauczyciela w sztukach wal-
ki. Niedorosły wskazuje senseia, a ten kształtuje 
spragnionego wiedzy. Uczeń z czasem przejmuje 
zachowania mistrza i zaczyna postrzegać jako wła-
sne. Może do tego jednak dojść, tylko jeśli między 
dwojgiem ludzi jest zaufanie, a ich działania opie-
rają się na chęci współpracy.

Niestety system edukacji nie zawsze gwarantuje 
warunki do prawidłowego rozwoju ucznia. W awan-
gardowej powieści W. Gombrowicza - “Ferdydur-
ke” - zostaje ukazany groteskowo wyolbrzymiony 

problem niezdrowych stosunków międzyludzkich. 
Nauczyciele nie chcą poznać ucznia, nie odczuwają 
potrzeby pokierowania wychowankiem. Ich celem 
jest “upupienie” dzieci. W powieści jako cel szkol-
nictwa przedstawiono przygotowanie z uczniów 
materiału ułatwiającego realizację programu. Na-
danie uczniom odgórnej roli uniemożliwia dzie-
ciom przemianę w Ludzi - osoby o wysokiej inte-
ligencji emocjonalnej, kroczące ku samorealizacji. 

W psychologii funkcjonuje pojęcie “czarnej pe-
dagogiki”. Oznacza ono autorytarne wychowanie 
oparte na bezwzględnym posłuszeństwie. Jest to 
okaleczanie Człowieka wraz ze wszystkimi należny-
mi mu przymiotami. Prawdziwy duchowy przewod-
nik jest ważkim drogowskazem. Umożliwia wyty-
czanie ścieżek. Wprowadza w życie. Ucieleśnieniem 
tutora, którego większość z nas potrzebuje, jest 
John Keating. Człowiek mówiący dobitnie: “Nie 
jesteś chłopem pańszczyźnianym”. Ryzykuje wła-
sną posadę w imię dobrostanu uczniów - sprzeci-
wia się totalitarnym zasadom “Hellton”. W dzisiej-
szym świecie potrzebujemy ludzi zdolnych - tak jak 
“Kapitan” - wyrwać nas z kieratu. Uczniowie oka-
leczeni emocjonalnie, przez rygorystyczne wycho-
wanie, doznają gwałtownego przebudzenia. “Car-
pe diem” - cytował Horacego Keating. Poezja stała 
się dla niego środkiem pośrednim, celem ostatecz-
nym pedagoga było ocalenie uczniów z konformi-
stycznych kleszczy społeczeństwa. Niestety nawet 
najlepsi popełniają błędy - “Errare humanum est”. 
Keating pomimo wysokiej inteligencji emocjonal-
nej nie dostrzegł, jak wielka jest presja wywierana 
na jego uczniów. Skutkiem tej tragicznej pomyłki 
była samobójcza śmierć jednego z chłopców. Dra-
mat Petera Weira z 1989 roku ukazuje, jak delikat-
na i labilna jest psychika kształtującego się dopiero 
człowieka. Również w “Panu od muzyki” ucznio-
wie zostają doprowadzeni do granic wytrzymało-
ści przez więzienne warunki. 

Podobnie jak John Keating i Clement Mathieu, 
Janusz Korczak opiera edukację dzieci na poczuciu 
godności i zaufaniu podopiecznych. Choć żydow-
ski lekarz  żyje w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, nie stosuje - wspomnianej wcześniej - czar-
nej pedagogiki. Mówi: “Nie ma dzieci, są ludzie”. 
Nie traktuje żydowskich sierot - istot stojących naj-
niżej w hitlerowskiej tabeli “Mających prawo do 
życia” - odgórnie. Pozwala na rozwój poprzez mo-
tywowanie ich, by do niego dążyły. Możliwość zo-
stania “sędzią” sprawia, że dziecko dokonuje auto-
analizy, by dojrzeć do roli. Janusz Korczak czerpał 
autentyczną radość z opieki nad wychowankami. 
Nawet w warszawskim getcie całą swą uwagę sku-
pił na nich; pomimo okrutnych realiów wojny, dą-
żył do zapewnienia im jak najlepszych warunków 
życia. Korczak swym przykładem wniósł do peda-
gogiki wielki wkład. Tym samym wytyczył nowe 
ścieżki w edukowaniu dzieci. Choć zginął w Tre-
blince w 1942 roku, nie była to dla niego klęska. 
Okazując swe zaufanie dzieciom, ocalił je ducho-
wo. Ten fakt został podkreślony w czarno-białym 
filmie biograficzno-historycznym o doktorze - pro-
dukcja Andrzeja Wajdy kończy się sceną o metafi-
zycznym charakterze. 

Rozwój ucznia jest możliwy dzięki zaangażowa-
niu autorytetu - nauczyciela. Mentor musi stano-
wić prawdziwy wzór dla podopiecznych, cecho-
wać się koherencją słów i czynów. Inaczej uczeń 
będzie skołowany -a wtedy w jaki sposób zrozumie 
jak myśleć i rozważać? W sercu człowieka istnie-
je potrzeba poznawania, a edukacja ma pomóc ją 
rozwinąć. Nihilistyczne przyswajanie wiedzy aka-
demickiej oznacza upadek szkolnictwa. Wszyscy 
powinniśmy wspólnymi siłami dążyć do tworzenia 
środowiska przyjaznego naszej duszy, by pewnego 
dnia móc zwrócić się do nauczyciela niczym Dante: 
“Ty Mistrzem moim, ty Wodzem, ty Panem”. Roz-
winąć świat emocji, dostrzec otaczające go piękno 
w jego wielowymiarowości.

Esej został napisany na ostatnim etapie 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 

Urszula Cichańska laureatką WKJP

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczenni-
ca klasy III D Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
– Urszula Cichańska – została tegoroczną laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, którego 
temat przewodni brzmiał: Mistrzowie i uczniowie. 
Obok prestiżu z tytułem laureata wiążą się wymier-
ne korzyści - uczennica jest zwolniona z egzaminu 
gimnazjalnego z języka polskiego (otrzymuje za nie-

go 100 %) i z tegoż przedmiotu uzyskuje ocenę ce-
lującą na świadectwie końcowym. Ma także pierw-
szeństwo w rekrutacji do szkoły średniej. 

W finale konkursu Urszula napisała esej na temat: 
Celem edukacji powinno być nauczanie, jak myśleć, 
a nie – co myśleć.  Aby osiągnąć wiedzę i umiejęt-
ności na poziomie laureata, Urszula wykonała ty-
taniczną pracę. Już w wakacje letnie czytała lektury 
przewidziane do konkursu. Zmierzyła się z ambit-
nymi arcydziełami: „Pan Tadeusz”, „Boska Kome-
dia”, ale i z utworem zarezerwowanym raczej tyl-
ko dla polonistów:  „Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki” – pierwsza polska powieść. Na szczęście 
pojawiły się także utwory tzw. literatury popularnej, 
jak „Mort” czy „Dziecko Noego”. W sumie należało 
poznać 18 tekstów kultury i  umieć je interpretować 
w kontekście historycznym, biograficznym i literac-
kim. Urszula przyznała, że ostatnie pół roku zostało 
podporządkowane jednemu celowi. Na szczęście – 
talent i ciężka praca zostały docenione przez jury. 
Jeszcze raz gratulujemy naszej uczennicy! 

MT

Gimnazjum w Rokietnicy

Jak tutoriale naukowe pomagają 
w pracy z uczniem zdolnym

Moja przygoda z tutoringiem rozpoczęła się 3 lata 
temu, kiedy ukończyłam Szkolę Tutorów  w Colle-
gium Wratislaviense. Wiedziałam, że program wdro-
żeniowy rozpocznę z uczennicą, która przyznawała 
się do zainteresowań humanistycznych. Jako polo-
nistka, zaprosiłam Ulę do tutoringu naukowego.

Istotą tej formy pracy jest spersonifikowana for-
ma kontaktu z podopiecznym. Spersonifikowana, 

gdyż zarówno nauczyciel jak i uczeń muszą chcieć 
spotykać się cyklicznie (idealnie -  raz w tygodniu) 
na tutorialach (naukowych lub rozwojowych). Obie 
strony muszą się nawzajem wybrać. To praca „na 
talencie”.  Odnajduje się najmocniejsze zasoby wy-
chowanka i stara się je  rozwijać. Choć nawiązuje się 
bliska więź pomiędzy stronami procesu, tutoring nie 
jest terapią – nauczyciel-tutor unika powrotów do 
przeszłości i szukania źródeł niepowodzeń ucznia, 
które skutkują na jego obecną rzeczywistość. Z dru-

giej strony - tutoring nie może sprowadzać się jedy-
nie do intelektualnego rozwoju ucznia. Podkreśla się, 
że tutoriale prowadzić mają także do kształtowania 
cnót, np. pracowitości, uczciwości, punktualności.

Jak wygląda struktura cyklu tutoriali? Na pierw-
szych spotkaniach podopieczny powinien po pierw-
sze - odnaleźć swój talent (najprostsza definicja ta-
lentu – to coś, co robię szybko, dobrze i co sprawia 
mi przyjemność) oraz po drugie - określić cel, do ja-
kiego chce dążyć. Na tym etapie tutor może odmó-
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DZIEŃ KOBIET
W tym roku bardzo uroczyście obchodziliśmy 

w świetlicy Dzień Kobiet - były oczywiście kwia-
ty z papieru, ale jakże pachnące; robiliśmy szklane 
wazoniki, wykonaliśmy rysunki kobiet „z przymru-
żeniem oka”. Dziewczynki miały okazję stworzyć 
biżuterię z kolorowych koralików dla siebie lub ko-
goś bliskiego, a na deser było coś bardzo słodkiego 
w naszym wykonaniu. Pod okiem p. Agaty Chojnac-
kiej - wyrabialiśmy ciasto i w specjalnych foremkach 
formowaliśmy babeczki, które trafiały do piekarni-
ka w szkolnej kuchni, nad którymi czuwała p. Mał-

gosia Janowicz. Poruszenie było jak w prawdziwej 
cukierni (upiekliśmy około 100 babeczek). Wystar-
czyło nie tylko dla KOBIET tych mniejszych i tych już 
dorosłych, ale także dla chłopców. Wszystkim bar-
dzo smakowało!

Małgorzata Janowicz 
W Szkole Podstawowej w Mrowinie w niezwy-

kle zabawny sposób został uczczony Dzień Kobiet. 
Chłopcy przygotowali minikoncert zatytułowany 
„Być kobietą....”

Wystąpiła nawet Danuta Rinn w interpretacji 
Krzysia z klasy 6, oprócz tego chłopcy - kobiety po-
kazali, co to znaczy być kobietą oraz zaakcentowa-
li kobiece umiejętności w tańcu do piosenki Sha-
kiry „Loca”. Artyści zebrali dużo braw, miny i gesty 
publiczności wskazywały na to, iż koncert był bar-
dzo udany.

Monika Bachorz

ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU
Czas karnawału w świetlicy przeszliśmy tanecz-

nym krokiem, a zakończyliśmy go w „kosmicznej” 
atmosferze. Przygotowania do tego dnia rozpoczę-
liśmy od wykonania kosmicznych strojów z kolo-
rowej folii oraz dekoracji świetlicowych. „Bal Ko-
smity” odbył się w ostatni dzień karnawału. Od 
samego rana w świetlicy panowała kosmiczna at-
mosfera. Oglądaliśmy filmy o kosmicznych lotach, 
rozwiązywaliśmy tematyczne zagadki, ćwiczyliśmy 
nazwy planet, budowaliśmy z puf kosmiczne rakie-
ty. Oczywiście nie zabrakło tanecznej zabawy przy 
kosmicznej muzyce. Uczniowie prezentowali swoje 
stroje oraz umiejętności taneczne. Po udanej zaba-
wie złapaliśmy chwilę oddechu oglądając film „Ko-
smiczny mecz”. 

Agata Chojnacka 

Zespół Szkół w Mrowinie

wić współpracy, jeśli uzna, że nie ma zasobów, aby 
doprowadzić do niego tuttiego. Następnie ustala 
się kontrakt, w którym na równych prawach wyraża 
się swoje oczekiwania i zasady dalszej pracy. W tu-
toringu naukowym ważnym narzędziem pracy jest 
esej. Podopieczny w oparciu o literaturę i rozmo-
wę z nauczycielem pisze tę formę, która w polskim 
systemie edukacji jest raczej mało znana. Na kolej-
nych spotkaniach poprzez pytania do pracy skłania 
się ucznia do pogłębienia wniosków, kolejne wer-
sje eseju  pokazują proces intelektualnego wysił-
ku jego twórcy.  

Czy tutorial jest skuteczną formą pracy z uczniem 
zdolnym? Uważam, że jak najbardziej. W polskim 
systemie edukacji dąży się nieustannie do niegubie-

nia uczniów z deficytami. W szkołach dedykowane 
są im zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korek-
cyjno-kompensacyjne.  Jednocześnie nie do końca 
mamy systemowy program pracy z uczniem zdol-
nym. Najczęściej sprowadza się on do przygotowy-
wania uczniów do różnorakich konkursów. Myślę, 
że tutoring naukowy jest odpowiedzią na zauważo-
ną potrzebę zagospodarowania talentów uczniów 
zdolnych.

Tutoring jest także przeciwwagą dla wypalenia za-
wodowego nauczycieli, którzy w spersonifikowanej 
edukacji odnaleźć mogą kolejne bodźce zawodowe-
go rozwoju.  W przypadku sukcesów podopiecznych 
pojawia się dodatkowo poczucie zadowolenia, sensu 
dodatkowej pracy z uczniem. Wszystko to stało się 

moim udziałem, kiedy obserwowałam rozwój Uli, 
która w ramach tutoringu naukowego realizowała 
projekt edukacyjny, pisała artykuły i eseje. W stycz-
niu została także laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego. Dzięki talentowi, pracowi-
tości, zaangażowaniu ogromnej pracy – osiągnęła 
niewątpliwy sukces. Wierzę, że tutoring naukowy 
był metodą wspomagającą rozwój Urszuli, aż do 
osiągnięcia przez nią  mistrzostwa z prowadzone-
go przeze mnie przedmiotu. Dziękuję Ci za to, że 
byłaś pierwszym – idealnym tuttim i dałaś mi mo-
tywację do kolejnych spersonifikowanych spotkań.

Magdalena Tomkowiak
Nauczyciel Gimnazjum im. Noblistów 

w Rokietnicy, tutor
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Złotka Zamoyskich
21.02.17. odbyły się w Murowanej Goślinie Mi-

strzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt. Turniej rozgrywany był systemem „każ-
dy z każdym”, do dwóch setów do 25. Nasza repre-
zentacja rozegrała trzy mecze pod rząd z drużyną 
Swarzędz1, Swarzędz2, Puszczykowo, wygrywając 
wszystkie sety. Po krótkiej przerwie rozegrany zo-
stał ostatni  mecz z Bolechowem. Pierwszego i je-
dynego seta „urwało” nam Bolechowo, ale drugi 
był już nasz. Ostatecznie w dogrywce „Nasze Złot-
ka” pokonały przeciwnika 15:13.

Historyczna drużyna zagrała w składzie: kapitan 
N.Janhz, M.Świniarska, A.Agacińska, M.Łuczak, 
K.Świerczyńska, P.Koshińska, N.Jackowiak, W.Ra-
tajczak. Trener M.Statucka, asystent trenera M.Pa-
szek, fizjoterapeuta K.Walkowiak.

 M.Statucka

Konkurs „kraje niemieckojęzyczne 
nie są mi obce”

Dnia 24.02.2017 roku odbył się w naszej szkole 
konkurs międzyszkolny dla młodzieży gimnazjalnej 
pt.: „Kraje niemieckojęzyczne nie są mi obce”. W kon-
kursie wzięło udział 12 uczniów z zaprzyjaźnionych 
gimnazjów: Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Pamiątkowie. 
Konkurs miał stacje zadaniowe, a rywalizacja od-
bywała się w parach. Uczniowie przemieszczali się 
od stacji do stacji i rozwiązywali ukryte tam zada-
nia nawiązujące tematycznie do znajomości histo-
rii, geografii, kultury i języka krajów niemieckoję-
zycznych. Na poszczególnych stacjach gimnazjaliści 
rozwiązywali krzyżówki, rebusy, uzupełniali teksty 
z lukami czy mapy. Było też rozszyfrowywanie za-
bytków krajów niemieckojęzycznych oraz znanych 
osobistości. Jednym z elementów konkursu był tak-
że test wiedzy, który uczniowie rozwiązywali korzy-
stając z aplikacji internetowej Kohuut.

Zwycięzcą konkursu zostali Magdalena Majchrzak 
oraz Konrad Misiek z Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Pamiątkowie. II miejsce zajęli Aleksandra Cisek 
oraz Adam Łuczka z  Gimnazjum im. Noblistów w Ro-
kietnicy. III miejsce przypadło Michalinie Pieczak 
i Izabelli Cofta z  Gimnazjum im. Noblistów w Ro-
kietnicy. Wyróżnienie otrzymali także Krzysztof Ja-
rzyna oraz Kacper Belter z Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Pamiątkowie.

Wszyscy uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody w postaci fiszek do nauki 

języka niemieckiego, słowników tematycznych i ob-
razkowych oraz zbiorów zadań językowych. Pozostali 
uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia w postaci 
notesów z logo szkoły im. J. i W. Zamoyskich w Ro-
kietnicy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 
dla uczniów gimnazjów odbyło się podczas drzwi 
otwartych na terenie szkoły dnia 03.03.2017 roku.

Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom 
konkursu i już dziś zapraszam na zmagania języ-
kowe w ramach kolejnych projektów. Nauczycie-
lom dziękuję za trud włożony w przygotowanie 
uczniów do konkursu, a Radzie Rodziców za zakup 
cennych nagród.

Organizator konkursu
Monika Hofman

Park Trampolin Jump Arena
27.02.17 klasy II ZSZ, III Ti, I Ti wyjechały do par-

ku trampolin Jump Arena. Jest to dobre miejsce na 
integrację, dobrą zabawę i spalanie zbędnych kalo-
rii. Skacząc na trampolinach w krótkim czasie moż-
na spalić nawet 100 kcal. Chcesz się poczuć jak „gu-
miś”, przyjedź i skacz ;-)

M.Statucka, D.Tomczak

Ale Meksyk!

Dnia 28 lutego młodzież klasy I technikum infor-
matycznego Zespołu Szkół im. J. Wł. Zamoyskich za-
brała wszystkich uczniów w podróż za ocean – do 
Meksyku. Młodzież przygotowała plakaty, dzięki któ-
rym przybliżyła charakterystykę tego kraju. Podczas 
przerw można było posłuchać dźwięków mariachi 
oraz skosztować nachosy z sosem meksykańskim. 
Podsumowaniem meksykańskiego eventu był quiz 
wiedzy, którego zwyciężczynią została Arletta Bran-
dyk z klasy czwartej. Zapraszamy do galerii zdjęć. Ich 
autorem jest Oliwia Marciniak, uczennica klasy I.

Opiekun SU
Alicja Dąbrowska

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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U generała  
Józefa Dowbora Muśnickiego

Korzystając z bliskości Lusowa siedziby rodowej 
generała Józefa Dowbora Muśnickiego ostatniego 
dowódcy Powstania Wielkopolskiego, klasy pierw-
sze technikum zwiedzały ekspozycję muzealną po-
święconą powstańcom wielkopolskim i ich dowódcy. 
Ciekawą gawędę przewodnika dopełniliśmy złoże-
niem kwiatów na grobie generała i jego córki Janiny 
jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu.

Olimpiad Przedsiębiorczości 2017
W dniu 2 marca 2017 roku miały miejsce eli-

minacje okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści w Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu. Z naszej szkoły w eliminacjach okręgowych 
brali udział Karolina Konieczna z klasy IV TH i Pa-
tryk Dziudziel z klasy III TH. Po rozwiązaniu testu 
uczniowie wraz z opiekunami mogli wysłuchać 
wykładu związanego ściśle z tematyką Olimpiady 
Przedsiębiorczości

Małgorzata Pawłowska

Architekci na GARDENII
Uczniowie klas technikum w zawodzie architekt 

krajobrazu 3 marca uczestniczyli w wycieczce na 
Targi GARDENIA w Poznaniu. Zwiedzanie ekspozycji 
targowych przybliżyło wiele elementów wybranego 
zawodu, pozwoliło poznać branżowe nowości. Była 
to również okazja do zapoznania się z pokonkurso-
wą wystawą projektów terenów zieleni. 

Kropelka do kropelki…
Grudzień jest wyjątkowym miesiącem, ponieważ 

obdarowujemy swoich bliskich i nie tylko upomin-
kami, prezentami. To wyjątkowy czas otwierania 
się na innych ludzi.

Zespół Szkół Zamoyskich w tym duchu był ini-
cjatorem wielkiej grudniowej akcji krwiodawstwa. 
Była ona poprzedzona spotkaniami z edukatorem 
ze stacji krwiodawstwa z Poznania. Młodzież mia-
ła okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
dotyczących krwi – zdumiewające jest jak cenna 
i ważna jest krew-jedna jednostka krwi może być 
darem dla trzech osób gdy jest dzielona na płytki 
krwi, osocze i koncentrat krwinek czerwonych. Zo-
stały też rozwiane mity i przesądy dotyczące krwio-
dawstwa takie jak: mam tatuaż więc nie mogę być 
krwiodawcą, zarażę się wirusem HIV podczas od-
dawania krwi, jak oddam raz krew, będę ją musiał 
oddawać już zawsze itp.

Cieszymy się, że nasza akcja plakatowa wsparta 
przez ogłoszenia ks. proboszcza na mszach świętych, 
informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy 
przyczyniła się do tego, iż do krwiobusu zgłosiło się 
35 osób gotowych oddać krew, z czego 21 osób zo-
stało zakwalifikowanych i ją oddało. Zgłosiły się też 
2 osoby wyrażające swoją chęć zarejestrowania się 
jako dawcy komórek macierzystych.

Dziękujemy wszystkim za tak piękny dar serca, 
TAK TRZYMAĆ!!!

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział w przy-
szłości w takiej akcji, zapraszamy na kolejną edy-
cję, która odbędzie się najprawdopodobniej we 
wrześniu.

Ola Bartnik
Anita Durowicz
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MIŁOŚĆ I KOBIETY
Niedojrzała miłość mówi:  

„Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję”. 
Dojrzała miłość mówi:  

„Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham”.
E. Fromm

8 marca, wraz z młodzieżą naszej szkoły, przygo-
towałam wieczór poetycko-muzyczny zatytułowany: 
Miłość i kobiety. Scenariusz uroczystości był inspiro-
wany filozoficznymi przemyśleniami Ericha From-
ma, które zostały zobrazowane za pomocą wier-
szy poetów takich jak: Wisława Szymborska, Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Adam Mickiewicz, Sta-

nisław Wyspiański, Bolesław Leśmian, Władysław 
Broniewski czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Była 
również muzyka – piosenki śpiewały niezrówna-
ne: Marta Łuczak i Paulina Czubek, akompaniował 
– Krzysztof Woźniak, grupie tanecznej przewodzi-
ła Weronika Tychmanowicz.

Był to wieczór magiczny, z owacjami na stoją-
co i bisem! Jestem dumna z szkolnych artystów,  
z przyjemnością patrzyłam na ich zaangażowanie 
i radość, którą czerpali z obcowania z poezją, mu-
zyką i publicznością… Odebrałam wiele gratulacji 
pod ich adresem, wiele osób, wychodząc, nie kry-
ło wzruszenia. Wszyscy czuliśmy się podbudowa-
ni – goście zobaczyli jak wspaniałą mamy młodzież 
i odebrali nasze poetyckie i filozoficzne przesłanie; 

uczniowie – mogli zaprezentować swoją wrażliwość 
i piękno, ja – cieszyłam się, że mogę zrealizować 
własną artystyczną wizję.

Dziękuję Dyrektorowi – Panu Wojciechowi Kacz-
markowi – za umożliwienie zrealizowania przedsta-
wienia, Paniom: Katarzynie Nowickiej-Nawrot i Mar-
lenie Solorz -  za wspaniały wystrój sali,  Agnieszce 
Złotnickiej i Romanie Żebrowskiej – za poczęstunek 
i profesjonalną obsługę, Piotrowi Janowskiemu – za 
pomoc informatyczną, Magdalenie Statuckiej – za 
dopingowanie do pracy szkolnych tancerzy i Bar-
barze Włodarczyk – za koleżeńskie, polonistyczne 
wsparcie.

Agnieszka Olejniczak-Gros
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Co jest potrzebne do tego, aby robić 
w życiu to co się lubi…?

W miniony czwartek tj. 23.02.2017 roku u Zamoy-
skich, odbyła się konferencja z doradztwa zawodo-
wego pod hasłem „Nauka, praca, kariera-odkrywa-
nie własnego potencjału”. Spotkanie kierowane było 
szczególnie do młodzieży gimnazjalnej, która przyję-
ła nasze zaproszenia tak chętnie, iż osób biorących 

udział w tym wydarzeniu była ponad setka. Przyby-
ła szkoła z Rokietnicy, Baranowa, Dopiewa, Kiekrza, 
Strykowa, Skórzewa i Buku. Konferencja miała cha-
rakter warsztatowy. Po oficjalnym przywitaniu, swo-
je wystąpienie zaprezentowała Pani Agnieszka Mruk 
z Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. 

Opowiedziała młodym ludziom o swoich pasjach, 
inspiracjach i zbiegach okoliczności jakie doprowa-
dziły ją do spełnienia własnych marzeń i podjęcia 
pracy, która zdaje się być dziś zabawą, pasją a nie 
smutną rzeczywistością związaną z koniecznością 
podjęcia jakiejś tam pracy. Następnie gimnazjali-
ści uczestniczyli kolejno w warsztatach Agnieszki 
Czarnoty „Wybierz dobrze! Jak wybrać, żeby wy-
grać”, Wojciecha Nowickiego „Sekrety pełnej sakiew-
ki”, Anny Budnik „Postaw na siebie-tylko Ty masz 
wpływ na swoją przyszłość” oraz przedstawicieli 
WUP „Umiejętności a współczesny rynek pracy”.

Wszyscy uczniowie zgodnie przyznali, że konfe-
rencja poruszała bardzo potrzebne i ważne tematy, 
że udział w niej pozwolił im się dowiedzieć jakie są 
ich preferencje, uświadomił jak ważna jest umiejęt-
ność zarządzania finansami, jakiego wyboru mają 
dokonać wybierając dalszą ścieżkę edukacji i co się 
liczy na dzisiejszym rynku pracy a aby osiągnąć suk-
ces, należy starać się od małego

Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się 
w organizację konferencji, młodzieży i opiekunom 
za tak licznie przybycie.

 Anita Durowicz
 Pedagog, doradca zawodowy

Promocja 
u Zamoyskich…

Już w okresie zimowym rozpoczęliśmy promo-
cję naszej szkoły.

W styczniu odwiedziliśmy pierwsze gimnazja 
a dziś mamy już za sobą warsztaty dla gimnazja-
listów oraz pierwsze drzwi otwarte. Z naszą tego-
roczną ofertą dotarliśmy już do około siedmiuset 
uczniów. Warto wspomnieć też, że mamy cieka-
we propozycje edukacyjne dla osób, które chcia-
łyby kształcić się u nas w kolejnym roku szkolnym 
2017/18.

Oprócz dotychczasowych kierunków kształcenia 
takich jak technik hotelarstwa, technik informatyk, 
technik architektury krajobrazu oraz zasadniczej 
szkoły zawodowej w tym roku oferujemy również 
dodatkowy kierunek technik organizacji reklamy 
i liceum ogólnokształcące językowo-ekonomiczne. 

Nasza promocja potrwa jeszcze przynajmniej do 
końca kwietnia…, a tymczasem na umieszczonych 
poniżej fotografiach można zobaczyć co oferujemy, 
ile zabawy i radości wnosimy na spotkania z mło-
dzieżą gimnazjalną.

Osoby zainteresowane naszą ofertą zaprasza-
my na najbliższe drzwi otwarte, które odbędą się 
7 kwietnia o godzinie 16:00 oraz 13 maja o godzi-
nie 12:00 :)
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Stacja Uzdatniania 
Wody w Mrowinie – 
raport

W maju zeszłego roku na terenie byłego więzie-
nia w Mrowinie zostało wyburzone sześć budynków, 
na miejscu których powstanie Stacja Uzdatniania 
Wody. Miesiąc wcześniej, a więc w kwietniu 2016 
roku, w Spółce została wybrana koncepcja na bu-
dowę SUW. Jego wykonaniem zajęło się Biuro Pro-
jektowo-Wykonawcze ekoproMag Magdalena Le-
wandowska.

Marzec 2017
Obecnie zleceniobiorca wykonuje cztery odwier-

ty, dwa z nich mają sięgać pokładów trzeciorzędo-
wych, a dwa czwartorzędowych. Planowane zakoń-

czenie odwiertów ma nastąpić jeszcze w marcu.
Aktualnie trwają również prace projektowe, 

które obejmują projekt Stacji Uzdatniania Wody 
w Mrowinie.

Plany
Uruchomienie SUW jest planowane w 2018 roku. 

Nowa stacja ma zastąpić SUW przy ulicy Szamotul-
skiej w Cerekwicy, ponieważ, jak pisaliśmy w zeszłym 
roku, bardziej ekonomicznie uzasadnione jest wy-
budowanie nowej Stacji, niż modernizacja obecnej. 

Czy nowa Stacja Uzdatniania 
Wody jest rzeczywiście potrzebna 
w gminie?

Wybudowanie SUW jest niezbędne ze względu 
na migrację, której spodziewamy się po wybudo-
waniu następnych osiedli. Kolejna budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Mrowinie, tuż po Stacji Uzdat-
niania Wody w Rokietnicy będzie miała więc za za-
danie zapewnić odpowiednią jakość usług związa-
nych z dystrybucją wody.

Eko-Klasy

Mrowino – Mali ekolodzy 
badają kosmos

Ekologia to nie tylko dbałość o czystość na Ziemi. 
To także troska o czystość w kosmosie. Mali ekolodzy 
zabawili się w astronomów i astronautów. Najpierw 
zbudowali swój własny układ słoneczny. Dowiedzie-
li się, że to planety krążą wokół Słońca. Sprawdzili 
w jakiej kolejności występują planety. Wiedzą już, 
że Ziemia to trzecia planeta Układu Słonecznego. 
Poznali metody badań w Kosmosie. Projektowali 
własne rakiety kosmiczne. Najwięcej radości spra-

wiła dzieciom  zabawa planetami. Można było „po-
grać” Ziemią, Marsem, Saturnem. Dowiedzieli się co 
zaśmieca kosmos. Na koniec naszych kosmicznych 
zmagań przyjechały panie  z PUK-u i przyprowadzi-

ły zajęcia o powietrzu. Wyjaśniły dzieciom do czego 
służy powietrze i jak powstaje smog. Przeprowadzi-
ły ciekawe doświadczenia i zabawy wśród dzieci.

Wych. Bożena Lisiak

Eko-Klasy

Napachanie
W miesiącu lutym Eko – klasa w Napachaniu 

zapoznała się z recyklingiem, czyli odzyskiwaniem 
i przetwarzaniem surowców wtórnych. Dzieci do-
wiedziały się, ze recykling nie tylko zmniejsza ilość 
śmieci, ale także przynosi wiele korzyści dla środo-
wiska i gospodarki człowieka. Pozwala zaoszczędzić 
energię, zmniejszyć zużycie surowców oraz zanie-
czyszczenie środowiska. Warto, więc przypominać 
dzieciom, że produkty wykonane ze szkła, papie-
ru czy metalu, które są nam już nie potrzebne na-
leży starannie posegregować przed wyrzuceniem, 

aby mogły być ponownie wykorzystane. Jednym 
słowem ze starego coś nowego, bo aż 60 % od-
padów można przetworzyć!  Dzieci zdobytą na za-
jęciach wiedzą podzieliły się z uczniami w szkole 
tworząc Przewodnik Ekologiczny „Troszczymy się 
o środowisko.” Zadaniem przewodnika jest kształ-
towanie wśród koleżanek i kolegów właściwych na-
wyków dotyczących ochrony środowiska natural-
nego i propagowanie hasła „Śmieci mniej – Ziemi 
lżej.” Segregacja odpadów ma bezpośredni wpływ 
na czystość środowiska, czyli jakość naszego życia. 
Pamiętajmy, jeżeli chcemy, aby przyszłe pokolenia 
mogły żyć w zdrowym i zadbanym otoczeniu nale-
ży edukować dzieci, które są przyszłością świata.

Wych. Anna Olejniczak - Cichocka
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W latach 50 tych ubiegłego wieku pierwszy 
wprowadził rehabilitację ruchową dla pacjentów 
ze stwierdzonym zawałem mięśnia serca. Dotych-
czas po stwierdzonym zawale pacjenta unierucha-
miano na długi okres w przekonaniu, że jakikolwiek 
wysiłek fizyczny prowadzi do zgonu. Dziś pacjento-
wi zaleca się wysiłek fizyczny, jednak pod ścisłą kon-
trolą kardiologa i fizjoterapeuty.

Eligiusz, Arnold Preisler urodził się 01.12.1908 
roku w Jarocinie. W latach 1927 – 1934 na Uniwer-
sytecie Poznańskim studiował jednocześnie dwa fa-
kultety: medycynę i wychowanie fizyczne. Oba kie-
runki były na Wydziale Lekarskim, bowiem Studium 
Wychowania Fizycznego, na którym studiował wf 
wchodziło w skład tegoż wydziału. Tytuł magistra 
wychowania fizycznego uzyskał w 1933 roku, zaś 
dyplom lekarza rok później.

Gdy w latach 1934 -1936 odbywał w Warszawie 
służbę wojskową został skierowany do CIWF – Cen-
tralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Tam 
współpracował z prof. Włodzimierzem Missiuro . 
Po powrocie do Poznania objął stanowisko młod-
szego asystenta w Studium Wychowania Fizycznego 
przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskie-
go, którego założycielem i dyrektorem był prof. Eu-
geniusz Piasecki ( patrz „Wybitni poznańscy medy-
cy XX w Część I. Rokickie Wiadomości nr 2 2017r.). 
E. Preisler, uczeń i magistrant prof. E. Piaseckiego 
zajmował się przede wszystkim fizjologią i fizjolo-
gią wysiłku fizycznego.

Tam spotkał się z Wiktorem Degą, z którym ści-
śle współpracował przy opracowywaniu specjal-
nych ćwiczeń rehabilitujących fizycznie pacjentów 
po operacjach i doznanych wypadkach. ( W. Dega 
– patrz „Wybitni poznańscy lekarze XX w. Cz. II . Ro-
kickie Wiadomości nr 3/2017 r.).

Eligiusz Preisler obronił doktorat z medycyny 
w 1947 roku. Tytuł docenta uzyskał w 1955 roku 
po obronieniu pracy habilitacyjnej, w której zawarł 
wyniki badań nad rehabilitacją ruchową pacjentów 
po zawale serca. Ta rewelacyjna i jednocześnie kon-
trowersyjna metoda, była w owych czasach trud-
na do akceptacji przez lekarzy. Dotychczas panował 
pogląd, iż pacjenta po zawale należy położyć nieru-
chomo i broń Boże nie ordynować jakiegokolwiek 
wysiłku fizycznego. Docent Preisler udowodnił na 
podstawie własnych badań, że wczesna rehabilitacja 
ruchowa pacjenta powoduje szybszy jego powrót 
do zdrowia. Regularnie stosowany wysiłek fizyczny 
pod fachowym okiem rehabilitanta skutkuje powro-
tem pacjenta do grona osób zdrowych, mogących 

podjąć normalną pracę. Jednak każdy po przeby-
tym zawale musi pamiętać o tym, że jego serce już 
nigdy nie będzie tak wydolne, jak przed przebytym 
zawałem mięśnia sercowego.

E. Preisler uzyskał tytuł profesora nadzwyczajne-
go w roku 1961, zwyczajnego w 1971 roku. Prof. E. 
Preisler w latach 1954 – 1974 był kierownikiem Stu-
dium Wychowania Fizycznego Akademii Medycz-
nej, a w latach 1974 – 1979 kierował katedrą i Za-
kładem Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Jednocześnie w latach 1958 – 1972 był kierowni-
kiem pierwszej w Polsce Katedry Medycyny Sportu.

Prof. E. Preisler był uważany przez prof. E. Piasec-
kiego jako jeden z sukcesorów myśli o wychowaniu 

fizycznym. E. Preisler : lekarz i jednocześnie nauczy-
ciel wychowania fizycznego wybrał jednak medycy-
nę. Mimo, że współpracował z bratnią uczelnią Aka-
demią Wychowania Fizycznego pozostał w Akademii 
Medycznej, gdzie skutecznie wprowadzał treści wy-
chowania fizycznego do programu zajęć przyszłych 
lekarzy. W latach 60 tych ub. wieku na podstawie 
wyników badań biologicznych i fizjologicznych opra-
cował specjalny tok lekcyjny dla studentów Aka-
demii Medycznych, który został zarekomendowa-
ny przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
jako wzorcowy do prowadzenia zajęć z wychowa-
nia fizycznego.

 Był autorem ponad 200 prac naukowych. Posia-
dał wiele odznaczeń, między innymi : Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1974r), Medal im. 
Karola Marcinkowskiego za judymowską postawę 
wobec ludzi chorych i niepełnosprawnych nadany 
przez Senat Akademii Medycznej w Poznaniu (2004r) 
i wiele innych. Był człowiekiem niezwykle skrom-
nym. Wiele wymagał od innych, jeszcze więcej od 
siebie. Do końca swych ziemskich dni dbał o swą 
sprawność fizyczną. Ćwiczył codziennie, prowadził 
zajęcia z wychowania fizycznego dla swych przy-
jaciół. W doskonałej formie umysłowej i fizycznej 
przeżył 99 lat. Zmarł 24.02.2008 roku. Pochowany 
został na Cmentarzu Miłostowskim.

adeck.

Na zdrowie
Wybitni poznańscy 
medycy XX wieku

Część III.  
Profesor medycyny 

i magister wychowania 
fizycznego  

Eligiusz Preisler

Komunikaty 
Akademii 
Wieku 
Dostojnego 
im. Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy
• Gimnastyka – zdrowy kręgosłup. Zajęcia dla pań 

i panów, w każdy poniedziałek i piątek, godz. 
19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

• Nordic Walking. Zajęcia w środy, godz. 18.30. 
Zbiórka przed Rokietnickim Ośrodkiem Spor-
tu – przy rondzie.

• Zajęcia komputerowe. Zajęcia w środy, godz. 
13.05 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Rokietnicy.

Zapraszamy.
Andrzej Deckert.

Zastrzeżenia konserwatora 
zabytków do rozbudowy 
kościoła parafialnego 
w Rokietnicy.

Wiadomość o problemach prawnych związa-
nych z rozbudową kościoła parafialnego w Rokiet-
nicy jest na szczęście tylko fantazją autora zwią-
zaną z tradycyjnym, kwietniowym Prima Aprilis.

Kochani!. Nie musicie zwracać starej cegły. 
Tych nielicznych, którzy dali się „wkręcić”, ser-
decznie przepraszam.

adeck.

Wielkanoc to czas nadziei, czas odnawiania 
się wiary w Miłosierdzie Boże i dobro drugiego 
człowieka.
Wraz z całą rodziną składam najserdeczniejsze 
życzenia ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt 
Wielkanocnych. Niech ten czas 
będzie dla Państwa  pełen spokoju 
i zadumy, niech doda wiary i siły 
aby łatwiej było pokonywać trudy 
codziennego życia. 
Wesołego Alleluja!

Radny
Władysław Mielcarek

Wszystkim mieszkańcom Sołectwa 
Rokietnica życzymy, aby Święta 
Wielkanocne przyniosły radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania 
ducha, dały siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoliły z ufnością 
patrzeć w przyszłość...

Sołtys Józef Fudala  
wraz z Radą Sołecką



30

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w te-
gorocznym konkursie na najpiękniejszy koszyk do 
święconki. 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Należy mieć przede wszystkim pomysł na przy-

gotowanie koszyka i chęci, aby się nim pochwalić.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą oso-

biście, drogą telefoniczną, bądź mailową do dnia 
3 kwietnia 2017 roku (poniedziałki od 10.00 do 
18.00, pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30) 
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 
62-090 Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji:
• tel.: 61 89 60 614 
•  e-mail: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl, kin-

ga.owsian@rokietnica.pl. 
• W konkursie może wziąć udział każdy, a kate-

gorie zostały podzielone w następujący sposób:
• wystawcy indywidualni (osoby prywatne), w tym: 

dorośli i dzieci,
• wystawcy zbiorowi, w tym: Koła Gospodyń Wiej-

skich, stowarzyszenia, zespoły i przedszkola.
Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy upo-

minki i nagrody  
Jak co roku konkursowi towarzyszyć będzie WY-

STAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH „ STÓŁ WIEL-
KANOCNY PIĘKNIE NAKRYTY”, przygotowana przez 
sołectwa Gminy Rokietnica. Stoły będzie można po-
dziwiać w różnych lokalizacjach przez całą Niedzie-
lę Palmową.

Szykujemy też mały wielkanocny kiermasz, na 
którym skosztować będzie można wielkanocnych 
smakołyków oraz zaopatrzyć się w niezbędne wiel-
kanocne atrybuty.

Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu i po-
dążania rodzinnym szlakiem wielkanocnym.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZE 
ZGŁOSZENIOWE na www.rokietnica.pl 

ORGANIZATORZY:
• Urząd Gminy w Rokietnicy
• Sołectwo Mrowino-Cerekwica

PATRONAT HONOROWY:
• Wojewoda Wielkopolski
• Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
• Wójtowie Gmin Kaźmierz, Rokietnica i Tarno-

wo Podgórne

PATRONAT MEDIALNY:
• Radio Merkury
• TVP3 Poznań
• Nasz Głos Poznański
• Rokickie Wiadomości

20
17

•  Wojewoda Wielkopolski
•  Burmistrz Miasta i Gminy 

Szamotuły
•  Wójtowie Gmin Kaźmierz, 

Rokietnica i Tarnowo Podgórne

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY: PARTNERZY:

•  Urząd Gminy w Rokietnicy
•  Sołectwo Mrowino-Cerekwica

S z c z e g ó ł y  w y d a r z e n i a  n a  s t r o n i e :  w w w. r o k i e t n i c a . p l 

NIEDZIELA PALMOWA – 9 KWIETNIA 2017, godz. 10.00-15.00

IX WIELKOPOLSKI KONKURS 
KOSZY WIELKANOCNYCH

KLUB SOŁECKI MROWINO-CEREKWICA, ul. Szamotulska 7

W y s t a w a  „ S t ó ł  W i e l k a n o c n y  P i ę k n i e  N a k r y t y ”

Kosze Wielkanocne 2017.indd   1 2017-03-26   20:24:57



Wystawa Stołów Wielkanocnych – weź udział w rodzinnej zabawie
Jak co roku Konkursowi Koszy towarzyszyć bę-

dzie Wystawa Stołów Wielkanocnych „Stół Wiel-
kanocny  Pięknie Nakryty…” przygotowana przez 
sołectwa gminy Rokietnica. Chcąc zachęcić Was do 
odwiedzenia lokalizacji, przygotowaliśmy specjalną 
zabawę. Udział w niej mogą wziąć rodziny lub gru-
py znajomych składające się przynajmniej z dwóch 
osób, które chcą poczuć klimat Świąt Wielkanoc-
nych. Wśród rodzin, które odwiedzą wszystkie loka-
lizacje i dostarczą wypełnioną kartę, rozlosowane 

zostaną nagrody – niespodzianki. Sami przekona-
cie się, że dzięki nim Wasza rodzinna Wielkanoc 
będzie piękna i przyjemna. 

Co zrobić,  
aby wziąć udział w zabawie?

- zebrać co najmniej 2-osobową grupę
- w dniu 9 kwietnia pobrać kartę w jednej z 6  

lokalizacji (patrz mapa)
- w godzinach prezentacji odwiedzić wszyst-

kie lokalizacje biorące udział w wystawie stołów 
- zebrać wszystkie pieczątki potwierdzające od-

wiedzenie lokalizacji
- dostarczyć kartę ze wszystkimi pieczątkami do 

Klubu Sołeckiego Mrowino-Cerekwica, gdzie około 
godz. 15 wylosujemy szczęśliwą rodzinę. Nie musi-
cie być obecni podczas losowania. Jeśli wylosowana 
zostanie Wasza karta, skontaktujemy się z Wami.

Więcej informacji na www.rokietnica.pl
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Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.

Policja  
w Rokietnicy

997  
telefon alarmowy

Informacja o przestępstwach i wydarzeniach  
zgłoszonych na terenie Gminy Rokietnica  
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Kierownik  
Rewiru Dzielnicowych:  
asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02 
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:  
mł. asp. TOMASZ KRÓL

Dzielnicowy:  
sierż. sztab. ADAM DOROSZ

Dzielnicowy: 
st. sierż. BARTOSZ KARZYCKI

Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA, 
KRZYSZKOWO, ROS TWOROWO

Rejon nr 735W 
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE, 
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Rejon nr 736W  
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607 
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA, 
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO

27.01.2017 ROKIETNICA 
D.R. zgłosił, że n/n sprawca z terenu parkingu 
warsztatu samochodowego dokonał kradzieży 
reflektorów od pojazdu Mercedes. Wartość 
strat 2500 zł. na szkodę zgłaszającego. Po-
stępowanie prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

15.02.2017  ROKIETNICA 
Nieznany sprawca od pojazdu m-ki Volvo V50 
dokonał kradzieży przedniej atrapy tzw.”gril-
la”. Straty 700 zł. na szkodę I.K.  Postępo-
wanie prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

26.02.2017 ROKIETNICA
H.A. zgłosiła że nie znany sprawca w dniu 
26.02.2017 r. o godz.22.40 z ulicy dokonał 
kradzieży telefonu komórkowego m-ki Huawei 
Y6Pro wartości 800 zł. na szkodę zgłasza-
jącej.  Postępowanie prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

15.02.2017 ROKIETNICA
I.J. zgłosiła, że  na aukcji internetowej zaku-
piła buty m-ki Salomon pomimo wpłaconych 
pieniędzy nie otrzymała zamówionego towaru 
do dnia dzisiejszego. Straty 465 zł. na szko-
dę zgłaszającej. Postępowanie prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.
 
03.02.2017 MROWINO 
B.L.  zawiadomiła, że zakupiła dokumentację 
dotyczącą dofinansowań unijnych za którą 
zapłaciła pieniądze w kwocie 180 zł., po ode-
braniu przesyłki okazało się, że otrzymała 
książkę nie związaną z tematem. Postępo-
wanie prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

03.11.2016 NAPACHANIE 
N/n osoba w sposób nieautoryzowany po-
służyła się danymi osobowymi zgłaszającego 
Mirosława M. Ponadto w tym samym miejscu, 
czasie i okolicznościach n/n osoba podrobiła 
podpis zgłaszającego. Postępowanie prowa-

dzi KP Tarnowo Podgórne.

31.01.2017 ROKIETNICA
R.S. zawiadomiła, że P.S. znęca się nad nią 
fizycznie i psychicznie. Sprawca zatrzymany 
na gorącym uczynku przez policjantów OPI KP 
Tarnowo Podgórne. Postępowanie prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.
 
01.02.2017 ROSTWOROWO
M.Ch. za pomocą rozmów telefonicznych 
oraz wiadomości SMS uporczywie nękał zgła-
szającą M.K. czym wzbudził u niej poczucie 
zagrożenia i naruszenia prywatności. Po-
stępowanie prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
    
07.02.2017 KIEKRZ, ul. KIERSKA 
Poprzez rozbicie szyb dokonano uszkodzenia 
wiaty przystankowej. Brak monitoringu w 
miejscu zdarzenia. Straty w wysokości 1.600 
zł. na szkodę Urzędu Gminy w Rokietnicy. Po-
stępowanie prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

Osoby posiadające wiedzę o ww. zdarze-
niach proszone są o kontakt z funkcjonariu-
szami Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy 
lub Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne.

Dbamy o zielone płuca  
naszej gminy!

W marcu tego roku, z inicjatywy Przemysława Tomczaka, mieszkańca Gminy 
Rokietnica, zawiązało się Stowarzyszenie Zielona Gmina. W odczuciu Przewod-
niczącego jest to naturalna reakcja na dynamikę rozwoju gminy oraz bardziej 
liberalne przepisy regulujące wycinkę drzew z prywatnych posesji. 

W pełni respektując prawo do decydowania o własności prywatnej, stoimy 
na stanowisku, że poprzednie regulacje prawne dotyczące wycinki drzew były 
zbyt rygorystyczne. Jednak mając na względzie ochronę środowiska, zdrowie 
i walory estetyczne, powinniśmy inwestować w utrzymywanie odpowiedniej 
równowagi, między innymi, poprzez dokonywanie dodatkowych nasadzeń. 
Zbilansowane i zrównoważone współistnienie interesów prywatnych i stanu 
środowiska lokalnego leży w interesie nas wszystkich. 

Intencją Stowarzyszenia Zielona Gmina jest, między innymi, szeroko zakro-
jona akcja sezonowych nasadzeń drzew na terenie naszej gminy. Naszą wolą 
jest współpraca i w porozumienie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, innymi 
stowarzyszeniami oraz lokalnymi władzami w celu lokalizacji miejsc wymaga-
jących interwencji.

Wszystkich zainteresowanych współpracą i wsparciem inicjatywy Stowarzy-
szenia zapraszamy do kontaktu. 

Przemysław Tomczak
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Zebranie sprawozdawcze za rok 2016  
Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000

W piątkowy wieczór, 10 marca 2017 w Klubie 
Sołeckim Mrowino-Cerekwica odbyło się zebranie 
sprawozdawcze za rok 2016 Stowarzyszenia, na któ-
rym udzielono jednogłośnie absolutorium Prezesowi 
Piotrowi Hałasowi. W drugiej części tego spotkania 

Piotr Hałas wraz z kolegami: Tomaszem Wierzbic-
kim i Ryszardem Lubką wręczyli wszystkim obec-
nym Paniom kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Życzenia 
Paniom złożyli również: Wójt Bartosz Derech oraz 
W-ce Wójt Arek Klapiński. Dalsze życzenia składali 

także Roman Cegielski i Bogdan Błaszczyk, wręcza-
jąc każdej Pani po smakowitej czekoladzie. Na spo-
tkaniu oprócz członków Stowarzyszenia  byli obecni 
między innymi Radna Powiatu Grażyna Głowacka, 
Radna gm. Rokietnica Sylwia Kiejnich, Dyrektor GOK 
i Biblioteki w Rokietnicy Teresa Wieczorek, Preze-
si Spółek gminnych, Dyrektorzy, Właściciele Firm, 
przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia. Po kwiatach 
i życzeniach był czas na spokojną, wesołą, a czasa-
mi gwarną wymianę poglądów na temat naszej, 
rozwijającej się Gminy.

Pragnę na zakończenie serdecznie podziękować 
Róży i Ryszardowi Lubce i Piotrowi Grabiakowi za 
przygotowanie sali oraz Andrzejowi Nowakowskie-
mu i Piotrowi Łakomemu za przygotowanie wszyst-
kich potraw i słodkości na tę okoliczność. Dziękuję też 
wszystkim członkom Stowarzyszenia 
za współpracę i pomoc finansową 
w roku 2016 oraz za promowanie 
naszej Gminy Rokietnica.

Prezes Gminnego Stowa-
rzyszenia

Rokietnica 2000 
Piotr Hałas  
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Obchody Dnia Kobiet  
w Sołectwie Żydowo Rostworowo 

4 marca 2017 roku Piotr Hałas wraz z Radą Sołec-
ką zaprosili wszystkie Panie z Sołectwa na spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet, które jak co roku obchodzone 
jest w miłej, wesołej atmosferze z dodatkową ilo-
ścią humoru i śpiewu.

Na samym początku spotkania miłe Panie zosta-
ły przywitane przez Radnego i zarazem Sołtysa Pio-
tra Hałasa, który podziękował za przybycie i złożył 
w imieniu swoim i Rady najserdeczniejsze życzenia:

„Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej
i tego, aby każdy kolejny dzień, był Dniem Kobiet.”

Po tych życzeniach wzniesiono toast zapraszając 
do wspólnego spędzenia tego popołudnia z dobrą 
muzyką na żywo, którą przygotowała nasza dobra 
znajoma Pani Halinka Błoch. Gdy padły pierwsze 
akordy i słowa piosenek od razu na sali zrobiło się 
miło i wesoło. Było dużo oklasków i wspólnych śpie-
wów, a nogi same rwały się do tańca. Przygotowane 

słodkości dawały ku temu dużo sił. Wspólne dys-
kusje i uśmiechy choć na chwilę były oderwaniem 
się od codziennych, kobiecych zajęć. Aby to spotka-
nie mogło w takiej atmosferze się odbyć, podzięko-
wania za pomoc w jego organizacji składam kilku 
Paniom, a są to: Teresa Wieczorek, Halina Błoch, 
Irena Spochaczyk, Maria Bańdurska,  Basia Bańdur-
ska, Krystyna Dziedzic, Elżbieta Wencka, Marlena 
Kaczmarek,  Karolina Dybicz, Jadwiga Piwowarczyk 
i Ewa Mazurek. Jak widać Panie mimo swego świę-
ta same sprawiły, że to świętowanie miało miłą at-
mosferę, aż nie chciało się kończyć. A dla Pani Gra-
żynki Frąckowiak szczególne podziękowania za to, 
że umie dać tak wiele radości wszystkim obecnym 
Paniom. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do zoba-
czenia w przyszłym roku. Nasze Panie już wymyśliły 
jeszcze lepszy program na przyszły rok. Jak to miło 
słyszeć, że jest w nich tyle energii!

Ponadto informuję mieszkańców Sołectwa i ca-
łej Gminy, że w  sobotę 10 czerwca 2017 niezależ-

nie od pogody, o godz. 15.00 odbędzie się Dzień 
Dziecka, a wieczorem 20.00-2.00 zabawa na wol-
nym powietrzu, muzyka na żywo na 
wysokim poziomie lub w środku na 
dużej 300 m2 Sali. Bogaty program 
dla dzieci i dorosłych. Do wy-
grania damski rower.

Radny oraz Sołtys 
Piotr Hałas 

Twój ruch!!!
Każdy pretekst jest dobry, żeby zacząć się ruszać. 
Choćby początek marca i mocne postanowienie, 
aby powoli i konsekwentnie pozbyć się kilka zbęd-
nych kilogramów. 
Do tej pory zdrowy styl życia kojarzony był głównie 

ze sposobem odżywiania. Dziś zdrowy styl życia, 
witalność to nie tylko sposób odżywiania, ale też 
ruch który odgrywa coraz większą rolę w leczeniu 
i profilaktyce zdrowotnej. Szanowni czytelnicy, te 
kilka zdań na wstępie ma na celu zachęcić WAS 
do udziału w corocznym rajdzie rowerowym któ-

rego hasło brzmi „ZABIERZ SERCE NA ROWER”
Planowany termin tej fajnej wycieczki to 
28.05.2017 r.
Już dzisiaj zachęcam i zapraszam.

Komandor Rajdu
Ryszard  Lubka 

Zabierz serce na rower

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
przesyłam moc pachnących wiosną,

najserdeczniejszych życzeń.
Życzę optymizmu, nadziei, miłości 

oraz radości płynącej ze spotkań przy 
wielkanocnym stole.

Sołtys Piotr Hałas wraz z Radą Sołecką
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Dzień Seniora w Mrowinie
26.02.2017 r. to już po raz IX zaprosiłam naszych 

najstarszych mieszkańców na uroczystość „DZIEŃ SE-
NIORA” w sołectwie Mrowino – Cerekwica. Uroczy-
stość to zawsze rozpoczyna się Mszą św. w Cerekwi-
cy. Następnie udajemy się do Restauracji „Przystań” 
w Mrowinie na gorący i smaczny obiad. W progra-
mie tej uroczystości mamy ciekawy program arty-
styczny. Mieliśmy przyjemność delektować się śpie-
wem chóru „ROTONDO” pod kierunkiem dyrygenta 
i kierownika muzycznego Pani Natalii Sobkowiak. 
Wspaniale śpiewała dla naszych seniorów Wikto-
ria Gawron a Piotrek Kortus dał koncert na akor-
deonie guzikowym. Do wspólnego śpiewu zachę-

cał chór Stowarzyszenia  „Pod Kasztanem”. Hitem 
natomiast była inscenizacja naszych „BAJTLÓW”  - 
dzieci z przedszkola w Mrowinie. Wspólnie z dziećmi 
przedstawienie dla seniorów przygotowały:

- Pani Jonanna Kriger – Bronowicka
- Pani Lucyna Maćkowiak
Po dobrej kawie i drożdżówce chętnie goście ru-

szyli do tańca a przygrywał nam niesamowita Hali-
na Błoch. Serdecznie dziękuję gościom, którzy przy-
byli na uroczystość t.j.
• Panu Wójtowi Bartoszowi Derechowi
• Panu V-ce Wójtowi Arkadiuszowi Klapińskiemu
• Pani Sekretarz Gminy – Danucie Potrawiak

• Kanclerzowi AWD -  Andrzejowi Deckretowi
• Pani Dyr. GOK - Teresie Wieczorek
• Panu Kier. OPS - Rafałowi Michalskiemu
• Przedstawicielom Stowarzyszeń Eli Przybyszew-

skiej PSP 
• Zenkowi Florczak – Służby mundurowe

Dziękuję Członkom Rady Sołeckiej i wszystkim 
przyjaciołom sołectwa a Panu Romkowi Kałużne-
mu właścicielowi restauracji „Przystań” za przygo-
towanie lokalu i wspaniałe potrawy oraz Panu Pio-
trowi Łakomemu piekarnia w Rokietnicy za słodkie 
jak pychotka „szneki z glancem”.

Jestem pewna, że na kolejne uroczystości „Dzień 
Seniora” również będzie udana jak dzisiaj. Do zo-
baczenia za rok.

Sołtys Róża Lubka 
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Ludzie ze stali pływali w lodowatej wodzie, 
wśród nich mieszkaniec z Napachania...
11 marca 2017 roku w Baranowie odbyły się pierwsze w Polsce zimowe zawody 
„ludzi z żelaza”, a pomysłodawcą tego wydarzenia był nasz mieszkaniec z Napa-
chania – Arkadiusz Święcicki.

Pan Arkadiusz jest amatorem-triathlonistą, który 
rok temu wpadł na pomysł, by zorganizować w Po-
znaniu pierwszy w Polsce zimowy triathlon dla ko-
biet i mężczyzn. Swoim pomysłem zaraził nie tylko 
poznańskiego morsa, Roberta Tierlinga, głównego 

organizatora, ale również 8 śmiałków, którzy wy-
startowali razem z nim w zawodach. Trzeba tu też 
dodać, że wśród śmiałków znalazła się jedna ko-
bieta – Kinga Korin.

Zimowy triathlon jest wezwaniem nie lada ła-

twym – 300 m pływania, 16 kilometrów biegu i 8 
kilometrów jazdy na rowerze Na pewno podczas 
tych zawodów najtrudniejszym zadaniem było prze-
płyniecie 300 m w lodowatej wodzie Jeziora Kier-
skiego, a temperatura w tym dniu nie przekracza-
ła 2 stopni Celsjusza, a nawet na jeziorze widoczna 
była cienka pokrywa lodu.

Jednak to wszystko nie przeszkodziło naszemu 
mieszkańcowi Arkadiuszowi Święcickiemu, który 
nie miał sobie równych i zajął I miejsce na I Zimo-
wym Triathlonie w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i mamy na-
dzieję, że przygoda z „wykuwaniem ludzi ze stali” 
na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizo-
wanych przez Pana, jako głównego pomysłodawcę.

T.W.

Nadzieja Olimpijska!
10 marca 2017 roku, w Urzędzie Wojewódzkim 

odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Nadziei Olimpij-
skich im. Karola Hoffmana. Z wielką radością infor-
mujemy, że mieszkanka Napachania, Natalia Klocek 
zdobyła najwięcej punktów w kategorii: młodziczki. 
Natalia jest kulomiotką, która pod opieką swojego 
Trenera Jerzego Śwista robi coraz większe postępy. 
Przypomnijmy ostatnie osiągnięcia młodej zawod-
niczki: Natalia Klocek srebrną medalistką Lekkoatle-
tycznych Halowych Mistrzostw Polski. Brawa dla 
Natalii i Pana Trenera!

K.O.

Stowarzyszenie Rokietnica Biega 
– Moje zmagania w Warta Challenge

Tym razem będzie o moich osobistych zmaga-
niach z dystansem półmaratonu w biegach cros-
sowych Warta Challenge. 

Warta Challenge to cykl biegów na dystansie pół-
maratonu oraz maratonu organizowanych przez 
Sport Challenge Fundację Wspierania Aktywności 
Fizycznej w lasach w okolicach Biedruska. Na cały 
cykl (zwany przez organizatorów turniejem) składa 

się łącznie 5 biegów organizowanych raz w miesiącu 
w okresie od listopada do marca. Aby móc zostać 
zakwalifikowanym w wynikach końcowych, nale-
ży wziąć udział w przynajmniej trzech biegach. Mi 
udało się ukończyć 4 z 5 biegów i zająć w klasyfi-
kacji końcowej 5. miejsce w kategorii OPEN kobiet. 

Start w pierwszym biegu w listopadzie nie nale-
żał do najprzyjemniejszych. Ciągnące się zapalenie 

zatok nie sprzyjało dobrej kondycji. Pogoda listopa-
dowa była jeszcze łagodna, temperatura oscylowa-
ła wokół 10 stopni, nie padało. Pierwszy raz podjeż-
dżałam pod pałac w Biedrusku, gdzie znajdowało 
się biuro biegów oraz start i meta. Okazało się, że 
dalej na górce znajduje się parking, sprawnie przy-
gotowany przez gospodarzy biegu. 

Biuro biegu mieści się w piwnicznej części pała-
cu w Biedrusku, w sali kominkowej. Po odebraniu 
pakietu można ogrzać się, skorzystać z zaplecza sa-
nitarnego lub zwyczajnie posiedzieć z innymi bie-
gaczami. W każdym biegu na starcie stawało nie 
więcej niż 150 uczestników, w tym półmaratończy-
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ków, maratończyków oraz kijkarzy (dystans nordic 
walking -półmaraton), więc tłoku nie było. Pakiet 
odbierałam bez problemu o 9.30, czyli 30 minut 
przed startem. 

Start i meta znajdowały się przy biurze zawodów, 
na wzniesieniu, na którym stoi pałac. Do tradycji 
każdego biegu należy zdjęcie grupowe biegaczy tuż 
przed rozpoczęciem, potem udajemy się na linię 
startu i pięć minut przed dziesiątą rozpoczyna się 
tzw. bieg honorowy polegający na wspólnym wol-
nym zbiegnięciu ze wzniesienia krętą dróżką po-
krytą nierówną kostką (kocim łbem), śliską i nie-
bezpieczną zimą. Dopiero na dole, już na prostej 
drodze leśnej po wspólnym odliczeniu punktualnie 
o 10.00 komandor biegu daje sygnał do startu ostre-
go i tu dopiero naciskamy też „start” na zegarkach. 

Na cykl biegów zapisałam się jesienią, kierując 
się przede wszystkim miejscem (las!) i terminami. 
Dopiero później zapoznałam się z profilem trasy, 
który nie wydawał mi się zbyt forsujący. I rzeczywi-
ście- podbiegi, których na trasie nie brak, nie były 
bardzo wymagające, a przyjemny ból w udach po-
jawił się tylko parę razy. Mając w pamięci inne tra-
sy crossowe (np. półmaraton w Mierzęcinie), trasę 
oceniłabym jako bardzo przystępną. Pierwsze dwa 
kilometry, które biegnie się w zwartej grupie mijają 
szybko, nie ma specjalnie czasu na rozglądanie się 
po bokach, ponieważ trzeba pilnować gruntu pod 
nogami. Potem zaczyna się mocniejsze wzniesienie, 
które pokonuje się na wypoczętych nogach, więc 

nie jest odczuwalne. Jednak skutki zbyt mocnego 
biegu na pierwszych 5 km dają odczuć na ostatnich 
-  doświadczyłam tego w pierwszym biegu z cyklu 
w listopadzie, kiedy z rozpędu po dobrym biego-
wym sezonie jesiennym biegłam w tempie ok. 5:05. 
W następnych biegach z umiarem pokonywałam te 
pierwsze górki, wiedząc, że czeka mnie więcej wy-
zwań na ostatnich kilometrach. 

Drugie 5 km trasy to przyjemność, dużo płaskie-
go terenu, część asfaltowa nawet, gdzie można dać 
upust chwilowemu rozprzężeniu i pobiec tempem 
szosowym, no i perspektywa dobiegnięcia do punkty 
żywieniowego w połowie trasy też dodaje skrzydeł. 
Przed punktem żywieniowym, między 9 a 11 km tra-
sa prowadzi przez uroczy las, następnie skarpą nad 
Wartą. Gdyby nie wąska ścieżka i korzenie drzew 
czyhające na moje kostki mogłabym na chwilę od-
dać się kontemplowaniu krajobrazu nadwarciań-
skiego. Skarpa przypominała mi nieco część trasy 
z biegu w Wielkopolskim Parku Narodowym Fo-
rest Run, tam skarpa była wyższa, a widok z niej 
bezcenny – urokliwie schowane jezioro z kuszącą, 
chłodną wodą. 

Punkt żywieniowy w połowie trasy był odwie-
dzany przez każdego, nie brakło tam wody, her-
baty, izotoników, bananów, ciastek, cukru Dextro. 
Nie mam w zwyczaju zatrzymywać się w czasie bie-
gu, najczęściej chwytam kubek picia i biegnę dalej, 
ale tutaj biegacze z chęcią robili sobie krótkiego 
„pit stopa”. Wynika to również z tego, że nie każ-

dy chce biec z kubkiem dalej w las, bo grzechem 
byłoby rzucić go pod siebie, chociaż wierzę, że or-
ganizatorzy zbierają po biegu wszystkie śmieci po 
biegaczach. Jak wypatrzyłam po pierwszym biegu, 
jakieś 100 metrów za punktem żywieniowym znaj-
dował się kosz na śmieci, do którego wrzucałam ku-
bek i pędziłam dalej. Po paru zakrętach na leśnej 
ścieżce wbiegało się znowu na wspólną trasę dla 
wszystkich biegaczy. Kto miał więcej sił w nogach, 
spotykał w drodze powrotnej jeszcze zawodników 
znajdujących się na 8 km. Ja spotykałam na swoim 
8 km czołówkę wracającą już po nawrotce (mniej 
satysfakcji), ale potem na 12 km mijałam resztę za-
wodników biegnących w stronę punktu żywienio-
wego (dużo satysfakcji). 

Dalsza część trasy po zawrotce pokrywała się przez 
około 3 km z trasą już przebiegniętą, więc najczę-
ściej tropiłam swoje ślady wypatrując 15 km, który 
w zależności od samopoczucia wypadał jakoś przy-
zwoicie blisko lub też bardzo daleko. Na wysokości 
mniej więcej 19 km do zdobycia był przedostatni 
podbieg, przedsmak ostatnich 200 metrów – ostre-
go wspinania się do mety. Na finiszu czekała garstka 
głośnych i wiernych kibiców oraz bufet.

Organizatorzy turnieju stanęli na wysokości za-
dania i zapewnili komfortowe warunki startu. Bie-
gi należą do imprez kameralnych, w których stali 
uczestnicy cyklu pozdrawiają się na trasie lub nawet 
znają się z innych biegów przełajowych, co wzmac-
nia atmosferę współuczestnictwa w imprezie bie-
gowej. Przy czwartym starcie typowałam już pierw-
sze trzy miejsca kobiet na dystansie półmaratonu 
wiedząc, kto startuje. Przy piątym starcie 11 marca 
wygraną OPEN kobiet zgarnęła Aleksandra Peisert, 
która przez trzy biegi królowała na dystansie ma-
ratońskim, co pokrzyżowało trochę plany dotych-
czasowych zdobywczyń pierwszych trzech miejsc.

Warta Challenge znajdzie się na pewno w moim 
kalendarzu biegowym w roku 2017.

Sabina Ociepa-Mendel

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólne-
go biegania oraz na stronę naszego Stowarzysze-
nia na FB: https://www.facebook.com/groups/ro-
kietnicabiega/. 

Sprostowanie do artykułu z ostatniego numeru: 
w biegu Trzech Jezior w Trzemesznie biegł również 
Marek Stachowiak (czas 1:04:39), a Paweł Duda 
w City Trail w dniu 11 lutego nie wybiegał swojej 
życiówki na 5 km, która wynosi 20:56. 
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UKS Błyskawica
W dniu 04.03.2017 w Środzie Wlkp. odbyła się 

XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzie-
ci i Młodzieży Dragon Cup 2017. Organizatorem za-
wodów był klub karate Do Shotokan Dragon Środa 
Wielkopolska. W zawodach brało udział około 380 
zawodniczek i zawodników z 36 klubów z 4 woje-

wództw ( wielkopolski, kujawsko-pomorskie, śląskie 
i opolskie ). Nasi karatecy spisali się doskonale ,zaj-
mując w niezwykle silnie obsadzonym turnieju 15 
miejsce w klubowej klasyfikacji medalowej. Klub 
reprezentowało 5 zawodników w tym : Julia Susz-
ka, Paweł Grochowski, Kacper Skąpski, Patryk Ko-
walak i Dominik Suszka. 

Na medal spisała się nasza drużyna w składzie : 
Dominik Suszka, Kacper Skąpski, Paweł Grochowski 

która wywalczyła złoty medal w konkurencji kata 
drużynowym. Ponadto złoty medal zdobył Dominik 
Suszka w konkurencji kata indywidualne i brązowy 
medal w kumite, Julia Suszka wywalczyła brązowy 
medal w konkurencji kumite. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałej 
postawy i sportowej walki. Nie było to łatwe ,bio-
rąc pod uwagę silną konkurencję oraz wysoką tem-
peraturę panującą na Sali.  D. S. 

UKS LIDER
Sezon w pełni, nie ma tygodnia żeby któraś z na-

szych drużyn nie walczyła na turnieju siatkówki czy 
mini siatkówki.

Dziewczyny z drużyny młodziczek walczą w kolej-
nych turniejach i wreszcie po długim czasie (jeste-
śmy najmłodszą ekipą w lidze) odnieśliśmy pierw-
sze zwycięstwa pokonując w naszej hali zespół UKS 
Czwórka Piła 2-1 oraz w Pile pokonaliśmy zespół MKS 
MDK Trzcianka 2-0. Sezon zakończymy turniejem 
1.04. w naszej rokietnickiej hali ROS.

Bardzo dobre wiadomości przynoszą szkolne 
rozgrywki, nasi zawodnicy reprezentujący Szko-

łę Podstawową w Rokietnicy zdobyli wicemistrzo-
stwo powiatu poznańskiego na turnieju w Mosinie 
a dziewczyny wywalczyły III  miejsce w tych samych  
rozgrywkach na turniej w Rokietnicy. Chłopcy w roz-
grywkach gimnazjalnych zajęli V miejsce podobnie 
jak dziewczyny.

Duży sukces odnieśli już chłopcy grając na wypo-
życzeniu w Kwilczu – P.Czapka, J.Szelągiewicz, B.Ga-
piński i K.Pospiech, walczą w teraz w półfinale mło-
dzików mistrzostw Wielkopolski. Mamy nadzieję, 
że w następnym numerze będziemy mogli napisać  
o awansie do finału tych Rozgrywek.

KINDER+SPORT
Po długim czasie do Rozgrywek Kinder+Sport 

przystąpiły również dziewczęta. Turnieje elimina-
cji klubowych odbyły się w Rokietnicy i Szamotułach. 
Mamy bardzo dobre wieści w łącznej klasyfikacji oby-
dwóch turniejów nasza DWÓJKA – A.Dombrowska, 
G.Dziamska i N.Klimczak – zajęły I miejsce a dwój-
ka- A.Just, M.Soj, Z.Zalewska – V miejsce i awan-
sowały do ćwierćfinału tych rozgrywek. W katego-
rii czwórek – w łącznej klasyfikacji i z awansem z II 
miejsca zaprezentowała się nasza drużyna w skła-
dzie – O.Kędziora, U.Sochacka, Z.Skarbińska, O.Hro-
bińska, D.Gąsior.

Bardzo dobrze spisały się również pozostałe ze-
społy, które choć nie zdołały awansować to zebrały 
tak ważne doświadczenie.
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W dniach 10-11.03 walczyliśmy na turnieju ogól-
nopolskim w Szlichtyngowej – turniej bardzo silnie 
obsadzony z takimi zespołami jak Gedania Gdańsk, 
Jasieniak Gdańsk, CZarni Słupsk czy Libero Banie. Na-
sze dziewczęta spisały się b.dobrze zajmując w kat. 
2 – IV  XV miejsce (na 45 zespołów), w kat.3  - XV 
miejsce a kat 4 – VIII miejsce 

Naszą działalność wspiera Gmina Rokietnica

1% na UKS LIDER ROKIETNICA
Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działal-

ności przez przekazanie 1% podatku  na rzecz UKS LI-
DER Rokietnica. Nie jesteśmy organizacją pożytku pu-
blicznego  natomiast możemy takie 
środki pozyskać za pośrednictwem 
FUNDACJI PARTNERSTWO z Warsza-
wy, która uruchamia akcję wpłat 1% 
podatku dochodowego na rozwój 
sportu  wśród dzieci i młodzieży. 

Aby przekazać 1% podatku na-
leży wypełnić odpowiednią rubry-
kę w rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 
38, lub PIT-28) podając numer KRS:  
0000197334

W celu szczegółowym należy wpi-
sać UKS LIDER ROKIETNICA.

SPRING CYCLING 2017 w Koziegłowach
Świetna kondycja, mocne nogi, szczupła sylwetka… doskonała zabawa!  

W sobotę 18 marca  w Centrum Kultury i Rekre-
acji w Koziegłowach odbył się  5-godzinny SPRING 
CYCLING 2017. W maratonie Indoor Cycling wzięły 
udział połączone grupy ,,Rowelove’’ oraz ,,Rokietnic-
ka Grupa Rowerowa’’.  Na czele drużyny stał kobie-
cy rodzynek Joanna Wojtaszyk, a skład uzupełniali 
przedstawiciele brzydszej płci: Mariusz Pogorzelski, 
Darek Radojewski i Maciej Mikosik.

Dla wszystkich uczestników w klimatyzowanej  
sali pływalni „Akwen” przygotowano łącznie 100 
rowerów  a nad całością maratonu czuwało ośmiu 
profesjonalnych instruktorów z całej Polski, którzy 
zagwarantowali  mocny trening, litry wylanego potu 
oraz uwolnili z uczestników całą masę endorfin.

Przy okazji warto wspomnieć co to jest Indoor 
Cycling. (RPM, spinning). To połączenie zajęć gru-
powych z treningiem kolarskim. Muzyka jest nie-
odzownym elementem zajęć, jazda w rytmie oraz 

indywidualny dobór obciążenia (w zależności od 
kondycji oraz siły) pomagają poznać swój organizm 
i mobilizować się do wysiłku. Odpowiednio przygo-
towany przez trenera profil trasy sprawia, że każ-
dy trening jest inny. Na pewno nie ma nudy! Jazda 
w grupie jest również dodatkową motywacją i za-
chęca do dawania z siebie jeszcze więcej niż w przy-
padku indywidualnego treningu. Indoor Cycling jest 
czymś więcej niż tylko treningiem wytrzymałościo-
wo – siłowym. To trening motywacji, siły umysłu 
i odporności psychicznej, to wspaniały sposób na 
poprawę koncentracji, zwalczanie stresów i zapo-
bieganie zmęczeniu codziennością.

Dla amatorów tej formy rekreacji mamy dobrą 
wiadomość.  Już niebawem 3 czerwca zostanie zor-
ganizowany 6-godzinny maraton na lotnisku Przy-
lep koło Zielonej Góry, a impreza nosić będzie na-
zwę AIRSHOW BIKE MARATON 2017.

Dla zainteresowanych podajemy adresy, gdzie 
można nawiązać kontakt z entuzjastami Indoor 
Cycling:

Grupa Rovelowe:   
https://www.facebook.com/RoweloveBabki

Rokietnicka Grupa Rowerowa:  
www.facebook.com/groups/rgrupar/
przygotował: mrkosik, zdjęcie: mrkosik
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Debiut w taekwondo,  nasi zawodnicy 
na turnieju w Świnoujściu

Już trzy lata w naszej gminie funkcjonuje sekcja 
Taekwondo Olimpijskiego poznańskiego klubu Sza-
kal Jeżyce. Sekcję prowadzą Karolina Hejzner i Piotr 
Trybuś - nauczyciele WF z naszych szkół, zrzeszając 
w sekcji 108 członków, w tym dzieci, młodzież i do-
rosłych. W dniu 4. marca 16. zawodników z naszej 
gminy wzięło udział w turnieju Pucharu Polski w Ta-
ekwondo Olimpijskim Pomerania Open, który od-
był się w Świnoujściu. Był to debiut naszych dzieci, 
które pokazały, że mają serce do walki.

Na czym polega Taekwondo?
Taekwondo to dyscyplina sportowa, która wy-

wodzi się z tradycyjnej sztuki walki z Korei Połu-
dniowej. W latach gdy w Polsce i na świecie  po-
pularne były sztuki walki takie jak karate, judo czy 
kung-fu, w Seulu powstawały dopiero pierwsze sto-
warzyszenia Taekwondo. Dzięki walorom sporto-
wym i szybko rozwijającej się dyscyplinie sporto-
wej Taekwondo w krótkim czasie stało się bardzo 
popularne i decyzją MKOL zostało przyjęte do pro-
gramu Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000. Decy-
zja ta ukoronowała wieloletni proces transformacji 
taekwondo z orientacji sztuki walki w sport o za-
sięgu światowym. 

Taekwondo jest sportem walki, w którym rywali-
zuje dwóch zawodników tocząc ze sobą pojedynek, 
podobnie jak to ma miejsce w innych sportach walki, 
takich jak boks, judo, szermierka czy zapasy. Walki 
taekwondo prowadzone są na macie o wymiarach 
8x8 m, w 8 kategoriach wagowych, odrębnych dla 
kobiet i dla mężczyzn. W rywalizacji sportowej do-
zwolone są kopnięcia stopą w tułów lub w głowę 
przeciwnika oraz uderzenie zaciśniętą pięścią tylko 
w część przednią tułowia. Zawodnicy podczas walki 
trafiając przeciwnika kopnięciem zdobywają punk-
ty. Za kopnięcie w tułów 2 pkt., kopnięcie w głowę 
lub obrotowe kopnięcie w tułów 3 pkt., za obroto-
we kopnięcie w głowę 4 pkt. Podczas walki zawod-
nicy ubrani są w specjalistyczne ochraniacze, które 
zapewniają bezpieczeństwo oraz są elementem sę-
dziowania. Obowiązujące ochraniacze to: tułowia 
(hogo), kask, szczęka, rękawice, ochraniacze prze-
dramion, goleni i krocza oraz ochraniacz stóp. Za-
wodnicy posiadają ochraniacze w dwóch kolorach, 
czerwonym i niebieskim. W protektorach tułowia, 

czyli hogo oraz kaskach zamieszczone są czujniki 
elektroniczne, które połączone są z systemem kom-
puterowym. Zawodnik na stopach ma ochraniacz, 
który również ma sensory elektroniczne. Gdy do-
chodzi do kopnięcia w ochraniacz przeciwnika, na-
stępuje przewód elektryczny w protektorze i sygnał 
zostaje wysyłany do komputera, gdzie na wyświetla-
czu pojawia się punkt dla zawodnika atakującego. 
System i przepisy sportowe w Taekwondo powo-
dują, że walka jest bardzo ciekawa, widowiskowa 
i przede wszystkim emocjonująca, ze względu na 
dynamicznie zmieniający się wynik przebiegu walki.

Nasi zawodnicy na turnieju 
w Świnoujściu

Pomerania Open to turniej międzynarodowy, or-
ganizowany przez klub w Świnoujściu. W poprzed-
nich latach turniej odbywał się w Ahlbeck, po stronie 
Niemieckiej, lecz ze względu na tegoroczne zmiany 
w przepisach Polskiego Związku Taekwondo Olim-
pijskiego i przyznania turniejowi Pomerania Open 
miana turnieju Pucharu Polski organizatorzy zdecy-
dowali by po raz pierwszy odbył się w Świnoujściu. 
Zmiany jakie zaszły w przepisach PZTO od 1 stycznia 
2017 dotyczą kategorii walk zawodników, a miano-
wicie od tego roku walki odbywają się w kategorii 
Minior 8-9 lat, Młodzik 10-11 lat, Kadet 12-14, Junior 
15-17 lat, Młodzieżowiec 18-19, Senior od 20 lat. 

Nasi zawodnicy pod okiem trenera Piotra Try-
busia mieli okazję po raz pierwszy zmierzyć się 
z przeciwnikiem i zadebiutować na tym turnieju. 
Z turnieju przywieźliśmy 5 brązowych medali. Re-
prezentowali nas:
• Araszkiewicz Wojciech kat. Młodzik -36 kg – brą-

zowy medal
• Brzeskwiniewicz Maria kat. Młodzik -40 kg
• Cebula Julia kat. Młodzik -33 kg – brązowy medal
• Cieślińska Alicja kat. Młodzik -44 kg
• Idziorek Luiza kat. Dzieci -26 kg – brązowy medal
• Klicka Michalina kat. Młodzik -44 kg
• Koniuszy Nadia kat. Młodzik -48 kg
• Małecki Miłosz kat.Młodzik -30 kg
• Ostrowski Maurycy kat. Dzieci -26 kg
• Owczarzak Kuba kat. Młodzik -36 kg
• Ozorowski Kosma kat. Dzieci -26 kg
• Pejas Oliwia kat. Młodzik -48 kg

• Pejas Wiktoria kat. Młodzik -44 kg – brązowy 
medal

• Śliwiński Antoni kat. Młodzik -40 kg
• Szafer Nikodem kat. Młodzik -36 kg – brązowy 

medal
• Włodek Michał kat. Młodzik -33 kg

Każdy z naszych zawodników zasługuje na grom-
kie brawa i słowa uznania. Każdy z nich wykazał się 
ogromną walecznością i sercem do walki, pomimo 
trudnych walk z bardziej doświadczonymi przeciw-
nikami nikt walki nie oddał za darmo. Wszyscy wal-
czyli do końca, byli zdeterminowani, skoncentro-
wani na zadaniach jakie wyznaczał trener i przede 
wszystkim wykazywali się ogromną odwagą. Start 
w tym turnieju był dla naszych zawodników startem 
kontrolnym, podczas którego trenerzy analizowali 
walki, wyciągali wnioski do dalszych treningów, ja-
kie realizować zadania by poprawić błędy w taktyce.

Teraz nasi zwodnicy przygotowują się do kolejne-
go startu. Już 2 kwietnia nasi reprezentanci zmie-
rzą się w I Kolejce Ligi Wielkopolski w Taekwondo 
Olimpijskim. Na każdym treningu starannie reali-
zują zadania taktyczne by pokazać w tym turnieju 
wyższy poziom sportowy. By nabrać jeszcze wię-
cej doświadczenia w walce, nasi trenerzy zorga-
nizowali 17 marca w Szkole Podstawowej w Ro-
kietnicy sparingi treningowe, na które przyjechali 
zaproszeni zawodnicy z klubów z Poznania, Kórnika 
oraz Lubonia. Zaplanowane są również Konsultacje 
Treningowe Wielkopolskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego, które odbędą się 8 kwietnia w hali 
ROS, gdzie nasza sekcja taekwondo będzie gospo-
darzem tego przedsięwzięcia. Przyjadą do nas za-
wodnicy z klubów z Kórnika, Jarocina, Wrześni, Lesz-
na, Poznania, oraz zawodnicy Kadry Wielkopolski 
w Taekwondo Olimpijskim. Jesteśmy przekonani, że 
dzięki tym przedsięwzięciom nasi zawodnicy zdo-
będą cenne doświadczenie i umiejętności, które 
pozwolą im realizować swoje sportowe ambicje. 
Trzymamy kciuki za naszych Rokietnickich Szakali!

P.T.
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Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki po raz dziewiąty. 
Kilka ważnych zmian i nowości

Bieg Wiosny już 22 kwietnia w Pawłowicach
Za oknem robi się coraz cieplej, a pogoda sprzy-

ja sportowym aktywnościom. To znak, że nadszedł 
czas na rozpoczęcie sezonu biegowego także w Ro-
kietnicy. Już wkrótce, 22 kwietnia (sobota), odbędzie 
się BIEG WIOSNY w ramach IX Grand Prix Rokietni-
cy w biegach im. Dominiki, w którym mogą starto-
wać WSZYSCY! Zarówno indywidualni zawodnicy, 
jak i grupy znajomych, przyjaciół czy całe rodziny. 

Podobnie jak w zeszłym roku, zapraszamy do Przy-
stani Rowerowej w Pawłowicach, gdzie kolejny raz 
ugoszczą nas gospodarze obiektu – Państwo Laura 
Augustyniak i Michał Sokołowski. 

Tradycyjnie w ramach Biegu Wiosny 
odbędzie się:
• Bieg rodzinny dla tych, dla których uzyskany czas 

nie ma znaczenia  
• Bieg główny dla bardziej wytrawnych zawodni-

ków, z profesjonalnym pomiarem czasu oraz po-
działem na 4 kategorie

• Bieg dla maluchów na 50 m, w którym mogą 
wziąć udział najmłodsi biegacze

• Nordic walking dla amatorów aktywnych space-
rów, tym razem z podziałem na dwie kategorie: 
PANIE (NWK) oraz PANOWIE (NWM).

Trasa biegu ponownie powiedzie duktami leśny-
mi. Urokliwy krajobraz z pewnością umili deklaro-

wany dystans. Z mapą trasy można zapoznać się na 
www.rokietnica.pl. 

Tegoroczne nowości  
i ważne informacje:
• Rejestracja elektroniczna na www.rokietnica.pl 

dla wszystkich biegów będzie trwała od 22 mar-
ca do 18 kwietnia

• Bieg główny: aby zapewnić jak najwyższą jakość, 
oprócz przeprowadzanego już w roku ubiegłym 
profesjonalnego pomiaru czasu, w tym roku ofe-
rujemy zawodnikom dodatkowe korzyści. Tym ra-
zem zawodnicy biegu głównego otrzymają numer 
startowy na własność (bez konieczności zwrotu). 
Dodatkowo otrzymają wiadomość sms z nume-
rem startowym oraz przypomnieniem o możliwo-
ści odbioru pakietu. Rejestrując się w dniach od 
22 marca do 18 kwietnia, zapłacicie za to wszyst-
ko jedynie 5 zł. Spóźnialscy będą mieli możliwość 
rejestracji w dniu imprezy, jednak w tym wypad-
ku opłata będzie wynosić 10 zł. Tak więc z decy-
zją o starcie lepiej nie czekać do ostatniej chwili :) 

• Udział w pozostałych biegach, a więc: biegu ro-
dzinnym, dla maluchów i nordic walking jest cał-
kowicie darmowy.

• Pakiety startowe: będzie można odbierać 
wcześniej, tzn. w środę 19 kwietnia (w godz. 12-
15.30), czwartek 20 kwietnia i piątek 21 kwietnia 

(w godz. 7.30-15.30) w Urzędzie Gminy w Rokiet-
nicy, pokój nr 16. Po odebraniu pakietu starto-
wego wcześniej, nie ma konieczności zapisywa-
nia się w dniu zawodów i oczekiwania w (czasem 
długich) kolejkach do biura zawodów, ponieważ 
wszystkie niezbędne formalności zostaną już do-
pełnione. Wystarczy więc pojawić się przed star-
tem wybranego biegu.   
22 kwietnia będziemy na Państwa czekać w biu-

rze biegów od godz. 8.45. Zapisy dla osób, które nie 
dokonały rejestracji elektronicznej, oraz wydawanie 
pakietów startowych, które nie zostały odebrane 
wcześniej, trwać będą do godz. 9.30.

Na wszystkich uczestników czekać będzie po-
siłek regeneracyjny, a na najmłodszych animacje.

Ponieważ każda rodzina powinna mieć równe 
szanse, w tym roku również nie przyznajemy punk-
tów. Ważny jest udział, dobra zabawa i radość ze 
wspólnie spędzonego czasu. Na nagrodę główną, 
w drodze losowania, będzie miała szansę każda 
rodzina, która, otrzymując potwierdzenie udziału 
na specjalnym, rodzinnym identyfikatorze,  weź-
mie udział we wszystkich trzech biegach w ramach 
Grand Prix.

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicz-
nej, regulamin oraz więcej informacji znajduje się  
na www.rokietnica.pl. 

Zapraszamy i do zobaczenia! 
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Akademia  
kobiecości

Drogie Panie,
Na I spotkaniu Akademii Kobiecości i biznesu roz-

poczęłyście pracę na pewnością siebie i zgłębiłyście 
wiedzę o trendach mody.  Oto kolejny krok, który 
możecie zrobić :-)

29.04.2017 r. (sobota) o godzinie 16.00 odbę-
dzie się kolejne spotkanie AKiB.

Zapraszamy na „Wiosenne porządki z dietetycz-
ką” dr n. med. Urszulą Skrzypczak .Dyplomowany 
Dietetyk i Doradca Żywieniowy. Z wykształcenia bio-
technolog ze stopniem naukowym doktora w za-
kresie biologii medycznej. Wpływem jedzenia na 
funkcjonowanie, samopoczucie oraz rozwój czło-
wieka interesuje się od dawna, a od ponad 2 lat 
zawodowo zajmuje się dietetyką.

W drugiej części dowiemy się na temat SPRZE-
DAŻY NA OBCASACH :-)

Sprzedaż to najważniejsza z umiejętności nie-
zbędnych każdemu przedsiębiorcy i nie tylko. Dla-
czego? Ponieważ BIZNES TO SPRZEDAŻ, A SPRZE-
DAŻ = DOCHÓD.

A jak wygląda Twój dochód? Sprzedajesz i zara-

biasz, czy czekasz aż zdarzy się cud? A może my-
ślisz, że do sprzedaży się nie nadajesz?

Jak sprzedawać na obcasach? Jak sprawić, aby 
klient chciał spotkać się właśnie z Tobą?

W świecie zdominowanym przez konkurencję, na-
wiązywanie pierwszego kontaktu z klientem to Twoje 
największe wyzwanie! Pierwsze wrażenie na klien-
cie i Twoje wyniki w sprzedaży mają wiele wspól-
nego. Masz TYLKO 60 sekund na to, aby sprzedać 
tak naprawdę siebie. To podczas pierwszych roz-
mów mówisz o sobie i o swojej firmie wszystko! 

Nie będzie drugiej szansy!
Jak więc najlepiej wykorzystać te 60 sekund? Jak 

się wyróżnić i pokazać efekt WOW? Jak sprawić, aby 
klient chciał rozmawiać właśnie z Tobą?

Wykorzystaj więc swój czas i naucz się komuni-
kować w świecie biznesu!

O tym wszystkim opowie nam Monika Bartkowiak 
- trener biznesu, manager, handlowiec, sprzedaw-
ca, pasjonat sprzedaży i kontaktów międzyludzkich. 
Podczas spotkania ujawni NAM tajemnicę skutecz-
nej sprzedaży. W ciągu 60 sekund zaprezentujesz 
siebie i swoją firmę w taki sposób, jaki klient tego 
oczekuje. Będziesz miała okazję przećwiczyć i pod 
okiem trenera sprawdzić czy Twoje 60 sekund bę-
dzie miało wpływ na Twój biznes. Otrzymasz kon-
struktywny feedback a po spotkaniu Twoja pew-
ność siebie wzrośnie.

Pasja sprzedaży to misja, którą z radością dzie-
li się z innymi.

Zapraszamy więc Was Drogie Panie na spotkanie 
Akademii Kobiecości i Biznesu 29.04.2017 o godzi-
nie 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietni-
cy ul. Szamotulska 29 (Rokietnicki Ośrodek Sportu)

Koszt spotkania - 30 zł.
Więcej informacji o naszej działalności, prelegen-

tach i tematach spotkań znajdziecie na naszej Face-
book’owej stronie: www.facebook.com/AKB.Poznan

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 
727931028. Ilość osób ograniczona. Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń.

„Idziemy tą drogą tylko raz. Możemy albo przejść 
przez życie na paluszkach, mając nadzieję , że dobr-
niemy do końca unikając poważniejszych ciosów, 
albo możemy żyć pełnią życia, osiągając nasze cele 
i realizując nasze najśmielsze marzenia”.  Bob Proctor.

Do zobaczenia
Agnieszka Waszyńska

„Kwiaty dlatego są piękne, bo trwają tylko chwilę” 
Damien Hirst

Kwiaty towarzyszą człowiekowi przez całe życie. 
Znajdują się w jego bezpośrednim otoczeniu i towa-
rzyszą najważniejszym momentom w życiu, od uro-
dzenia do ostatnich chwil. Kwiaty wręczamy z róż-
nych okazji , jak i spontanicznie. Mają one swoją 
symbolikę, ponieważ ich kolorem można wyrazić 
uczucia. Ich obecność w naszych domach cieszy 
oko i sprawia, że wnętrza stają się przytulniejsze.  

Wraz ze zmieniającymi się porami roku zmienia 
się oblicze kwiatów. Już pod koniec zimy możemy 
zaobserwować przebijające się ze śniegu pierwsze 
pąki kwiatów.  Wiosną i latem odurzają nas swo-
im zapachem i różnorodnością barw, a ciepłe ko-
lory jesiennych kwiatów ułatwiają nam pożegna-
nie się z wakacjami. 

W marcu w Rokietnicy została otwarta nowa 
kwiaciarnia Flowers & People. W nazwie kwiaciar-
ni zawiera się sens pracy florysty - ważne są kwiaty 
i ludzie. Misją zespołu kwiaciarni jest dopasowanie 

oferty do indywidualnych oczekiwań klienta. Wszyst-
kie bukiety, dekoracje i wianki tworzymy sami, z pa-
sją i z ogromną przyjemnością, co czyni je wyjątko-
wymi. Mamy nadzieję, że nasza kwiaciarnia zyska 
Państwa sympatię i uda nam się spełnić Państwa 
oczekiwania. Zapraszamy serdecznie!

Zespół kwiaciarni Flowers & People

Zaprosili nas...
Pomysł na biznes: własna kwiaciarnia 

4 marca 2017 r. Redakcja „Rokickich Wiado-
mości” została zaproszona na uroczyste otwar-
cie nowej kwiaciarni Flowers&People w Rokiet-
nicy. Kwiaty towarzyszą nam zarówno w chwilach 
wyjątkowych jak i codziennych. Pomagają wyrazić 
uczucia, okazać szacunek. W dniu otwarcia w kwia-
ciarni gościło mnóstwo osób. Flowers&People to 

kwiaciarnia z bardzo dużym potencjałem, w której 
z  każdą minutą odkrywałam kolejne piękne rze-
czy, które my kobiety kochamy najbardziej, czyli 
bibeloty, ozdoby no i oczywiście kwiaty. Wyjątko-
we dekoracje, bo już świąteczne wprawiły przy-
byłych gości w przedświąteczny nastrój. 

T.W.
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Drodzy Czytelnicy,
W kalendarzu znów zagościł najbardziej książkowy mie-

siąc roku. Świętowanie zacząć czas. Już 2. kwietnia, na 
pamiątkę urodzin samego Hansa Christiana Andersena, 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
(International Children’s Book Day). Właśnie mija 50 lat 
od jego ustanowienia. Tegorocznym gospodarzem świę-
ta jest Rosja, której zadaniem było m.in. przygotowanie 
okolicznościowego plakatu ze specjalnym przesłaniem. 

Kolejny powód do świętowania, czyli Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich przypada 23 kwietnia. Oficjal-
nie ma on nieco krótszą historię, jest bowiem – z inicja-
tywy UNESCO – obchodzony na całym świecie dopiero 
od 1995 roku. Jednak korzenie tego święta sięgają znacz-
nie głębiej, a z jego pojawieniem wiąże się ciekawa, moż-
na by rzec książkowa historia. Pomysł organizacji zrodził 
się w słynnej Katalonii, w której 23. kwietnia hucznie ob-
chodzi się święto patrona św. Jerzego. Zgodnie z tradycją 
kobiety otrzymywały tego dnia czerwone kwiaty – sym-
bol krwi zabitego smoka. Z czasem w ramach rekompen-
saty zaczęły obdarowywać mężczyzn książkami. Sprawą 
zainteresował się pewien wydawca z Walencji - Vicen-
te Clavel Andrés i z jego inicjatywy w 1926 roku ustano-
wiono Dzień Książki. W Hiszpanii jest on oficjalnie obcho-
dzony od 1930 roku, w krajach hiszpańskojęzycznych od 
1964 roku, z czasem święto zaczęło zyskiwać popular-
ność na całym świecie, wreszcie zostało usankcjonowa-
ne przez UNESCO we wspomnianym 1995 roku. Warto 
dodać, że data 23 kwietnia, wymyślona w Katalonii przy 
okazji regionalnego święta, nie jest to bynajmniej obojęt-
na światowej literaturze. Tego dnia przypadają rocznice 
urodzin/śmierci wielu wybitnych pisarzy, chociażby Wil-
liama Szekspira i Miguela de Cervantesa, których uzna-
no za symbolicznych patronów Światowego Dnia Książ-
ki i Praw Autorskich. 

Wreszcie trzeci, znacznie skromniejszy, ale jednak (!) 
powód do świętowania to… 3. urodziny naszej Zaczytanej 
Rokietnicy. Tak, tak, dokładnie trzy lata temu, w kwiet-
niu 2014 roku w „Rokickich Wiadomościach” ukazał się 
pierwszy „zaczytany” artykuł (z książkowym konkursem). 
Wyjaśnialiśmy w nim ideę projektu promującego rodzin-
ne czytanie i zachęcaliśmy do współpracy. Artykuł zawie-
rał specjalny „List do rodziców”, który dziś, po tych trzech 
latach nic nie stracił na aktualności, wręcz przeciwnie. 
Stąd chciałabym „przesłać” go jeszcze raz, zwłaszcza, że 
doskonale nawiązuje do tegorocznego hasła Międzyna-
rodowego Dnia Książki dla Dzieci, które brzmi „Rośnijmy 
z książką”. Oto on:

Kochani Rodzice!
Wraz ze swoimi Dziećmi macie szansę na przeżycie 

wspólnej fascynującej przygody. Ile czasu będzie ona 
trwała i jaki będzie jej przebieg, zależy w dużej mierze 
od Was, dorosłych. Ze swej strony chciałabym przekazać 
Wam kilka prostych wskazówek, czym kierować się, wy-
bierając książki dla dziecka i jakie lektury mu polecać, aby 
w przyszłości wyrosło na szczęśliwego i mądrego człowie-
ka. Wprawdzie nie mogę zagwarantować Wam, że w ten 
sposób wychowacie studenta Oxfordu lub innej renomo-

wanej uczelni, jednak mimo tego zachęcam, aby owo czy-
telnicze wyzwanie podjąć. A więc:

1. Starajcie się, aby książki były stale obecne w oto-
czeniu Waszego dziecka, także za sprawą Rodziców czyta-
jących własne lektury dla własnej PRZYJEMNOŚCI. 

2. Wybierajcie mądre książki, pisane pięknym ję-
zykiem, a co najważniejsze poprawną polszczyzną, bez 
kolokwializmów i wulgaryzmów.

3. Jeśli sięgacie po książki tłumaczone z innych ję-
zyków, zwracajcie uwagę na tłumacza. Skorzysta na tym 
nie tylko dziecko, ale również Wy. Przekłady w wykonaniu 
Ireny Tuwim (niezapomniany „Kubuś Puchatek”), Ludwi-
ka Jerzego Kerna czy Michała Rusinka nie ustępują ory-
ginałowi, a czasem bywają nawet lepsze od pierwowzo-
ru. Jakość tłumaczenia jest szczególnie ważna właśnie 
dziś w erze elektronicznych translatorów, kalek języko-
wych, masowych przedruków, zawierających liczne błędy.

4. Pamiętajcie o Ilustracjach. Znane przysłowie 
mówi, że „o gustach się nie dyskutuje”, więc oczywistym 
jest, że niektórzy preferują klasyczną grafikę, inni są zwo-
lennikami nowoczesnej ilustracji. Dobrze, że mamy taki 
wybór. Warto jednak pamiętać o pracach Jana Marcina 
Szancera, Olgi Siemaszko, Marii Orłowskiej-Gabryś, Zbi-
gniewa Rychlickiego (i innych wybitnych przedstawicieli 
polskiej szkoły ilustracji), aby pokazać dzieciom książki, 
które budzą zachwyt kolejnych pokoleń czytelników. Co 
ciekawe, przykuwają one uwagę zarówno dzieci, jak i do-
rosłych bez konieczności użycia tysiąca kolorów, szlacz-
ków, ozdobników, etc., co jest nagminnie stosowane w dzi-
siejszych książkach skierowanych do młodego czytelnika.

5. Dostosowujcie lektury do wieku i możliwości dziec-
ka i nie martwcie się, że Wasz czterolatek „zaczytuje się” 
we Franklinie podczas, gdy jego kolega sięga już po Mi-
kołajka. Kiedy już będziecie mieli dość zielonego ulubień-
ca przedszkolaków zaproponujcie dziecku spotkanie z Al-
bertem Albertsonem, a potem już tylko chwila do „Dzieci 
z Bullerbyn” i bohatera książek duetu Sempe&Goscinny. 

6. W czasie Waszych literackich spotkań sięgajcie po 
książki z Waszego dzieciństwa. Powrót do przygód wróbel-
ka Elemelka, krasnala Hałabały czy Szyszkowego Dziadka 
dla Was może być okazją do wspomnień, a dla Waszego 
dziecka okazją do obcowania z literaturą pisaną nieco ar-
chaicznym, ale bardzo „wdzięcznym językiem”. Co więcej, 
jak z pewnością wiecie, kanon lektur szkolnych zawiera 
publikacje sprzed wielu lat, stąd sięganie do „starszych” 
książek może stanowić dobry wstęp do późniejszego sa-
modzielnego czytania takich utworów.

7. Starajcie się czytać książki o różnorodnej tema-
tyce, nie dzielcie ich na sztywne kategorie „to dla chłop-
ca”, „to dla dziewczynki”, etc.

8. Jeśli Wasze dziecko interesuje się jakąś tematyką, 
np. maszynami budowlanymi wykorzystajcie to, ale nie 
ograniczajcie się do czytania mu jedynie przygód Boba 
Budowniczego („Pan Tom buduje dom” S. Themersona 
może być świetnym zamiennikiem). Podobnie rzecz ma 
się z księżniczkami, wbrew pozorom nie wszystkie szla-
chetnie urodzone bohaterki literatury dziecięcej muszą 
mieć „disnejowski” rodowód.

9. Akceptujcie to, że małe dzieci uwielbiają słuchać 

setki razy tej samej historii, przetrwajcie ten okres, aby 
później cieszyć się ze wspólnych chwil spędzonych nad co-
raz to nowymi książkami.

10. Z pewnością bardzo szybko zauważycie, że Wa-
sze dziecko kocha rymowanki, powtórzenia, wykorzystuj-
cie to ukazując mu piękno poezji (nie tylko mistrzów Tu-
wima i Brzechwy, ale również Danuty Wawiłow, Joanny 
Papuzińskiej i wielu innych).

11. Starajcie się unikać książek-śmieci, czyli pisanych 
tylko po to, by sprzedać kolejny produkt marketingowy. 
Dzieci oglądają wystarczająco dużo kreskówek, nie muszą 
ich dodatkowo przyswajać w książkach (nie mylcie oczywi-
ście z komiksami, niektóre z nich naprawdę warto poznać).

12. Zapiszcie dziecko do biblioteki nie tylko na oko-
liczność przyszłego wypożyczania lektur. Pokażcie, że bi-
blioteka jest magicznym miejscem, a osoby które w niej 
pracują, naprawdę kochają książki i potrafią, w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu, tą miłością zarażać. W dodat-
ku dzisiejsze bibliotek spełnią jeszcze szereg innych funk-
cji, są miejscem spotkań, ciekawych zajęć, warsztatów. 

13. Pamiętajcie, że naczelną zasadą Waszych wspól-
nych spotkań literackich ma być PRZYJEMNOŚĆ, nie kom-
pletujcie więc biblioteczki dziecka z samych książeczek edu-
kacyjnych, czyli seria „Ciekawe dlaczego?”, „Moja pierwsza 
encyklopedia”, etc. (choć oczywiście nie kwestionuję ich 
przydatności, pod warunkiem, że nie zawierają błędów 
merytorycznych, bo te niestety w takich publikacjach bar-
dzo często się zdarzają). Może trudniej jest zauważyć roz-
wój dziecka, czytając mu literaturę piękną, ale wierzcie 
mi on mimowolnie następuje, a wiadomości encyklope-
dyczne Wasze dziecko i tak będzie musiało nabywać przez 
cały okres edukacji szkolnej. W pierwszych latach życia na-
uka powinna odbywać się przez zabawę, więc książeczki 
edukacyjne z tego okresu niekoniecznie muszą przypomi-
nać encyklopedię. Lepiej rozwijajcie jego wyobraźnię za 
pomocą książek obrazkowych i niech, zgodnie literackim 
przesłaniem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 
2013, „Radość z książek ogarnia świat” (aut. Pat Mora).

Pora wrócić do 2017 roku. Jak wspomniałam hasło te-
gorocznego święta brzmi „Rośnijmy razem z książką”. Na 
podstawie Waszego życzliwego odzewu (listy, pytania, 
odpowiedzi na konkursy) jestem przekonana, że przez 
te trzy lata trochę razem „książkowo urośliśmy”, stąd 
obiecuję, że już niedługo postaram się rozszerzyć naszą 
„Zaczytaną Rokietnicę” o artykuły dotyczące książek dla 
starszych czytelników. 

Pozdrawiam wiosennie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Plakat po-
chodzi z ofi-

cjalnej strony 
Międzynaro-

dowej Izby 
ds. Ksią-

żek dla 
Młodych 

(IBBY), 
www.

ibby.org

Konkurs nr 32.
Oprócz „dni książkowych” w kwietniowym kalen-

darzu można znaleźć także inne święta. Wśród nich 
Międzynarodowy Dzień Tańca, który po raz kolejny bę-
dziemy obchodzić w Rokietnicy (przy okazji pomaga-
jąc potrzebującym dzieciom). Już dziś polecamy ma-
raton zumby dla dzieci i młodzieży, który za sprawą 
roztańczonej Magdy Andrzejewskiej, odbędzie się… 23 
kwietnia w hali ROS-u.  Nasz konkurs również dotyczy 
tańca. Prosimy o podanie tytułów 3 książek, w któ-
rych dużą rolę odgrywa właśnie TANIEC.

Na odpowiedzi macie czas do końca kwietnia. Moż-
na je wysyłać na adres: zaczytanarokietnica@interia.
pl lub zostawić w bibliotekach w Mrowinie (ul. Sza-
motulska 7) i Rokietnicy (ul. Pocztowa 8) z dopiskiem: 
„ZACZYTANA ROKIETNICA. Konkurs nr 32”. Na auto-
rów prawidłowych odpowiedzi czekają nagrody-nie-
spodzianki. Jak zwykle konkurs przeznaczony jest do 
wszystkich czytelników „Rokickich Wiadomości”, nie-
zależnie od wieku. Wyniki ogłosimy w czerwcowym 
numerze naszego pisma. Jednocześnie miło nam po-
informować, że laureatkami konkursu nr 30 zostały: 
Dagmara Reinholz oraz Sylwia Kortus. Gratulujemy!
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Od 4 lat jestem po rozwodzie i płacę alimenty na córkę. 
Paulina w tym roku będzie zdawać maturę, ale tydzień 
temu skończyła 18 lat. Czy ja nadal muszę płacić te 
alimenty, jeśli moja córka jest dorosła?

Szanowny Panie,
tak długo dopóki dziecko byłych współmałżon-

ków lub byłych konkunentów jest niepełnoletnie, 
rodzic zobowiązany jest przez sąd do płacenia ali-
mentów i ma taki obowiązek właściwie bez ogra-
niczeń. Rzeczywiście pewne wątpliwości pojawiają 
się, gdy dziecko kończy 18-te urodziny czyli w ro-
zumieniu prawa polskiego uzyskuje pełną zdolność 
do czynności prawnych1. Pańska córka jest osobą 
dorosłą. Nie oznacza to jednak, że jest osobą sa-
modzielną. To jest nieco bardziej skomplikowane, 
więc postaram się wyjaśnić.

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyj-
nych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie 
utrzymać się samodzielnie2. Oznacza to, że mimo 
ukończonych 18-tu lat nadal nie ma możliwości fi-
nansowych, nie ma niezbędnych kwalifikacji itd. 
aby samodzielnie zapewnić sobie środki do życia. 
W praktyce bardzo rzadko się zdarza, aby osiem-
nastolatek zdążył już zdobyć niezbędne w danym 
regionie, w konkretnym zawodzie wykształcenie 
oraz kwalifikacje, aby podjąć pracę, która zapew-
niałaby mu byt.

1  Art. 10 § 1 i art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 22.03.2016, poz. 
380).

2  Art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku ko-
deks rodzinny i opiekuńczy  (Dz. U. z dnia 9.12.2015, 
poz. 2082). 

Rodzice dzieci pełnoletnich mogą uchylić się od 
wykonywania obowiązku alimentacyjnego jeżeli 
wiązałoby się to dla nich z nadmiernym uszczerb-
kiem albo gdy dziecko nie dokłada starań, żeby się 
samemu utrzymać3.

Oznacza to, że mógłby Pan podjąć próbę zniesie-
nia ciążącego na Panu obowiązku uiszczania alimen-
tów na rzecz córki, jeżeli wykazałby Pan, że jest to 

3  Art. 133 § 3 ww. ustawy.

dla Pana zbyt duże obciążenie finansowe. Drugim 
powodem może być takie działanie bądź zaniecha-
nie córki, które wskazuje, że nie stara się ona na-
brać samodzielności i nie zmierza w żaden sposób 
do sytuacji, która pozwoliłaby jej zarabiać na siebie. 
Przykładem może być sytuacja, kiedy dziecko celo-
wo nie podejmuje dalszej edukacji albo nie szuka 
pracy przebywając na bezrobociu po to tylko, aby 
pobierać alimenty od rodzica. To byłaby sytuacja, 
którą sąd mógłby rozpatrzeć i uwolnić Pana od obo-
wiązku płacenia alimentów. Jeżeli jednak córka po 
maturze zamierza podjąć dalszą edukację, a Pan jest 
w stanie płacić alimenty bez rażącego uszczerbku 
na własnym utrzymaniu, Pana obowiązek zostanie 
podtrzymany. Córka ma prawo się kształcić.

Oczywiście często zdarza się, że dorosłe dzieci 
rozpoczynają naukę na kolejnych kierunkach stu-
diów, wyjaśniając, że jest to niezbędne do zdobycia 
odpowiednich kwalifikacji, a naprawdę jest to spo-
sób na dalsze pobieranie alimentów i niepodejmo-
wanie pracy. W takiej sytuacji powinien Pan podjąć 
próbę zmniejszenia wysokości alimentów albo cał-
kowitego ich zniesienia. Byłoby to możliwe po wy-
kazaniu, że ukończenie jednego z wybranych przez 
dziecko kierunków studiów powinno wystarczyć 
do podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania się.

W każdym przypadku uzasadnionej potrzeby 
zmodyfikowania obowiązku alimentacyjnego, po-
winien Pan złożyć odpowiedni wniosek do właści-
wego sądu rejonowego.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny

Wczoraj listonosz przyniósł mi kopertę, w której była fak-
tura do zapłacenia. Była wystawiona na moje nazwisko 
i adres się zgadzał, ale ja nigdy nie korzystałam z usług 
transportowych i nie znam firmy, która ją wystawiła. Na 
fakturze jest duża kwota do zapłacenia, a termin zapłaty 
7 dni. Co mam zrobić?

Szanowna Pani,
jeżeli nigdy nie korzystała Pani z usług firmy, któ-

ra wystawiła fakturę na Pani nazwisko i nie jest Pani 
w żaden inny sposób związana z tą firmą, to praw-
dopodobnie zaszła jakaś pomyłka. Dobrze byłoby ją 
wyjaśnić, choć w teorii nie ma Pani takiego obowiąz-
ku, bo to nie Pani popełniła błąd. W praktyce jednak 
pozostawienie sprawy niewyjaśnionej może w nie-
dalekiej przyszłości spowodować dalsze komplika-
cje, które mogą zaprzątnąć Pani uwagę albo wręcz 
stanowić niepotrzebny problem do rozwiązania.

Proponuję zatem skontaktować się z firmą wy-
stawiającą fakturę i wyjaśnić tą sprawę. Na pewno 
nie powinna Pani niczego płacić. Zwracam uwagę, 
że sama faktura nie jest podstawą zobowiązania, 
nie jest też żadną umową. Faktura jest jedynie do-
kumentem księgowym wskazującym powstałą płat-
ność. Chodzi zatem o ustalenie, jaka była podsta-
wa tej płatności.

Przypuszczam, że telefon do firmy transporto-
wej i wyjaśnienie pomyłki wystarczą. Jeżeli jednak 
ktokolwiek upierałby się, że to Pani jest zobowią-
zana do zapłaty pieniędzy, proszę jednoznacznie 
oświadczyć, że nie jest Pani do niczego zobowiąza-
na, nie zawierała żadnej umowy z firmą i nigdy nie 
korzystała z ich usług. Proszę pamiętać, że rozmowa 
może być nagrywana, a zatem każda Pani wątpli-

wość i głośne „gdybanie”, że być może kiedyś Pani 
coś zamawiała, ale nie pamięta co i kiedy, może zo-
stać zinterpretowane jako uznanie tego długu. Pro-
szę zatem zachować spokój i wyrażać się możliwie 
zrozumiale, bez zbędnych dodatków.

Nie sądzę, aby sprawa miała jakikolwiek ciąg dal-
szy. Gdyby jednak firma transportowa nieprzerwanie 
upierała się, że to Pani musi zapłacić fakturę, może 
się Pani spodziewać prędzej czy później pozwu prze-
ciwko sobie na tę kwotę. Kiedy otrzyma Pani jaką-
kolwiek przesyłkę sądową, proszę nie zwlekać i jak 
najszybciej, a na pewno w wyznaczonym w piśmie 

terminie, ustosunkować się do twierdzeń powoda 
(firmy, która Panią pozwie) i pisemnie zaprzeczyć, 
aby posiadała Pani jakikolwiek dług wobec tej fir-
my. Proszę nie poddawać się myśli, by zapłacić fak-
turę dla „świętego spokoju”. Nie ma powodu, żeby 
regulowała Pani czyjeś długi. 

W razie wątpliwości proszę rozważyć kontakt 
z prawnikiem.

Pozdrawiam.
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny

Porady prawne

Strefa Mamy w Cerekwicy
powraca i zaprasza na kolejne spotkania!!!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że po rocznej przerwie Strefa Mamy wraca do 
klubu sołeckiego Mrowino-Cerekwica.

Na spotkania, w ramach których będziemy wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać 
o naszych pasjach (choć tematów dziecięcych pewnie też nie zabraknie) oraz planach na 
przyszłość, zapraszamy wszystkie Mamy, a szczególnie te pracujące w domu.

Uwaga! Jeśli macie pod opieką Maluchy, to koniecznie zabierzcie Je ze sobą. My zapew-
nimy dzieciom zabawki, a kolegów do wspaniałej zabawy z pewnością znajdą same.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Dokładny termin podamy wkrótce.
Zgłoszenia i bliższe informacje: strefamamy@interia.pl, klub sołecki (w czasie spotkań), 

profil fb: Strefa Mamy w Cerekwicy.



S T R O N Y  R E K L A M O W E

45kwiecień 2017

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

KAZBET®

Kostki brukowe
produkcja i układanie
Kaźmierz,	ul.	Nowowiejska	11
tel.	291	77	80,	601	77	10	43	 	 www.kazbet.pl

Rok zał. 1979
A. i P. Balcerzak

PROMOCJA

KONTAKT:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie

tel./fax: 61-814-27-68
604-288-704  604-288-703  602-638-779

biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

OFERTA:
 u Styropian laminowany  
„Styropapa”

 u Styropian spadkowy
 u Kliny styropianowe
 u Papy termozgrzewalne i tradycyjne
 u Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
 u Kominki, kielichy przyścienne, rynny
 u Blachy powlekane kolor
 u Blachy ocynkowane

SYSTEM DOCIEPLEŃ:
 u Styropian [SUPER CENA!]
 u Kleje do styropianu i siatki
 u Narożniki z siatką i bez
 u Siatka podtynkowa
 u Kołki do montażu styropianu + zaślepki

>>> TRANSPORT <<<

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  12 kwiecień 2017 
  17 maj 2017  14 czerwiec 2017
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

Informacja u naszego przedstawiciela.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ 
NA www.rolety-doran.pl

AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE
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Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI BRUKARSKIE
tel. 514-67-60-41 Firma Agbud

ceny konkurencyjne

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA

CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY

ELASTYCZNE
PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

DRZEWA 
WSZYSTKO CO Z NIMI 

ZWIĄZANE  
ORAZ PIELĘGNACJA  
OBSZARU ZIELENI

W W W W . M E G A D R W A L . P L

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

Z NOWYM ROKIEM NOWE NIŻSZE CENY

PROMOCJA DOBREGO
POLSKIEGO WĘGLA 740 zł/t

transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

Z NOWYM ROKIEM NOWE NIŻSZE CENY

PROMOCJA DOBREGO
POLSKIEGO WĘGLA 740 zł/t

transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

OBNIŻKA	CEN	NAJLEPSZEGO	POLSKIEGO	WĘGLA
w	miesiącach	kwiecień-czerwiec	od	50	do	100	zł/t

Ogłoszenia 
drobne

Ogłoszenia drobne „dam pracę” 
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres:  

mn@kreator.com.pl

  Dam pracę 

Firma PHU LEMARGO w Rokietnicy poszukuje 
pracowników do pomocy przy montażu okien, 
rolet,bram drzwi, parapetów tel. 883 962 500.

Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie zatrud-
ni opiekunki i rehabilitanta. Więcej informacji 
pod nr. tel. 697 528 113.

Fabryka Pralinek - umowa o pracę. Praca przy 
produkcji słodyczy. Stabilność zatrudnienia, 
zapewniamy bezpłatny dojazd z Poznania do 
Przeźmierowa. Szczegóły pod nr 797 292 169. 
CV: praca@hrconsulting.com.pl

Firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej  
zatrudni Pracowników Produkcyjnych. Praca 
w systemie  równoważnym; nie wymagamy 
doświadczenia. Zapewniamy  przeszkolenie. 
Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny 
lub o przesłanie CV. Adres mailowy: kariera@
nyila.pl; telefon kontaktowy: 61 814 51 61. ul. 
Topolowa 4, 62-090 Bytkowo.

Praca w Rokietnicy (dodatkowa, dorywcza, na 
weekendy) dla kucharza (mała gastronomia), 
kierowcy (dostawa posiłków). Zapraszamy oso-
by doświadczeniem lub chętne do przyuczenia. 
Wymagana kultura osobista, brak nałogów. 503 
490 184

Firma zatrudni do prac biurowych również ab-
solwentów i stażystów. Kobylniki 669 830 248

Gospodarstwo szkółkarskie zatrudni osobę na 
stałe do prac w ogrodnictwie. 793 407 488

Zatrudnię murarza, pracownika budowlanego. 
Tel.: 607 699 143

Poszukuję fryzjerki na cały etat. Oferuję dobre 
warunki pracy, miłą atmosferę i możliwości 
rozwoju.Salon prężnie działa od 6 lat,  mieści-
my się w Cerekwicy (gmina Rokietnica). Mile 
widziane doświadczenie. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt tel. 503-392-380.

Poszukuję stylistki paznokci. Salon Latika Ce-
rekwica 503-392-380
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Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00

SPRZEDAŻ  
DRZEW

I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

projektowanie, zakładanie  
i pielęgnacja ogrodów

torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269

tel. 505 703 678

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW
Henryk Maziarz – Kiekrz, ul. Torfowa 4

tel. 61 848 27 26 tel. kom. 601 57 35 53

gabinety-salus.pl 
rejestracja tel. 69 44 00 277

Specjalistyczny Gabinet  
Ginekologiczno-Położniczy
dr n.med. Kornelia Tomaszewska
Zakres usług: ginekologia, krioterapia, położnictwo, nie-
inwazyjne badania prenatalne (certyfikat FMF), badania 
przepływów, USG 3D/4D, ktg, USG piersi 

W marcu otwieramy nowy gabinet w Rokietnicy 
na os. Kalinowym 14A/11, w Poznaniu gabinet 
przyjmuje pacjentki już od 2001 roku – obecna 

lokalizacja: ul.Starowiejska 1i/1 Poznań

CZĘŚCI DO AUT  
WSZYSTKICH MAREK

 » AKUMULATORY
 » FILTRY + OLEJE
 » OLEJ VALVOLINE z beczki
 » CHEMIA
 » HAMULCE
 » ZAWIESZENIE
 » ELEKTRYKA
 » WYCIERACZKI SZYB

www.autospec-czesci.pl

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY TECHNICZNE:
 » SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DO 3,5 T, 

POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM, POJAZDÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY, 
MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW, PRZYCZEPEK

SKLEP  
MOTO RYZACYJNY

PODSTAWOWA STACJA  
KONTROLI POJAZDÓW

Rokietnica, ul. Szkolna 13
tel.:  501 467 662

Czynne: pon.-pt. 8:30-18:00, sob. 9:00-13:00

Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 14  (vis-a-vis marketu 34)
tel.  512 512 451

Zapraszamy: pon.-pt. 8:00-19:00 , sob. 8:00-14:00
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PORADNIA  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka  
 w ciąży
– USG, USG piersi
– USG 3D/4D
– KTG  
– kriochirurgia  – ...

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna, 
urologiczna, proktologiczna, ginekologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od poniedziałku do soboty 7.00-9.00

Rokietnica 
ul. Koszycy 15
Rejestracja: 
tel. 793 21 58 49 
e-rejestracja: 
www.rokmed.pl

i komercyjnie

Poradnia  
dietetyczna
dietetyk mgr inż. Natalia Klapińska

gabinet: Cerekwica, Szamotuły, Poznań
nadwaga, cukrzyca, cholesterol, 
alergie pokarmowe, diety 
bezglutenowe, choroby tarczycy, 
osteoporoza, dna moczanowa, 
jelito drażliwe, anemia, ciąża, 
wegetarianizm, niedowaga  
i inne specjalistyczne diety

Zdrowo i skutecznie www.dietalia.com.pl

604 515 221

tel. 530 130 159   Lipka Andrzej 
www.lipka-wegiel-wargowo.pl

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

 » DREWNO LIŚCIASTE 
(AKACJA, BUK, 
DĄB, JESION, WIĄZ, 
BRZOZA),  SOSNA, 
GAŁĘZIÓWKA

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

OFERUJEMY:
 » ORZECH 30 KJ
 » KOSTKA 28 KJ
 » KOSTKA 26 KJ
 » MIAŁ 29 KJ
 » MIAŁ 23 KJ
 » GROSZEK 30 KJ
 » WĘGIEL 
BRUNATNY

 » KOKS
 » RETOPAL 24 KJ
 » EKO GROSZEK 
SKARBEK 28 KJ

 » EKO GROSZEK 
SKARBEK 126 KJ

Salon Kosmetyczny

510 410 422
Cerekwica  

ul. Szamotulska 7

ostrzykiwanie kwasem 
hialuronowym

mezoterapia

makijaż permanentny

pedicureZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
> Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, 

mn@kreator.com.pl

> CRISGOVA – Rokietnica, 
ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, 

Lokal Manufaktura), 
tel. 781 377 122, rw@crisgova.pl


