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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

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% 

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

PODZIĘKOWANIA
Wdzięczności nie da się jedynie zamknąć w 
składnym szeregu zdań. Nie oddają bowiem 
pełni ludzkich uczuć i relacji towarzyszą-
cych każdemu życiowemu doświadczeniu.
Niemniej, w trudnych chwilach po 
odejściu Mamy, to słowa są najbardziej 
szczerym i prostolinijnym wyrazem 
podziękowania za wszelkie przejawy 
wsparcia i okazanej życzliwości. 
Skierowane do Władz Gminy Rokietnica, 
Sołtysów, Przyjaciół i Kolegów 
z samorządowej pracy, Znajomych, 
Sąsiadów oraz grona Osób, których 
codziennym drogowskazem jest zwyczajna, 
najpiękniej zdefiniowana serdeczność, 
próbują nazwać to, co dyktuje serce. 

Zobowiązana i wdzięczna  
Wszystkim za wszystko,

Danuta Potrawiak z Rodziną

ZAPRASZAMY 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
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Co? Gdzie? Kiedy?
DNI DZIECKA W GMINIE ROKIETNICA
	3.06.	 Sołectwo	Kobylniki	–	Plac	zabaw	w	Kobylnikach,	godz.	15.00	-21.00
	04.06.	 Artystyczny	dzień	Dziecka	–	Rokietnica,	Hala	Rokietnickiego	Ośrodka	Sportu,	

ul.	 Szamotulska	 29,	 godz.	 16.00-20.00.	 Wystąpią	 m.in.	 Zespół	 Artystyczny	
FAMA,	uczniowie	zajęć	wokalnych	i	baletowych	z	GOK.	Koncert	Gwiazdy	Wie-
czoru	–	wystąpi	Marta	Podulka

	04.06.	 Sołectwo	Kiekrz-Pawłowice	–	Dom	Samotnej	Matki	w	Kiekrzu,	godz.	16.00-18.00
	10.06.	 Sołectwo	 Żydowo-Rostworowo	 -	 teren	 przy	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Żydowie	 –	

START	–	godz.	15.00.	Wstęp	wolny.
	 	 20.00-2.00	zabawa	taneczna	–	muzyka	na	żywo

Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci.
Jednym z najmilszych dni w roku - obchodzo-

nym niemal na całym świecie jest Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka. W Polsce obchodzimy Między-
narodowy Dzień Dziecka 1 czerwca .

W cywilizacji, w której przyszło nam obecnie żyć 
każdy dzień jest praktycznie dniem dziecka. Kochamy 
nasze dzieci jak najlepiej potrafmy, miłością bezgra-
niczną. Troszczymy się  o ich teraźniejszość i przyszłość, chcemy zapewnić jak najlepsze warunki dla ich rozwo-
ju. Dzieci mają swoje prawa do nauki, zabawy i nikt już tego nie kwestionuje, wręcz przeciwnie ciągle walczy-
my o poprawę standardów ich życia, zwracamy uwagę na każdą niesprawiedliwość czy pogwałcenie ich praw. 
Nie wszyscy pamiętamy jednak o tym, że to właśnie obchodzone przez nas miłe święto ustanowione po-
nad pół wieku temu pozwoliło na określenie człowieczeństwa i statusu społecznego należnego już ma-
łym dzieciom.

Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy po raz pierwszy obchodzono Dzień Dziecka. Uważa się, że hi-
storia tego święta sięga 1949 r. To właśnie w listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycz-
nych zainicjowała 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być świętem ochrony dzie-
ci przed okrucieństwami wojny, głodem i innymi krzywdami . Celem wprowadzenia takiego święta było 
również uświadomienie ludziom ,jak ważne jest by chronić najmłodszych przed tymi okrucieństwami.

W Polsce Dzień Dziecka został ustanowiony świętem stałym w 1952 roku, w ramach działania orga-
nizacji International Union for Protection of Childhood, walczącej o bezpieczeństwo dzieci na całym 
świecie. W naszym kraju święto to kojarzone jest głównie z wydarzeniami organizowanymi specjalne 
dla najmłodszych,  to również okazja do tego, aby spełniać dziecięce marzenia.

Pozostałe kraje świata świętują Dzień Praw Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji 
Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). Konkurencyjne święto zapro-
ponowała w 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wszyst-
kim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać 
te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do pro-
mowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji orzekło także, że każde państwo może organizować własne 
obchody w dniu, który uzna za właściwy. Tak, jak różne są daty obchodzenia Dnia Dziecka, różne są rów-
nież zwyczaje z nim związane.

Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci, czyli Twoje, Moje i Wasze…
Kochane Dzieci! Dziecięcej radości i marzeń, życzę wszystkim na dziś i na zawsze.

Życzę nam Wszystkim dużo miłości, 
W życiu dorosłym jak w dzieciństwie – radości.

Bądźmy dziećmi jak najdłużej, 
jak dzieci bawmy się i śmiejmy, 
i kochajmy jak dzieci, 
i dziecka serce wciąż miejmy!

Nikomu w tym dniu do głowy nie przychodzi,  
że nie wszędzie tak jest…

Teresa Wieczorek

Wszystkim Dzieciom, tym małym i 
tym całkiem już dorosłym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka 
życzę dużo zdrowia, uśmiechu i 

dziecięcej radości na każdy dzień… 
by wszystkie chwile, spędzane 
wśród rodziny i przyjaciół były 

magiczne i wyjątkowe. Niezależnie 
od daty urodzenia, życzę również 

niezwykłych marzeń z dzieciństwa 
spełnienia! 

Niech każdy Wasz dzień będzie 
wesoły i szczęśliwy.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi, 
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat... 
Spójrz w oczy swego dziecka, 
w sercu ci się zbudzi radość, 
której nie zaćmi najsmutniejszy świat”.

Julian Ejsmond
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OKIEM RADNEGO
Jako Radny z osiedla Parkowego, często spotykam 

się w terenie z jego mieszkańcami. Są to głównie 
spotkania przypadkowe, jednakże umożliwiające 
mi wysłuchanie postulatów mieszkańców osiedla. 
Oczywiście główny postulat to nawierzchnie ulic 
na osiedlu. Realizacja postulatu jednakże zależy od 
pozyskanych funduszy. Mimo trudności w ich pozy-
skaniu udało się zrealizować nawierzchnie na kilku 
ulicach na naszym osiedlu. Także część mieszkań-
ców proponowała powstanie placu zabaw. Tyle je-
śli chodzi o to co zgłaszają mieszkańcy.

Mnie jednak zastanowiło i w pewnym sensie 
zbulwersowało inne wydarzenie. Otóż niedawno 
w Polsce świętowano Dzień Solidarności Ludzi Pracy 
(01.05), Święto Narodowe 3 Maja oraz Dzień Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej (02.05). Barwy biało- czer-
wone, barwy narodowe, barwy naszej Ojczyzny. Bar-
wy narodowe - Dzień Flagi, a na Osiedlu Parkowym 
na 925 mieszkańców zameldowanych oraz zapewne 
kilkudziesięciu mieszkańców wynajmujących miesz-
kania zostało wywieszone zaledwie 17 flag. Wszę-
dzie świąteczny nastrój, wywieszone flagi – wszę-
dzie tylko nie na Osiedlu Parkowym. Wystarczyło 
przejechać się po ulicach gminy żeby stwierdzić, jak 
ubogo wyglądało nasze Osiedle w tych świątecznych 

dniach. Z jednej strony wymagania i żale, zresztą 
słuszne, z drugiej strony brak jednoznacznego za-
angażowania i całkowita obojętność.

Mieszkańcy Osiedla Parkowego, proszę Was o re-
fleksję i zmianę swojej postawy. Przecież wywiesze-
nie flagi to nie jest żaden problem czy wysiłek fi-
nansowy. Mieszkańcy osiedla, dajcie coś dla kraju, 
dla gminy ale przede wszystkim dajcie coś od sie-
bie. Wtedy wszystkim nam będzie zdecydowanie 
łatwiej przeforsować i zrealizować ważne dla życia 
naszego osiedla postulaty i potrzeby.

Z pozdrowieniem
 Władysław Mielcarek

 Radny z Osiedla Parkowego

Z prac Rady Gminy
XXXVII sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyła się XXXVII se-
sja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 
12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczą-
cy Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: rad-
na Bogusława Rzepka złożyła interpelacje w spra-
wie potrzeby budowy ul. Sportowej oraz w sprawie 
włączenia do Gminy Rokietnica odcinka ul. Trakt 
Napoleoński, biegnącego w kierunku Pamiątkowa; 
radna Elżbieta Brzeźniak zgłosiła, iż pojazdy firmy 
kurierskiej przyczyniają się do degradacji chodnika 
na ul. Podgórnej; radny Mirosław Skrzypczak zwró-
cił się o podjęcie działań zmierzających do popra-
wy bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej w Napacha-
niu (zwł. w godzinach szczytu komunikacyjnego).

W trakcie sesji Wójt Gminy przedstawił podsumo-
wanie Zebrań Wiejskich, które odbyły się na prze-
łomie lutego i marca; pracownicy Urzędu Gminy 
omówili kwestie utrzymania czystości i porządku 
w Gminie po wystąpieniu ze Związku SELEKT.

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]:
XXXVII/351/2017 w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w miejscowości: Byt-
kowo rejon ul. Pawłowickiej -  11 głosami „za”, 
1 „wstrzymującym się”;

XXXVII/352/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo 
rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejsco-
wości Rostworowo i w miejscowości Sobota re-
jon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Pozna-
nia -  11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XXXVII/353/2017 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon 
ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do 
torów kolejowych i południowej granicy admi-
nistracyjnej gminy Rokietnica – 12 głosami „za”;

XXXVII/354/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz 
rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej, ul. Willo-
wej i ul. Podjazdowej – 12 głosami „za”;

XXXVII/355/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości: Na-
pachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyń-
skiej - 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XXXVII/356/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości: Na-
pachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej 
i ul. Kobylnickiej – 12 głosami „za”;

XXXVII/357/2017 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowości: Pawłowice 
rejon ul. Pawłowickiej do Zachodniej Obwod-
nicy Poznania w miejscowości Sobota i do po-
łudniowo-wschodniej granicy administracyjnej 
gminy Rokietnica -  11 głosami „za”, 1 „wstrzy-
mującym się”;

XXXVII/358/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości: Rokiet-
nica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Le-
śnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino 
do ul. Radziwoja - 12 głosami „za”;

XXXVII/359/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredy-
tu długoterminowego w roku 2017 -  10 głosa-
mi „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XXXVII/360/2017 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2017 rok -  11 głosami „za”;

XXXVII/361/2017 w sprawie: zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na 
lata 2017-2027 -  9 głosami „za”, 2 „wstrzymu-
jącymi się”;

XXXVII/362/2017 w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr XXIX/267/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2017 rok -  11 głosami „za”;

XXXVII/363/2017 w sprawie: dopuszczenia zapła-
ty podatków i opłat stanowiących dochód bu-
dżetu Gminy Rokietnica instrumentem płatni-
czym -  11 głosami „za”;

XXXVII/364/2017 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Cerekwica - 11 głosami „za”;

XXXVII/365/2017 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Rokietnica - 11 głosami „za”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”:  radny Krzysz-

tof Zielonka poinformował, iż Rada Osiedla Kiekrz 
uzyskała zapewnienie, iż zostanie wyremontowa-
ny fragment chodnika przy ul. Kierskiej w granicach 
administracyjnych Poznania; mieszkaniec krytycz-
nie ocenił fakt nieumieszczenia przez Radę Gminy 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania do-
tyczącego ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy, 
zwłaszcza iż mieszkańcy deklarowali gotowość do 
pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji pro-
jektowej; mieszkaniec zapytał czy Wójt przystąpił do 
ruchu „Bezpartyjni - Wielkopolska”, zadał pytanie 
dotyczące podjętej uchwały w sprawie zaciągnię-
cia kredytu oraz finansowania kolei przez Gminę; 
mieszkaniec wskazał na zasadność zarezerwowania 
terenów pod szkolnictwo czy rekreację w projekto-
wanym planie miejscowym dla miejscowości Kiekrz.
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Dlaczego opłata śmieciowa z SELEKTU 
wróciła do Gminy Rokietnica

Do 31 grudnia 2016 r. byliśmy jedną z 20 gmin 
członkowskich Związku Międzygminnego SELEKT, 
który od wejścia w życie ustawy „śmieciowej” zaj-
muje się odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów. 
System funkcjonował, ale by działał lepiej wymagał 
wprowadzenia większych udogodnień dla miesz-
kańców. Umożliwiała to mi.in. zmiana przepisów 
prawa zamówień publicznych, które pozwoliło gmi-
nom zlecać obsługę systemu gospodarki odpadami 
swoim spółkom komunalnym czyli formować go na 
miarę Naszych potrzeb. By to zrobić niezbędne było 
podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku SELEKT. 

Decyzja ta przyniosła za sobą wiele korzyści i no-
wych perspektyw:
• ŁATWY, DOGODNY I SZYBKI KONTAKT Z MIESZ-

KAŃCEM – wszystkie sprawy związane z obsłu-
gą mieszkańców są załatwiane w Urzędzie Gmi-
ny w Rokietnicy;

• USZCZELNIENIE SYSTEMU - wspólnie z Przedsię-
biorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. poszu-
kujemy rozwiązań w celu uszczelnienia systemu; 
dążymy do wypracowania najbardziej skutecznych 
metod kontroli oraz egzekwowania od mieszkań-
ców ich ustawowych obowiązków;

• PSZOK – dodatkowe usługi dla mieszkańców (moż-

liwość pobrania worków do segregacji).
Ogromny nacisk położono na dotarcie z informa-

cją o nadchodących zmianach do każdego właściciela 
nieruchomości. Urząd Gminy przeprowadził szero-
ko zakrojoną akcję informacyjną, w której wykorzy-
stane zostały wszystkie dostępne środki i metody 
informowania mieszkańców: plakat informacyjny,  
dyżury,  artykuły w „Rokickich Wiadomościach”, in-
formacje na stronie internetowej, fb, pośrednictwo 
sołtysów, ulotki, kolportaż druków nowych dekla-
racji we współpracy z PUK (akcja w trakcie odbio-
ru odpadów z posesji)  i wysyłka nowych numerów 
kont. Wszystkim mieszkańcom, którzy nie mogli do-
trzeć do Urzędu Gminy w godzinach naszej pracy, 
umożliwiono złożenie deklaracji podczas specjal-
nie zorganizowanych DYŻURÓW. Odbyły się one 
w wyznaczonych  miejscach (Urząd Gminy, świe-
tlice wiejskie, Dom Parafialny ARKA), w godzinach 
popołudniowo-wieczornych. Ze względu na duże 
zainteresowanie ich cykl powtórzono dwukrotnie. 
Warto dodać, że z tej okazji do złożenia nowej de-
klaracji śmieciowej skorzystało ponad 500 osób!

Do dnia 11.04.2017r. do Urzędu Gminy Rokiet-
nica zostało złożonych 4565 deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi. Stanowi to ok. 94% szacunkowej liczby dekla-
racji, która powinna wpłynąć.

Jeżeli do tej pory nie zdążyliście Państwo jesz-
cze dotrzeć do Urzędu Gminy z NOWĄ DEKLARA-
CJĄ, przypominamy o konieczności jej złożenia NIE-
ZWŁOCZNIE. 

Wobec osób uchylających się od wniesienia 
opłaty lub jej nieterminowego uiszczania będzie 
wszczęte postepowanie administracyjne.

Od stycznia 2017r. obowiązuje także NOWY NR 
KONTA na który należy wpłacać opłatę za śmieci. 

Jeżeli nadal dokonujecie Państwo wpłat  na sta-
ry nr rachunku bankowego prosimy o kontakt ze 
Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów- SELEKT”: tel. 61 2823358 lub 
61 2826303 (w godz. Od 7:00- 15:00).

Budujący jest fakt, że wg podziału na sposób zbie-
rania odpadów aż 95% osób zadeklarowało, że będą 
to robić w sposób selektywny. Świadczy to o tym, 
że świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy 
Rokietnica jest na wysokim poziomie. 

Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Od-
powiemy na pytania i wątpliwości, pomożemy wy-
pełnić niezbędne druki. Zachęcamy do kontaktu te-
lefonicznego: 61 89 60 619 i mailowego: maria.
swierkowska@rokietnica.pl lub katarzyna.lokke@
rokietnica.pl oraz udostępniania nam Państwa ad-
resów e-mail. Dzięki temu wymiana informacji oraz 
możliwość zwrócenia uwagi na wymagane uzupeł-
nienia jest sprawna i prosta. 

Maria Świerkowska
UG Rokietnica

PRZYJAZNY URZĄD

UG Rokietnica po 
elektroniczne usługi 
publiczne: mamy 2 miejsce 
na liście rankingowej do 
unijnego dofinansowania

Dobra passa, stanowiąca efekt żmudnych przy-
gotowań aplikacyjnych, nas nie opuszcza. Rozwój 
elektronicznych usług publicznych to bowiem trze-
ci ze złożonych do unijnego dofinansowania wnio-
sek, który ma duże szanse na realizację. Po projek-
cie, który umożliwi obniżenie kosztów rozbudowy 
gimnazjum w Rokietnicy i drugim – pozwalającym 
zorganizować w szkole ciekawe zajęcia dla uczniów, 
kursy doskonalące dla nauczycieli oraz zakupić drob-
ny sprzęt, przyszedł czas oceny merytorycznej dla 
wniosku skierowanego dla wszystkich mieszkańców.

„Rozwój i integracja systemów informatycznych 
wspierających komunikację elektroniczną”, będą-
cy odpowiedzią na nabór ogłoszony przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach Wiel-

kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020 działanie 2.1., poddziałanie 
2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, 
pozwoli na usprawnienie obsługi klientów Urzędu 
Gminy w Rokietnicy.

Dzięki zaplanowanym zadaniom (rozwój elektro-
nicznych systemów obsługi obywateli, zapewnie-
nie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz 
istniejących rozwiązań teleinformatycznych i ich in-
tegracja - w tym ePUAP)  będzie można m.in. zło-
żyć wniosek elektronicznie, śledzić postęp sprawy 
przez internet, sprawdzić stan konta podatkowego, 
uregulować płatności elektronicznie, wziąć udział 
w konsultacjach prowadzonych on-line czy spraw-
dzić wyniki głosowań radnych. 

Całkowita wartość kosztów planowanych do po-
niesienia przez Gminę Rokietnica wynosi 420 844,50 
zł. wnioskowana kwota dofinansowania: 357 717,83 
zł, to 85 % kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 
01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Jego atutem, który 
miał wpływ na ilość punków uzyskanych w ocenie 
formalnej i merytorycznej oraz zajęte miejsce na 
liście rankingowej, ogłoszonej 10 maja 2017 r przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-

go, jest z całą pewnością partnerstwo. Zawarte po-
między 17 gminami, pozwoliło na uzyskanie 7 do-
datkowych punktów. Zgodnie z przyjętymi przez 
podmioty partnerstwa zasadami, wniosek został 
złożony przez lidera, którym dla realizacji warunków 
aplikacyjnych, została gmina Tarnowo Podgórne. 

Warto dodać, że wspólnie przygotowany wniosek 
zyskał na liście rankingowej wysokie drugie miejsce, 
co daje bardzo duże prawdopodobieństwo sfinalizo-
wania niełatwej procedury. Wcześniej nasz projekt 
znalazł się wśród 27 wniosków ocenionych pozy-
tywnie na etapie formalnym. 11 projektów zostało 
ocenionych negatywnie, natomiast 3 pozostawiono  
bez rozpatrzenia. Pozytywna ocena merytoryczna 
objęła już tylko 12 wniosków. W tym ten przygo-
towany w ramach partnerstwa przez Urząd Gmi-
ny w Rokietnicy.

O dalszych postępach prac dotyczących uspraw-
nienia naszych usług będziemy informować na bie-
żąco.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Link do listy rankingowej: 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135  
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W miesiącach luty/marzec 2017 r. odbył 
się doroczny cykl 10 Zebrań Wiejskich 
o charakterze sprawozdawczym.

Na każdym z Zebrań Wiejskich Wójt Gminy / Za-
stępca Wójta przedstawił prezentację dotyczącą wy-
konania budżetu Gminy za 2016 rok, założeń bu-
dżetu na rok 2017 oraz bieżących spraw.

Wójt wskazał na dużą dynamikę procesów de-
mograficznych na terenie Gminy: liczba ludności 
na koniec roku 2016 wynosiła 15.440, w roku 2015 
było to 14.926; sukcesywnie zwiększają się też do-
chody Gminy - w roku 2015 było to 41 mln zł, na-
tomiast w roku 2016 – 45 mln zł.

Dochody budżetu w 2017 roku mają wynieść 64,1 
mln zł przy wydatkach rzędu  – 73,4 mln zł; 56 proc. 
dochodów stanowią dochody własne, 18 proc. - sub-
wencja oświatowa, 24 proc. - dotacje na zadania 
zlecone, 2 proc. - dotacje na zadania własne. Wójt 
wskazał, że udział Gminy we wpływach z podatku 
PIT wyniesie 18,6 mln zł, co oznacza wzrost o 1,9 
mln zł w porównaniu z rokiem 2016. Główne po-
zycje jeśli chodzi o strukturę wydatków to: oświa-
ta i edukacyjna opieka wychowawcza – 22,7 mln 
zł; drogi gminne i transport zbiorowy – 3,6 mln zł; 
administracja publiczna – 5,7 mln zł; ochrona zdro-
wia i pomoc społeczna – 17,4 mln zł, lokalny trans-
port zbiorowy - 3 mln zł.

W 2016 roku zrealizowano m.in. następujące in-
westycje: budowa kanalizacji w Krzyszkowie, budowa 
oświetlenia w Kobylnikach i Krzyszkowie, rozpoczęcie 
rozbudowy Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy,   
ul. Kierska w Kiekrzu (we współpracy z Powiatem), 
ul. Modrzewiowa i ul. Ogrodowa w Rostworowie, 
ul. Leszka i Gniewka w Mrowinie, ul. Pawłowicka 
w Bytkowie, ul. Kręta i ul. Krótka w Rokietnicy, ul. 
Lipowa, ul. Akacjowa i ul. Zielona w Rokietnicy, ul. 
Topolowa w Kiekrzu.

W 2017 roku planowana jest realizacja m.in. na-
stępujących inwestycji: rozbudowa Gimnazjum im. 
Noblistów w Rokietnicy; rozbudowa Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Napachaniu – opracowanie do-
kumentacji projektowej; budowa biblioteki gminnej 
przy hali sportowej oraz budowa remizy w Rokiet-
nicy (inwestycje realizowane przez Sp. ROS); rozbu-
dowa kanalizacji (inwestycja realizowana przez Sp. 
PUK). Do najważniejszych inwestycji planowanych 
na kolejne lata Wójt zaliczył: rozbudowę bazy oświa-
towej w gminie, budowę dróg gminnych zgodnie 
z przyjętym harmonogramem i dostępnością środ-
ków zewnętrznych, modernizację dworca PKP w Ro-
kietnicy, przebudowę terenu i układu komunikacyj-
nego wokół dworca (parkingi, transport zbiorowy), 
budowę świetlic wiejskich (w Żydowie i Krzyszko-
wie), nowa baza ROKBUS w Rostworowie  oraz do-
kończenie procesu kanalizacji gminy i dalsza rozbu-
dowa sieci ujęć wody.

W trakcie każdego ze spotkań przedstawiciel Po-
licji przedstawił statystyki za rok ubiegły: rozboje - 
0 (2015: 1); bójki i pobicia - 2 (2015: 2); kradzieże - 
28 (2015: 24); kradzieże samochodów - 13 (2015: 
14); kradzieże z włamaniem - 19 (2015: 9); uszko-
dzenie mienia - 22 (2015: 10). Ogółem przestępstw 
kryminalnych odnotowano 224 (2015: 195). Przed-
stawiciel Policji opowiedział o profilaktyce społecz-
nej oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, która stanowi platformę wymiany informacji 

pomiędzy Policją a społeczeństwem, pozwala Policji 
na czytelne przedstawienie społecznościom lokal-
nym skali i rodzaju zidentyfikowanych niebezpie-
czeństw oraz umożliwia mieszkańcom sygnalizo-
wanie zagrożeń. 

 ROKIETNICA
3 marca 2017 r., Gimnazjum im. Noblistów w Ro-

kietnicy. Liczba uczestników – stałych mieszkań-
ców Sołectwa: 41

Poruszone kwestie:
• perspektywy powstania komisariatu Policji w Ro-

kietnicy
• funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-

pieczeństwa
• uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do szkoły 

w Kiekrzu
• zasadność opracowania i upublicznienia harmo-

nogramu budowy dróg
• wniosek o budowę ul. Kościuszkowców
• stopień zaawansowania prac dot. ul. Wierzbowej
• zalesienie terenu wokół oczyszczalni ścieków
• konieczność ustawienia znaków ograniczenia 

prędkości na ul. Kolejowej
• zaawansowanie prac nad planem miejscowym 

Rokietnica Centrum, pytanie o przyjętą normę 
miejsc parkingowych

• wniosek o montaż poduszek berlińskich na ul. 
Kolejowej

• pytanie dot. przetargu na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej w Rokietnicy

• zasadność utwardzenia parkingu przy kościele 
i wyrównania parkingu naprzeciwko szkoły

• pytanie o standard wykonania nawierzchni bo-
iska w Rokietnicy

• konieczność zapewnienia odprowadzenia wody 
„na końcu wypustki” (Akacjowa, Lipowa)

• kwestia jakości i czystości powietrza, postulat za-
kupu urządzenia pomiarowego

• kontrole dot. spalania odpadów

 NAPACHANIE-DALEKIE
20 lutego 2017 r., Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Napachaniu. Liczba uczestników – stałych 
mieszkańców Sołectwa: 58

Poruszone kwestie:
• termin podłączenia do kanalizacji
• planowane połączenia autobusowe: dworzec ko-

lejowy w Rokietnicy – Tarnowo Podgórne
• krytyczne uwagi dot. aktualnego rozkładu jaz-

dy autobusów
• możliwość przystąpienia Sołectwa do Programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi
• fatalny stan drogi Dalekie-Mrowino
• zły stan ul. Starzyńskiej
• szanse na doprowadzenie gazu ziemnego do 

miejscowości
• możliwość uruchomienia programu proekolo-

gicznego w zakresie dofinansowania wymiany 
pieców CO

• kwestia odrolnienia gruntów klas 2. i 3.

• uwagi co do czasu załączania się oświetlenia na 
ul. Tarnowskiej

• plany odnośnie podłączenia ul. Tarnowskiej do 
kanalizacji

 KIEKRZ-PAWŁOWICE
21 lutego 2017 r., Dom Parafialny ARKA w Kie-

krzu. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 53

Poruszone kwestie:
• problem sprzedaży narkotyków i wykrywalności 

tego rodzaju przestępstw
• zbyt mała aktywność dzielnicowego na tere-

nie Sołectwa, utrudniony kontakt z policjanta-
mi z Rewiru

• funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa

• zagrożenie, jakie stwarzają kamienie na pobo-
czu drogi stawiane przez właścicieli przylegają-
cych nieruchomości

• złe oznakowanie wysepek na ul. Kierskiej, za-
sadność przeprowadzania kontroli prędkości 
na tej ulicy

• plany dot. budowy świetlicy wiejskiej
• zwiększenie nakładów na rozbudowę oświetle-

nia ulicznego
• wniosek mieszkańców ulic Błękitna i Tęczowa 

w sprawie budowy oświetlania i podłączenia 
do kanalizacji

• kwestie utwardzenia, odprowadzenia wód i bra-
ku oświetlenia na ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 
oraz Powstańców Śląskich i Powstańców Wiel-
kopolskich

• krytyczna ocena faktu dopuszczenia do wybudo-
wania domu w pobliżu jez. Kierskie Małe

• krytyczne uwagi dot. standardu utrzymania czy-
stości na terenie Gminy

• konieczność dokończenia budowy ul. Polnej
• zasadność podjęcia rozmów z Poznaniem od-

nośnie chodnika na odcinku przychodnia-prze-
jazd kolejowy

• konieczność przycięcia krzewów przy placu zabaw
• pytanie o możliwość uzyskania wglądu w doku-

mentację przebudowy linii E59
• pytanie o zabezpieczenie przez Gminę terenu pod 

budowę linii 2x400kV w wariancie VII
• znacząca podwyżka ceny wody
• krytyczne uwagi co do jakości oczyszczania ście-

ków sanatorium
• negatywna ocena obsługi autobusowej miejsco-

wości Pawłowice

 ŻYDOWO-ROSTWOROWO
22 lutego 2017 r., Świetlica wiejska w Żydo-

wie. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 14

Poruszone kwestie:
• zasadność pojawienia się patrolu Policji na ul. 

Świerkowej
• zgłoszenie, iż po budowie kanalizacji w Krzysz-

kowie osuwa się ziemia i dochodzi do załamania 
drogi w pobliżu rowu

• zatkana studzienka w ciągu pieszo-rowerowym 
przy ul. Rokietnickiej

• postulat, aby dokumentacja projektowa każdej 
inwestycji była  upubliczniania z odpowiednim 
wyprzedzeniem

• zgłoszenie, iż na ul. Modrzewiowej już po roku 
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eksploatacji powstają koleiny
• zasadność budowy nawierzchni ulic Jodłowa 

i Graniczna
• obowiązki co do odśnieżania chodników w Ży-

dowie
• zagrożenie, jakie stwarzają zarośnięte, niezago-

spodarowane działki; możliwości w zakresie zdy-
scyplinowania właścicieli

• wniosek o zamontowanie poduszek berlińskich 
na ul. Kolejowej

• uciążliwe odory z oczyszczalni ścieków
• pytanie o zamierzenia inwestycyjne dot. ul. Ko-

lejowej
• postulat, aby osad ściekowy wywożony na pola 

uprawne był jak najszybciej zaorany

 SOBOTA-BYTKOWO
23 lutego 2017 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy 

Rokietnica. Liczba uczestników – stałych miesz-
kańców Sołectwa: 37

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady 
Sołeckiej.

Poruszone kwestie:
• nielegalne wysypisko śmieci w Sobocie
• odory dobywające się z oczyszczani ścieków; pla-

ny dot. poletek osadowych i magazynowania osa-
du osuszonego

• negatywne uwagi co do przepływu informacji na 
linii Sp. PUK - mieszkańcy

• pytanie dot. udziału ścieków dowożonych w ogól-
nej ilości przyjmowanej przez oczyszczalnię

• pytanie o możliwość ograniczenia dowozu na 
oczyszczalnię ścieków spoza Gminy

• postulat utwardzenia dróg osiedlowych, zamiast 
ich równania; możliwości udziału finansowego 
mieszkańców w takim zadaniu

• problem odprowadzenia wód z posesji bezpo-
średnio na drogi

• zgłoszenie dot. braku tabliczki z nazwą Żurawi-
nowa

• zły stan koryta rzeki Samica
• postulat podziału Sołectwa na dwa mniejsze
• zaawansowanie prac dot. budowy gazociągu
• obecny status terenu po polu golfowym
• wniosek o uzupełnienie informacji w BIP dot. 

zarządzeń Wójta oraz składów rad nadzorczych 
spółek gminnych

• wniosek, aby informacje o spotkaniach z miesz-
kańcami były również zamieszczane na tablicach 
ogłoszeń

 KOBYLNIKI
24 lutego 2017 r., Sala Kółek Rolniczych w Ko-

bylnikach. Liczba uczestników – stałych mieszkań-
ców Sołectwa: 34

Przeprowadzono wybory Sołtysa.
Poruszone kwestie:

• segregacja odpadów – potrzeba bardziej przej-
rzystej instrukcji, jakiego typu odpady podlega-
ją segregacji; pytanie o odbiór odpadów wielko-
gabarytowych, worków po nawozach, odpadach 
po wykonaniu małego remontu

• pytanie dlaczego kanalizacja w Kobylinkach Ma-
łych nie jest dofinansowana

• zgłoszenie, iż drogi po wybudowaniu kanalizacji 
nie zostały przywrócone do stanu pierwotnego; 
Sp. PUK nie uporządkowała terenu po zakończo-
nych pracach - pozostały ziemia, glina, kamienie, 

koleiny, zniszczono wcześniej nawieziony destrukt
• pytanie o postęp prac związanych z budową chod-

nika do Napachania
• złe warunki, w jakich odbywają się Zebrania 

Wiejskie
• postulat postawienia wiaty i utwardzenia ul. Ka-

rolewskiej
• mała dostępność placów zabaw
• perspektywy budowy kanalizacji w Kobylnikach 

Dużych
• komunikacja autobusowa do Kobylnik; ewentu-

alne zwiększenie liczby kursów przez Napachanie
• problemy Poczty Polskiej z dostarczaniem prze-

syłek
• zarośnięta droga Dalekie-Kokoszczyn
• odszkodowania dla mieszkańców w kontekście 

wytyczenia przebiegu linii 2x400kV w wariancie 
VII; krytyczna ocena działań władz w kontekście 
dyskusji nad przebiegiem linii

• krytyczna uwaga co do planów poniesienia przez 
Gminę nakładów na budowę dworca kolejowego

• wątpliwości co do zasadności likwidacji punktu 
ładunkowego w Rokietnicy

• funkcjonowanie szkoły w Napachaniu w tzw. okre-
sie przejściowym

 PRZYBRODA
28 lutego 2017 r., Świetlica wiejska w Przybro-

dzie. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 24

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady 
Sołeckiej.

Poruszone kwestie:
• konieczność zwiększenia liczby patroli Policji na 

terenie Sołectwa
• problem niskiej frekwencji w wydarzeniach orga-

nizowanych przez Sołtys i Radę Sołecką
• perspektywy budowy chodnika
• dostęp do światłowodu i gazu
• postulat uruchomienia bezpośredniego połącze-

nia autobusowego z Poznaniem; głosy dot. uciąż-
liwych przesiadek

• kwestia uregulowania własności terenu boiska
• sceptyczne uwagi co do rozbudowy szkoły w Na-

pachaniu w kontekście planów budowy szkoły 
w Cerekwicy

• pytanie o skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych

• zgłoszenie dotyczące potrzeby należytego utrzy-
mania skweru na pętli autobusowej

 STARZYNY-ROGIERÓWKO
1 marca 2017 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Ro-

kietnica. Liczba uczestników – stałych mieszkań-
ców Sołectwa: 15

Poruszone kwestie:
• zgłoszenie dot. gromadzenia się w godzinach 

wieczornych młodzieży w opuszczonym domu 
na ul. Ptasiej

• perspektywa wybudowania komisariatu w Ro-
kietnicy

• pytanie dot. dotowania żłobków
• krytyczne uwagi co do przebiegu linii 2x400kV 

w wariancie VII
• pytanie o dalsze plany w zakresie rozbudowy sie-

ci kanalizacyjnej
• postulat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny
• problem z odwodnieniem działek w m. Starzy-

ny, konieczność przywrócenia zniszczonych urzą-
dzeń drenarskich

• zgłoszenie dot. niedozwolonych przejazdów sa-
mochodów ciężarowych ul. Polną

• wniosek o oczyszczenie stawu w Starzynach
• pytanie dot. rozprzestrzenia się ptasiej grypy

 KRZYSZKOWO
2 marca 2017 r., Świetlica wiejska w Przybro-

dzie. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 47

Poruszone kwestie:
• zgłoszenie dot. obraźliwych treści umieszczanych 

na terenie cmentarza
• zły stan dróg po wykonaniu kanalizacji; uwagi co 

do złego stanu ul. Głównej
• zbyt wąskie worki na odpady segregowane
• pytanie o harmonogram podłączania posesji do 

kanalizacji
• konieczność wykonania końcowego odcinka ul. 

Trakt Napoleoński
• zasadność postawienia znaków drogowych na 

ul. Kozietulskiego,  Legionów Polskich, Trakt Na-
poleoński

• plany dot. budowy u. Polnej
• pytanie o chodnik na ul. Głównej
• wniosek o postawienie lampy przy ul. Spokojnej 
• wniosek o utwardzenie parkingu naprzeciwko 

Szkoły Podstawowej w Rokietnicy
• pytanie o możliwość zdemontowania torów na 

ul. Koszycy
• perspektywy utworzenia w Krzyszkowie przy-

stanku kolejowego
• wniosek o wysypanie tłucznia na końcowym od-

cinku drogi w stronę Pamiątkowa
• pytanie o lokalizację zaworów odcinających wodę 

na ul. Wybickiego 

 MROWINO-CEREKWICA
3 marca 2017 r., Świetlica wiejska w Cerekwi-

cy. Liczba uczestników – stałych mieszkańców So-
łectwa: 53

Poruszone kwestie:
• pytanie dot. planów wycinki lasu przy ul. Kwia-

towej i uwarunkowań prawnych w zakresie za-
budowy w tym rejonie

• pytanie dot. terminu rozpoczęcia pozimowego 
równania dróg

• zasadność budowy ciągu pieszo-rowerowego 
do Rokietnicy

• plany dot. oświetlenia chodnika Mrowino-Ro-
kietnica

• pytanie o dalszy ciąg budowy kanalizacji w m. 
Cerekwica

• zły stan ul. Tarnowskiej
• postulat wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. 

Szkolnej przy przystanku autobusowym
• pytanie o dalsze kierunki rozwoju stref przemy-

słowych na terenie Gminy
• problem z obsługą przesyłek przez Pocztę Polską
• zasadność przeprowadzania kontroli prędkości 

na ul. Piaskowej, mała aktywność policjantów 
Rewiru na terenie Sołectwa

• pytanie dot. odwiertów prowadzonych przez 
PGNiG

• problem z parkowaniem przy szkołach w Ro-
kietnicy
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Dzień Samorządu Terytorialnego  
– polskie święto, któremu nie wolno 
odebrać treści.  
Obchodzone corocznie 27 maja ma status święta usankcjonowanego w 2000 r. 
specjalną sejmową ustawą. Upamiętnia pierwsze samorządowe wybory z 27 
maja 1990 r. Wolne, dumne, prawdziwe – przeciwwagę tych, które stanowiły 
groteskową fasadę demokratycznych swobód. 

Mimo swej już prawie dojrzałej rocznicy, w tym 
roku od ustanowienia święta mija bowiem 17 lat, 
na jego celebrowaniu pewnym cieniem kładzie się 
marzenie do powrotu do czasów centralizmu – de-
cydowania za nas czyli de facto - bez nas. Może za-
tem wolnej od jakichkolwiek wpływów i nacisków 
refleksji nad tym co mamy, warto pomóc choć-
by pigułką wiedzy nad istotą i fenomenem samo-
rządności. Niech w dyskusji z tymi, którzy rzeko-
mo wiedząc lepiej kwestionują istotę samorządu, 
przydatnym będzie pakiet merytorycznych argu-
mentów. Także na to, że obywatelskość to wspól-
ne, nie zaś elitarne i dostępne wybranym, zada-
nie. Gorąco zachęcam do lektury

Samorząd w Polsce. Łyk historii
Samorząd terytorialny to instytucja, bez której 

trudno mówić o nowoczesnym demokratycznym 
państwie prawa. Ze względu na wykonywane za-
dania jest bowiem najbliższy mieszkańcom. To oni 
także, dzięki obywatelskiemu charakterowi władzy 
ustawodawczej (sejmik, rada), a w gminie także wy-
konawczej (wójt, burmistrz, prezydent), w sposób 
bezpośredni w niej uczestniczą. 

Na ziemiach polskich, począwszy od wieku XVI 
aż do okresu rozbiorów, namiastkę samorządu te-
rytorialnego stanowiła tzw. demokracja szlachecka 
oparta na dominacji stanu szlacheckiego.  Zmiany 
w tym zakresie przyniosło dopiero Prawo o mia-
stach królewskich z 1791 r., które wprowadziło pra-
wa obywatelskie także dla bogatego mieszczaństwa.

Dalszą ewolucję przerwał w 1795 r. trzeci rozbiór. 
Przynależące do trzech zaborców ziemie polskie 
funkcjonowały w oparciu o ich prawo. Dotyczyło 
to także samorządu terytorialnego zorganizowa-
nego i działającego według prawa pruskiego, ro-
syjskiego i austriackiego. 

Międzywojnie 
W odrodzonym po I wojnie światowej państwie 

polskim przypieczętowaniem obowiązywania zasa-
dy szerokiego samorządu terytorialnego były zapisy 
Konstytucji Marcowej z 1921 r., która zapowiada-
ła przekazanie przedstawicielom samorządu części 
ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administra-
cji, kultury i gospodarstwa. 

Międzywojenny ustrój samorządowy funkcjo-
nował w sposób ujednolicony jedynie na poziomie 
gmin, miast i powiatów, obejmując na szczeblu wo-
jewódzkim, i to na starych zasadach, jedynie zie-
mie byłego zaboru pruskiego. Był typowym dla Eu-
ropy Środkowej kompromisem między klasycznymi 
rozwiązaniami demokratycznymi a tendencjami do 
silnej władzy wykonawczej. Mimo silnego nadzoru 
ze strony administracji państwowej, stanowił jed-
nak bardzo ważny etap w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego. Udowodniły to pierwsze lata 
Polski Ludowej. Mimo bowiem silnej tendencji do 
importu wzorów radzieckich to model przedwo-
jenny wywarł istotny wpływ na kształt instytucji 
administracyjnych.

Czasy PRL
Na przedwojennym ustawodawstwie oparł się 

w dużym stopniu dekret Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o orga-
nizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. 
Utrzymał obowiązujące w okresie międzywojennym 
instytucje administracyjne i rozwiązania prawne, 
a nawet rozciągnął je na Ziemie Odzyskane i Śląsk. 
Jednak była to prawidłowość bardzo ograniczona. 
- Do odtworzonych w 1944 r. przedwojennych in-
stytucji administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego działającego na szczeblu gmin, powiatów 
i województw, dodano bardzo szybko nowe elemen-
ty - rady narodowe przejęte ze Związku Radzieckiego.

Zhierarchizowane gminne, powiatowe i woje-
wódzkie rady narodowe, podporządkowane Krajo-
wej Radzie Narodowej, stały się organami uchwało-
dawczymi samorządu terytorialnego, pochodzącymi 
nie z wyboru, ale z delegacji: ich członkowie wyzna-
czani byli przez uprawnione organizacje. Kompeten-
cje rad wykraczały daleko poza uprawnienia organów 
samorządu, stając się z czasem przede wszystkim 
organami planowania i kontroli (wojewódzkie i po-
wiatowe rady narodowe opiniowały kandydatury 
odpowiednio na stanowiska wojewody i starosty. 
Mogły też wnioskować o ich odwołanie. Wojewo-
dowie i starostowie zobligowani byli do składania 
radom okresowych sprawozdań, zaś prezydia rad 
miały sprawować tzw. społeczną kontrolę nad or-
ganami rządowej administracji ogólnej). Zadania 
samorządowe wykonywały jedynie jako szczegól-
ne zadania zlecone. 

Ostatecznego zamachu na ustrój samorządowy 
w powojennej Polsce dokonano w 1950 r. znosząc 
samorząd terytorialny oraz jego związki i organy. 
Cała władza skupiona został w rękach rad narodo-
wych, rolę organów wykonawczo-zarządzających 
administracji państwowej przejęły prezydia rad, zaś 
majątek samorządu terytorialnego uznany został za 
państwowy. Dopełnieniem tych zmian było zlikwi-
dowanie w 1954 r gmin. Zastąpiono je trzykrotnie 
od nich mniejszymi gromadami.

W latach 1972-1975 instytucję „samorządu” pod-
dawano kilkakrotnym reformom. Najpierw powró-
cono do gmin rezygnując z gromad. Następnie zli-
kwidowano powiaty wprowadzając dwustopniowy 
podział terytorialny na województwa i gminy, po-
zbawiono prezydia rad narodowych roli wykonaw-
czo-zarządczej powołując do tego celu urzędy woje-
wodów, prezydentów oraz naczelników miast i gmin, 
wreszcie powrócono w latach 70-tych i 80-tych do 
terminologii samorządu w stosunku do rad naro-
dowych (gminne i wojewódzkie rady narodowe). 

Ustawa z 8 marca 1990 r o samorządzie teryto-
rialnym – największy sukces okresu transformacji 

O powrocie do klasycznej instytucji samorządu 
terytorialnego można mówić dopiero od 1989 r., 
a zwłaszcza od częściowo już demokratycznych wy-
borów z 4 czerwca 1989 r. Fundamentem tego pro-
cesu było przywrócenie po 40-tu latach, ustawą z 8 
marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustro-
ju opartego na gminie, zrywającego całkowicie ze 
scentralizowanym systemem rad narodowych. Tzw. 
reforma gminna polegała przede wszystkim na głę-
bokiej przebudowie zasad zarządzania sprawami 
publicznymi w skali lokalnej, w tym dysponowa-
nia środkami finansowymi i gospodarką komunal-
ną. Odtworzona samodzielność gmin, nawiązywała 
do klasycznego modelu okresu II Rzeczypospolitej 
oraz współczesnych doświadczeń krajów Europy 
Zachodniej, zwłaszcza Niemiec.  

Samo określenie samorządu terytorialnego jako 
„podstawowej formy organizacji życia publicznego 
w gminie”, wprowadziła tzw. Mała Konstytucja z 17 
października 1992 r. Jej art. 70 ust 4. zapowiadał 
także powołanie pozostałych, poza gminą, jedno-
stek samorządu terytorialnego. Jednak wobec nie-
sprzyjającego klimatu politycznego udało się to do-
piero w roku 1998 pod uchwaleniu Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 r.

Przeprowadzona wówczas reforma, określana po-
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tocznie jako II etap odbudowy samorządu w IV RP, 
polegała na utworzeniu dwóch jednostek samorzą-
du terytorialnego: powiatu i województwa. Wpro-
wadzało ją wiele ustaw, przede wszystkim jednak 
dwie z 5 czerwca 1998 r.: o samorządzie powiato-
wym oraz o samorządzie województwa. 

Proces przywracania instytucji samorządu tery-
torialnego po 1989 r należy uznać za swoisty feno-
men z dwóch najważniejszych powodów:  
 » zakończenia po raz pierwszy w historii polskiej 

państwowości budowy przejrzystego i jednoli-
tego dla całego kraju samorządowego systemu 
władz publicznych;

 » powołania podmiotów, działających w oparciu 
o zasadę pomocniczości (każdy szczebel władzy 
realizuje tylko te zadania, które nie mogą być 
skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy 
lub same jednostki działające w ramach społe-
czeństwa).
Wypracowanego kształtu samorządu terytorial-

nego nie należy jednak traktować statycznie. O tym, 
że poddany jest ciągłemu rozwojowi świadczą cho-
ciażby zmiany z 2002 r. wprowadzające, na szcze-
blu gmin, zasadę wyboru jednoosobowych orga-
nów wykonawczych (wójt, burmistrz, prezydent), 
zamiast wybieranych dotąd pośrednio organów ko-
legialnych (tzw. zarządów, nadal obowiązujących 
na szczeblu powiatu i województwa).

Co to jest samorząd? Katalog cech
Nie istnieje wyczerpująca definicja samorządu 

terytorialnego. Możliwe jest jedynie określenie ka-
talogu jego cech. Do najważniejszych z nich należą:

• decentralizacja zarządzania sprawami publiczny-
mi czyli wykonywanie zadań publicznych w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność;

• powierzenie owego zarządzania samym zainte-
resowanym czyli, wspólnocie terytorialnej oby-
wateli zamieszkujących określony obszar, sta-
nowiącej podmiot władzy publicznej;

• przynależność do wspólnoty mieszkańców nie 
jest dobrowolna lecz obligatoryjna - wynika 
z mocy prawa (ustawy), a nie z mocy własnego 
oświadczenia woli;

• osobowość prawna czyli uznanie przez prawo 
odrębności interesu lokalnego od interesu ogól-
nego reprezentowanego przez organy państwa;

• samodzielność w granicach prawa czyli ściśle zde-
finiowany przez prawo zakres działania i upraw-
nień chronionych prawem, ale i prawem ogra-
niczonych;

• działanie za pomocą organów władzy (uchwa-
łodawczych – np. rada gminy i wykonawczych – 
np. wójt gminy);

• korzystanie z władztwa administracyjnego, by 
skutecznie wykonywać przekazane zadania;
zarządzanie wyodrębnionym mieniem.

Gmina - najważniejsza jednostka sa-
morządu terytorialnego 

Samorząd terytorialny opiera się na decentraliza-
cji. Państwo „podzieliło się” swą władzą w przeko-
naniu, że wspólnota samorządowa, wykona okre-
ślony zakres zadań publicznych lepiej i efektywniej 
niż scentralizowana administracja rządowa.

Wśród jednostek samorządowych rola dominu-

jąca przypada GMINIE. To ona wykonuje wszyst-
kie zadania samorządu, niezastrzeżone dla  innych 
jednostek samorządowych.

Gwarancją tej pozycji jest podlegająca ochronie 
prawnej (sądowej) SAMODZIELNOŚĆ gmin. Jej naj-
istotniejsze aspekty to:
• samodzielność organizacyjna i personalna (wła-

sne organy, struktury, prawo do obsadzania stano-
wisk w administracji lokalnej, jednostkach organi-
zacyjnych, przedsiębiorstwach, zakładach i innych 
instytucjach samorządowych),

• samodzielność administracyjna (własne kom-
petencje do stanowienia przepisów administra-
cyjnych i do sprawowania władztwa administra-
cyjnego w ramach upoważnień ustawowych),

• samodzielność ekonomiczna (własny majątek i  
środki finansowe, władztwo podatkowe),

• samodzielność polityczna (wolne wybory opar-
te na głównie na kryterium lokalnym),

• samodzielność prawna (osobowość prawna, 
odrębna od państwa podmiotowość w prawie 
publicznym);

• samodzielność terytorialna (określony granica-
mi obszar funkcjonowania).
To wielki potencjał. Jego trwanie i sprawne funk-

cjonowanie nie jest wartością samoistną. Zależy bo-
wiem w największym stopniu od obywatelskiej doj-
rzałości, którą nieustannie należy w sobie budzić, 
kształtować i rozwijać. I dzięki temu nie pozwolić 
sobie jej zabrać.

Danuta Potrawiak

Sprostowanie
W	numerze	5/2017	„Ro-
kickich	Wiadomości”	
(str.6),	w	artykule	
zapowiadającym	
geodyskusję	 na	
temat	zagospodarowa-
nia	terenów	tzw.	Rokiet-
nicy	Centrum,	w	schemacie	
przedstawiającym	 chronologię	
wydarzeń	związanych	z	procedowaniem	mpzp	dla	tych	
terenów,	mylnie	zamieszczono	datę	związaną	z	wyło-
żeniem	mpzp	do	publicznego	wglądu.	Przepraszamy	
wszystkich	Czytelników	i	jednocześnie	informujemy,	że	
niezbędna	informacja	w	powyższym	zakresie	zostanie	
podana	do	publicznej	wiadomości	zgodnie	z	obowią-
zującymi	przepisami.

Referat Zagospodarowania Przestrzennego  
UG Rokietnica  

Bezpłatne badania 
mammograficzne
Firma	NS	ZOZ	Diagnostyk	zaprasza	na	bezpłatne	badania	
mammograficzne	Panie	z	przedziału	wiekowego	50-69	
lat	objęte	Programem	Profilaktyki	Raka	Piersi,	które	
nie	miały	wykonywanych	badań	w	ciągu	ostatnich	24	
miesięcy.	Wystarczy	przynieść	ze	sobą	numer	PESEL.	
Istnieje	również	możliwość	wykonania	badania	odpłatnie	
w	cenie	80	zł.
Badania	będą	wykonywane	w	dniu	28	czerwca	2017r.	
przy	Rokietnickim	Ośrodku	Kultury,	ul.	Szamotulska	29.
Rejestracja	 telefoniczna	od	poniedziałku	do	piątku	
8.00-16.00	pod	nr	(68)452	77	96;	(68)452	77	17;	
605	596	655;	605	598	077.

Weź udział

Konsultacje
społeczne

tel.: +48 (61) 89 60 600

www.rokietnica.pl

Wyniki 
Rodzinnego 
Konkursu 
Plastycznego

Miło nam poin-
formować, że w Ro-
dzinnym Konkursie 
Plastycznym Rokiet-
nickie InteGRAcje? 
– NATURA_lnie! 
czyli rodzinnie, zdro-
wo i zgodnie z natu-
rą zwyciężyła praca 
przygotowana przez 
Rodzinę Państwa 
Gąska. Pojawiła się 
ona na plakatach i w 
innych materiałach 
promujących IV edy-
cję Rokietnickich In-
teGRAcji.

Dziękujemy po-
zostałym uczestni-
kom za zaangażowa-
nie i zapraszamy do 
udziału w kolejnych 
inicjatywach w ra-
mach akcji POSADŹ 
NA SWOIM, o któ-
rych będziemy na 
bieżąco informować. 

UG Rokietnica
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Raport  
z gminnych  
inwestycji
1. Rokietnica: rozbudowa Gimnazjum, ul. Łanowa 

z wlotem skrzyżowania ul. Zacisze
2. Pawłowice: ul. Pawłowicka
3. i zapowiadane na najbliższe tygodnie zadania:

• w Mrowinie (ul. Towarowa) 
• oraz Napachaniu (chodnik w ul. Kobylnickiej. 

to kolejne wyczekiwane przez mieszkańców i za-
planowane w budżecie przedsięwzięcia realizo-
wane w 2017 r.  

Trwają prace przy realizacji inwestycji pn. „Roz-
budowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. 
Zakończono budowę instalacji wewnętrznych, pro-
wadzone są roboty wykończeniowe (szpachlowanie, 
malowanie, układanie płytek, przygotowanie ste-
lażu pod płyty ścienne). Obecnie trwa także mon-
taż systemu elewacji budynku. Równocześnie pro-
wadzone są roboty związane z budową wiaty dla 
rowerów przed budynkiem gimnazjum oraz robo-
ty brukarskie.

Pod koniec marca bieżącego roku rozpoczęto 
prace związane z przebudową ul. Łanowej w Ro-
kietnicy wraz z wlotem skrzyżowania ul. Zacisze. 
W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie 
jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
i szerokości 5,00m wraz z jednostronnym chodni-
kiem (ul. Łanowa) oraz pieszo-jezdni o nawierzch-
ni z betonowej kostki brukowej szer. 5,00m (wlot 
ul. Zacisze). Do wykonania jest także odwodnienie 
drogi (budowa sieci kanalizacji deszczowej, pom-
powni wód deszczowych i studni wpustowych) oraz 
oświetlenie uliczne.

Obecnie zakończono budowę odcinka kanaliza-
cji deszczowej od ul. Szamotulskiej do planowanej 
pompowni wód deszczowych. Wykonano część ro-
bót elektrycznych. Trwają prace brukarskie (układa-
nie krawężników i oporników, układanie nawierzch-
ni chodnika).

Od połowy kwietnia trwa przebudowa nawierzch-
ni ul. Pawłowickiej w Pawłowicach. W ramach za-
dania zostanie wykonana jezdnia z betonu asfal-
towego o szerokości 5,50m, na odcinku o długości 
około 980m (od końca istniejącej nawierzchni bi-
tumicznej do ul. Piaskowej). Zakończono już remont 
istniejących przepustów. Trwają roboty związane 
z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Zadanie realizowane jest ze wspar-
ciem środków z budżetu samorządu województwa 
wielkopolskiego w ramach programu dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się również 
rozbudowa ul. Towarowej w Mrowinie oraz budo-
wa chodnika przy ul. Kobylnickiej w Napachaniu. 
Informujemy, że w związku z prowadzonymi robo-
tami drogowymi mogą wystąpić utrudnienia w ru-
chu na odcinkach dróg objętych przebudową. Prze-
praszamy za chwilowe niedogodności.

Referat Inwestycji i Infrastruktury  
UG Rokietnica
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Ruszyła „AKADEMIA ZDROWIA 
SANTANDERA” z Nordic Walking.

9.05.17 r. (wtorek) ruszyła długo oczekiwana 
przeze mnie ”AKADEMIA ZDROWIA SANTANDE-
RA” z Nordic Walking. Na czym polega i z czym jest 
związana pisałem w poprzednich „Wiadomościach 
Rokickich”, ale żeby wyjaśnić tym, którzy nie mie-
li okazji przeczytać tego artykułu, po krótce wyja-
śnię, o co chodzi i czego dotyczy seria spotkań mi-
łośników chodzenia z kijkami. Otóż w 26 miastach 
naszego kraju jednocześnie (o jedno miasto wię-
cej niż pisałem w poprzednim artykule) w kolejne 
wtorki (od 9.05. do 27.08.) o godz. 18 00 spotykamy 
się w ustalonych przez trenerów miejscach, aby za-
znajomić się z zasadami oraz techniką Nordic Wal-
king. Jeszcze raz muszę podkreślić, że zajęcia są cał-
kowicie bezpłatne i dobrowolne dla uczestników.

Czas na kilka własnych refleksji. Z każdym dniem 
zbliżającym nas do zajęć wzrastała liczba telefonów 
od osób zainteresowanych z pytaniem o szczegó-
ły. Zainteresowanie było duże, ale na dwie godziny 
przed godziną „zero” zadzwonił telefon. Pani po dru-
giej stronie słuchawki uświadomiła mi, że właśnie 
pada deszcz i pogoda jest nie zachęcająca do wyjścia 
na zewnątrz. Spojrzałem w okno i zobaczyłem, że to 
prawda (przed 15 nawet padał śnieg) i zaczęło mnie 
ogarniać zwątpienie czy wypali, czy ktoś przyjdzie. 
Później kolejny telefon i to samo, ale każdy zapo-
wiadał przyjście w przyszłym tygodniu. Przypomi-
nam, że nie musimy być na wszystkich 17 zajęciach. 
Możemy przyjść zawsze kiedy mamy czas i ochotę, 
a gdy  będziecie chcieli, pokażę i opowiem „w pi-
gułce” o zasadach i technice Nordic Walking. Całej 

reszty dowiecie się z czasem, ponieważ w trakcie 
marszu, gdy warunki pozwolą, podchodzę i instru-
uję w marszu. Obycie przychodzi wraz z pokona-
nymi kilometrami i jest wprost proporcjonalne do 
pokonanej drogi. Ale do rzeczy. Wtorek 1745 parku-
ję w umówionym miejscu. Jest jeszcze trochę cza-
su, ale już widać pierwszą osobę, i następną, i na-
stępną… O umówionej 18 00 zebrała się już całkiem 
spora grupa osób. Inaugurację zajęć mogę uznać za 
bardzo udaną. Przyszło dużo uśmiechniętych, en-
tuzjastycznie nastawionych osób. Ale były i osoby 
nieśmiałe, które nie wiedziały czego się spodzie-
wać. W miarę upływających chwil, lody topniały 
i atmosfera stawała się coraz lepsza. Po zrobieniu 

wspólnego, obowiązkowego zdjęcia przeszliśmy na 
boisko, gdzie od rozgrzewki rozpoczęły się właściwe 
zajęcia. Zaangażowanie uczestników było tak wiel-
kie, że „niechcący” przedłużyłem zajęcia o kilkana-
ście minut. Ale nikt nie zwrócił na ten fakt uwagi.

Cieszę się, że było tak wielu uczestników, że at-
mosfera zajęć była bardzo pozytywna i z całego ser-
ca zapraszam na kolejne spotkania zarówno tych, 
którzy przyjdą drugi raz jak i tych, którzy przyjdą 
po raz pierwszy. I jeżeli podobały Wam się zaję-
cia NW zabierzcie ze sobą znajomych i sąsiadów. 
A jeżeli bolą Was jakieś mięśnie, nie martwcie się, 
to normalne i oznacza, że ćwiczyliście sumiennie 
i uruchomiliście te części ciała, o których w życiu 
codziennym zapominamy, a które z punktu widze-
nia anatomicznego są bardzo ważne.

Instruktor, Trener PFNW 
Dariusz KOSICKI 
Tel. 691 636 684

1 czerwca to jak wszystkim wiadomo 
dzień wszystkich dzieci,
Pierwszy czerwca dzień radosny 
kwitną kwiatki, słońce świeci... 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzę Wszystkim dzieciom w dniu Ich 
święta moc uśmiechu i radości 
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Radny
Piotr Hałas

* * *
Wita Was słoneczny ranek, 
tyle dzisiaj niespodzianek, 
tyle przygód czeka nas. 
Pierwszy czerwca! Wstawać czas! 
Dzisiaj święto wszystkich dzieci – 

to szczególny dla nas dzień. 
Jasne złote słonko świeci, 
spoza chmur uśmiecha się. 
Dzisiaj święto wszystkich dzieci, 
niech nam pięknie słońce świeci. 
Wszyscy śmieją się od rana, 
każda buzia roześmiana, 
czar zabawy dziś panuje, 
Każde serce się raduje.  
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają 
Takie życzenia Wam składa

Radny
Władysław Mielcarek
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Arturo… Grazie
Rozmowę z Arturo Mari, 
fotografem papieskim, 
przeprowadził i tłumaczył 
ks. Łukasz Majchrzak

Kiedy zaczęła się Pana przygoda z fotografiką?
Pierwsze wspomnienia sięgają 5 roku życia. Mój 

ojciec, podobnie jak dziadek, pracował w Watyka-
nie, był jednym z wielu ludzi, którzy troszczą się 
o codzienne sprawy życia w tym niewielkim tery-
torialnie państwie. Tata kierował pracami w pod-
ziemiach Bazyliki, które w końcu doprowadziły do 
odnalezienia kości św. Piotra, wybranego przez Chry-
stusa na pierwszego z Apostołów. Wtedy amatorsko 
zajmował się dokumentowaniem owych prac tak-
że dzięki fotografiom. W domu zrobił małą ciem-
nicę gdzie wywoływał zdjęcia. Towarzyszenie ojcu 
w tym niezwykłym procesie wydobywania obrazu 
ukrytego na kliszy fotograficznej stało się dla mnie 
początkiem życiowej pasji.

Co było potem?
Moja historia jest jak z bajki. W tamtych latach 

powstał niedaleko naszego domu pierwszy w Rzy-
mie i w ogóle we Włoszech instytut, szkoła kształ-
cąca fotografów i dziennikarzy. Rektor tego instytu-
tu był przyjacielem mojego ojca i zgodził się przyjąć 
mnie mimo, że miałem dopiero 11 lat. Z wielkim za-
interesowaniem, ale i łatwością przeszedłem przez 
4 lata tej szkoły i pod koniec nazywano mnie w gro-
nie profesjonalistów „złotym dzieckiem”. Ta fama 
roznosiła się tak bardzo, że nawet Telewizja Włoska 
poprosiła mnie o angaż i nawet zostałem przyjęty. 
Kiedy zorientowali się ile mam lat, prosili abym po-
czekał do odpowiedniego wieku. Wtedy właśnie ów-
czesny dyrektor L’Osservatore Romano, kiedy spo-
tkał przypadkowo mego ojca na ulicy, powiedział, 
aby przyszedł ze mną do biura, że chce zobaczyć to 
„złote dziecko”. Był 9 marca 1956 roku, kiedy wsze-
dłem po raz pierwszy do biura L’Osservatore Roma-
no, aby je opuścić po 53 latach pracy. 

Czym się Pan zajmował na co dzień?
Byłem redaktorem, dziennikarzem i dyrektorem 

fotograficznym L’Osservatore Romano, prowadziłem 
dokumentację Państwa Watykańskiego i wreszcie 
osobistym fotografem Papieża.

Była to praca wymagająca i ciekawa… 
Tak, nigdy się nie nudziłem, zwłaszcza przy Janie 

Pawle II, dziś już błogosławionym. Mimo, że każdy 
dzień miał ustalony z góry program, często podob-
ny, zaczynając od Mszy Świętej w prywatnej kaplicy 
Papieża aż do wieczornych spotkań, doświadczeń 
było bardzo wiele i ciągłej uwagi, aby nie przegapić 
tych najważniejszych, najpiękniejszych momentów. 
Byłem do dyspozycji przez cały czas. 27 lat mogłem 
obserwować codzienne życie błogosławionego Pa-
pieża, żyć obok niego i razem z nim, w rodzinnej 
atmosferze, widzieć jego gesty i spotkania z ludź-
mi, uczyć się jego niezwykłej osobowości. Pośród 
wielu zdjęć, niektóre pozwalały zachować ten je-
den, szczególny moment, coś niepowtarzalnego. 

Pamiętam zdjęcie z pierwszych tygodni mojej pra-
cy. Papież Pius XII został wniesiony w lektyce na 
audiencję i wstając rozłożył ręce w geście pozdro-
wienia. Wtedy uchwyciłem ten moment majesta-
tyczny, niezwykły. Tamto zdjęcie obiegło cały świat.

Zmieniały się także warunki pracy, możliwości 
techniczne…

Można powiedzieć, że była to ewolucja apara-
tów fotograficznych i innych technicznych nowinek, 
do momentu rewolucji jaką stała się era aparatów 
i technologii cyfrowej. W początkach mojej pracy 
droga od zrobienia zdjęcia do publikacji była długa. 
Czasem przez kurierów, niekiedy osobiście, przeka-
zywałem materiały do największych agencji informa-
cyjnych, aby pierwsze zdjęcia z danego wydarzenia 
mogły się ukazać jak najszybciej. Często drogą lot-
niczą, specjalnymi przesyłkami, trzeba było działać 
sprawnie. W tej pracy nie można się mylić. Zawsze 
miałem przy sobie kilka aparatów, aby móc w każ-
dej chwili i w każdych warunkach uwiecznić to, co 
miałem przed oczami. Dziś można prawie natych-
miast dokonywać selekcji i wysyłać zdjęcia drogą 

internetową. Ponieważ fotografowie różnych ga-
zet i agencji informacyjnych nie mogli być blisko 
Papieża, ujęcia wykonywane przez nas były z zało-
żenia ciekawsze i wartościowsze dla wszelkich pu-
blikacji. Dlatego przekazywaliśmy gratis materiały, 
które ukazywały się w różnych międzynarodowych 
dziennikach, a dzisiaj także stronach internetowych. 

Niezwykła historia początków pracy doprowadziła 
Pana w końcu do pontyfikatu, któremu miał Pan 
poświęcić tak wiele lat. Jak wyglądało pierwsze 
spotkanie z Janem Pawłem II? 

Było to w czasie Soboru Watykańskiego II. Dzię-
ki Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu poznałem 
Arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyłę. Wiele wtedy 
rozmawiano o Polsce, o sytuacji za żelazną kurtyną. 
Już te pierwsze spotkania ujawniały jego niezwykłą 
osobowość, pokorę. Był ponad przeciętność, był li-
derem, był przecież współinicjatorem listu z prze-
słaniem przebaczenia do Episkopatu Niemiec. Póź-
niej widać było jego bliskość z Papieżem Pawłem 
VI, który liczył się z jego zdaniem, ustanowił go kar-
dynałem Kościoła.

Jak wspomina Pan dzień wyboru, słowa Habemus 
Papam?

Na Placu Świętego Piotra przez jakiś czas radość 
mieszała się z niepewnością o kogo chodzi. Samo 
nazwisko niewiele mówiło, nieliczni, w tym Pola-
cy, przeżywali prawdziwą euforię. To pierwsze spo-
tkanie i błogosławieństwo były zwiastunem jego 

otwartości i niezwykłej inteligencji. Zwrócił się do 
zgromadzonych ludzi zapomnianym w Rzymie po-
zdrowieniem chrześcijańskim: Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus. Był to akt wiary, ukazanie pry-
matu i potrzeby Boga zarazem. Znał język włoski 
i w tym pierwszym dialogu w tłumem ujął obec-
nych ponad 100 tysięcy ludzi swą prostotą i dow-
cipem, słynne corrigerete, które wywołało aplauz 
Włochów, natychmiast stał się ich Papieżem. Inau-
guracja pontyfikatu była z kolei zapowiedzią pro-
gramu jego działalności. Nie bójcie się, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi. On pierwszy z odwagą 
i osobistym zaangażowaniem będzie obrońcą czło-
wieka, rodziny, kobiet, prawa pracy. To przesłanie 
on sam zrealizował, oddał swoje życie Chrystusowi. 

Na historię można patrzeć z różnych perspektyw. 
Według Pana, w jaki sposób Papież przyczynił się 
do ustania podziałów w Europie środkowej i obale-
nia muru?

Dla niego to była osobista walka. Nie wypowiadał 
słów na darmo. Wiedział jaką wartość ma prawdzi-
wy pokój między ludźmi i narodami. Na spotkaniach 
przedstawicieli krajów Europy większość chciała rzą-
dzić, dzielić między siebie, nie myśląc o drugich i o 
potrzebie realnego pokoju. Jan Paweł II zawsze an-
gażował się w te dyskusje oczekując konkretnych po-
staw od tych, którym powierzono władzę w społe-
czeństwie. Wielkim sprzymierzeńcem Papieża w tej 
walce o pokój był prezydent Związku Radzieckiego 
Michaił Gorbaczow. Na jednym ze spotkań, wysłu-
chawszy kolejnych pustych przemówień, wstał i po-
wiedział: Dosyć! Niech teraz Ojciec Święty (mimo, 
że był przedstawicielem ateistycznego ustroju wła-
śnie w taki sposób zwrócił się do Papieża) wskaże 
nam wszystkim drogę do prawdziwego i trwałego 
pokoju! Jan Paweł II mówił wtedy o bardzo jasnych 
krokach, które później zostały zrealizowane. Kilka 
miesięcy później mur berliński runął. Wiele intuicji 
Papieża sprawdzało się w kolejnych latach historii 
Europy. Szkoda, że nie wszyscy poszli za jego gło-
sem. Tamto spotkanie jedynie symbolicznie ukaza-
ło więź i przyjaźń jaka istniała między Janem Paw-
łem II a Michaiłem Gorbaczowem.

Byli przyjaciółmi?
Można tak określić ich relację, bliską, poufną, 

zarówno w sprawach politycznych jak i osobistych. 
Pierwsze oficjalne spotkanie z Papieżem w 1989 
roku, już po upadku muru, na które Gorbaczow przy-
był ze swoją małżonką Raisą, pozostawiło we mnie 
niezatarte wspomnienia. Kiedy delegacja weszła do 
sali, w której oczekiwał Papież, pierwsza z kolei była 
Raisa, żona prezydenta. Na widok Jana Pawła II na-
gle zatrzymała się w bezruchu, zupełnie oniemiała, 
jakby zaskoczona, w jakiś przedziwny sposób ujęta 
postacią Papieża. Cały czas patrzyła na Ojca Święte-
go, nie mogąc jednak zrobić kroku naprzód. Trwało 
to chwilę zanim została poprowadzona, aby przy-
witać się z Papieżem. Ten pogłaskał ją po twarzy 
i zaczęła się rozmowa. Był to wtedy gest bez pre-
cedensu wobec małżonki prezydenta państwa na 
oficjalnej przecież wizycie.

Swymi gestami Jan Paweł II przełamywał konwe-
nanse dyplomatyczne i możemy powiedzieć zyski-
wał sobie przyjaciół. Co wyniknęło z tego pierwsze-
go spotkania?

Zapraszamy serdecznie  
na spotkanie z Panem Arturo Mari 

fotografem św. Jana Pawła II 
13 czerwca 2017 r. g. 19.00

Kościół w Rokietnicy 
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Arturo Mari (ur. 1940 w Rzymie – fotograf wa-
tykański, osobisty fotograf papieża Jana Pawła 
II. Jest autorem wielu albumów poświęconych 
Janowi Pawłowi II, wykonał ok. miliona jego 
zdjęć. Pracował jako fotograf kolejnych papie-
ży przez 51 lat. Swoją pracę rozpoczął 9 mar-
ca 1956 za pontyfikatu Piusa XII. Potem, stale 
jako fotograf  L’Osservatore Romano, towarzy-
szył kolejnym papieżom: Janowi XXIII, Pawłowi 
VI, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II, aż po 
pontyfikat Benedykta XVI. Podczas swojej wie-
loletniej fotograficznej pracy przy boku papieża 
nigdy nie wziął ani jednego dnia urlopu. Jana 
Pawła II fotografował aż do śmierci. Ostatnie 
jego zdjęcie wykonał w dniu pogrzebu.

Pozostali w stałym kontakcie. Kiedy po 10 la-
tach Raisa, żona Gorbaczowa, poważnie zachoro-
wała, były prezydent natychmiast przekazał swoją 
prośbę, aby Papież za nią się modlił. W ostatnich 
dniach dzwonił do Jana Pawła II z prośbą i nadzie-
ją, że wstawiennictwo Ojca Świętego pomoże. Wie-
dząc, że zbliża się koniec jej życia, Papież odwołał 
tego dnia bieżące spotkania i poszedł do kaplicy, 
aby sprawować Eucharystię w intencji Raisy, mał-
żonki Michaiła Gorbaczowa.

Niesamowite…
Dopiero kolejne spotkanie w Watykanie, na któ-

re Gorbaczow przybył z dorosłą już swoją córką Iri-
ną odsłoniło kulisy tego, w jaki sposób Jan Paweł 
II wpływał na losy pojedynczych osób, a przez nie 
na historię całych społeczeństw. Pod koniec wizy-
ty, która trwała 1 godzinę i 40 minut, przy czym 
z reguły przeznaczone było około minut 30, Irina, 
córka Gorbaczowa, zwróciła się do Jana Pawła II, 
aby mu zdradzić pewną tajemnicę. Opowiedziała, 
że po owym pierwszym spotkaniu w 1989 roku, jej 
mama Raisa, po powrocie do Moskwy, codziennie 
zabierała ją do kaplicy na Kremlu i razem modli-
ły się za Papieża, za tatę, czyli Pana Michaiła, oraz 
w intencji pokoju. Irina kontynuowała mówiąc, iż 
kiedy mama zachorowała i nie miała już sił, ona da-
lej się modliła i czyni to po śmierci mamy do dzi-
siaj, prosząc Boga w intencji Jana Pawła II. Wyjęła 
z torebki różaniec i powiedziała, że z mamą modli-
ły się zawsze na tym różańcu, który ona otrzyma-
ła kiedyś od Papieża, po czym pocałowała krzyż na 
różańcu i schowała go. 

I w taki sposób Jan Paweł II wpływał na życie także 
wielkich tego świata…

Nie znamy wszystkich skutków rozmów Papieża 
z przedstawicielami państw czy rządów, ale z pewno-
ścią wielu z nich poruszyło osobiste spotkanie z Oj-
cem Świętym. Jednym z naprawdę bliskich przyja-
ciół Jana Pawła II był Prezydent Republiki Włoskiej 
Alessandro Pertini. Pewnego dnia wezwano mnie 
i okazało się, że ruszamy w drogę helikopterem. Od-
daliliśmy się od Rzymu i zabudowań, aby wylądo-
wać w wolnej górskiej przestrzeni. Tam czekał na 
Papieża Pertini. Spacerując rozmawiali długi czas. 
Gdy wracali zobaczyłem niezwykłą scenę. Oto Per-
tini uklęknął przez Janem Pawłem II i płakał, mó-
wiąc, że jego matka spogląda na nich z nieba i widzi 
swego syna ateistę rozmawiającego z Papieżem. Ich 
przyjaźń przeszła ostatnią próbę w godzinie śmier-
ci byłego wtedy prezydenta. Ojciec Święty dowie-
dziawszy się, że Pertini chce go zobaczyć odwołał 
swoje plany i udał się do szpitala. Tam jednak żona 
Pertiniego, Carla, nie pozwoliła Papieżowi wejść do 
pokoju szpitalnego. Jan Paweł II usiadł na koryta-
rzu i modlił się na różańcu. W pewnym momencie 
wstał, udzielił błogosławieństwa i powiedział, że 
jego przyjaciel jest już w raju. 

Był blisko ważnych ludzi pragnąc zmienić oblicze 
ziemi dzięki ich możliwościom, ale odwiedzał także 
tych, o których nikt nie pamięta. Jakie spotkanie 
wspomina Pan najbardziej? 

Z pośród 104 podróży międzykontynentalnych 
i 180, które Papież odbył na terenie Republiki Wło-
skiej, z pewnością jest to wizyta w Korei Południowej 
na wyspie Pusan, wyspie trędowatych. Odradzano 

Ojcu Świętemu to spotkanie, jednak on zdecydo-
wanie chciał przybyć w to miejsce. Protokół prze-
widywał krótką modlitwę i błogosławieństwo. Jan 
Paweł II, kiedy wszedł do pomieszczenia, w którym 
przebywali chorzy na trąd (wiemy, że są to osoby 
z ubytkami skóry, czy części twarzy) najpierw uklęk-
nął i modlił się w ciszy około 8 minut, po czym wstał 
i zaczął kolejno podchodzić do każdego, a było tam 
700 osób, witając się, błogosławiąc, głaskając czule 
tych, których świat izoluje i odtrąca.

Jan Paweł II przebywał często w tłumie, ale potrafił 
nawiązać kontakt z pojedynczym człowiekiem…

To był jego charyzmat i talent. W czasie wizyta-
cji Parafii pw. Chrystusa Króla oddalonej ok. 100 ki-
lometrów od Watykanu, w dzień swoich urodzin, 
Ojciec Święty tradycyjnie wchodził główną nawą 
kościoła, pozdrawiając wiernych, z niektórymi za-
mieniał kilka słów krótkiej rozmowy, aż tu nagle 
stanął przed nim chłopiec, miał może 9 lat, i zaczął 
odważnie mówić do Papieża. Trochę zasapany, po-
wiedział, że ledwo przedarł się przez tłum, bo ko-
niecznie chciał spotkać Ojca Świętego, ale czekał na 
mamę, aż się wyszykuje, a z tymi kobietami to już 
tak jest, że nigdy nie starcza im czasu na przygoto-
wanie, więc uciekł z domu i szybko biegł, aby przy-
nieść mu prezent na urodziny. Ponieważ jest mały 
i biedny nie ma nic wielkiego, ale chciałby Papieżo-
wi dać to – i wyjął z kieszeni cukierka, który podał 
Ojcu Świętemu. Jan Paweł II wzruszony, jak wszyscy 
świadkowie tej sceny, pocałował ten cukierek, przy-
tulił go do serca i powiedział: Nie zasługuję na to. 

Na zdjęciach uwieczniał Pan oficjalne spotkania i 
zwykłe, codzienne chwile życia Papieża…

Jan Paweł II ciągle szukał kontaktu z człowiekiem, 
zarówno jak miał możliwość osobiście rozmawiać 
z wielkimi tego świata, jak i wtedy, gdy przebywał 
w tłumie lub kiedy sam chciał się z kimś spotkać. 
W czasie jednej z pielgrzymek, w Ameryce Południo-
wej, Papież nagle kazał zatrzymać samochód i wy-
siadł, aby porozmawiać z pracującymi tam rolnika-
mi. W tych niespodziewanych decyzjach, nagłych 
zmianach planów, wyrażał swą troskę pasterską, 
dotykał realiów życia konkretnych ludzi, a przede 
wszystkim nawiązywał osobistą relację z człowie-
kiem. Nie chciał przyjmować obrazu rzeczywisto-
ści jedynie zza parawanu dyplomacji, z mediów czy 
z tego, co przekazywali mu specjaliści wielu dziedzin 
życia społecznego. On dotykał rzeczywistości, był 
blisko człowieka, chciał go spotykać, słuchać, ob-
serwować jego codzienne życie.

Gdzie Papież szukał inspiracji dla swoich przemó-
wień, tekstów które pisał?

Największym bogactwem była jego historia życia, 
osobiste doświadczenia. Jan Paweł II wiele przeszedł 
zanim rozpoczął swoją posługę dla Kościoła i świa-
ta na Stolicy Piotrowej. Strata bliskich, doświadcze-
nie wojny, głód, praca w fabryce, wypadek, szpital, 
powrót do życia, święcenia, studia w Rzymie, wi-
kariat, kontakt ze studentami, to wszystko wpłynę-
ło na styl jego życia i kształt pontyfikatu. Wiedział 
co pisać do chorych, bo sam cierpiał. Rozmawiał 
z młodymi o codziennych sprawach w czasie spo-
tkań w Castel Gandolfo i dzięki temu mógł docierać 
do nich z przesłaniem Ewangelii w czasie Świato-
wych Dni Młodych i przy innych okazjach. 

Jan Paweł II pracował całymi dniami, jeżeli nie przy 
biurku w czasie oficjalnych spotkań z kardynałami i 
przedstawicielami różnych ruchów kościelnych, był 
to wysiłek spotkań, rozmów, czasu poświęconego 
dla innych. Jak wyglądał odpoczynek Papieża i jego 
fotografa?

Przez te wszystkie lata nie wziąłem jednego dnia 
urlopu. Wynikało to właśnie z postawy Jana Pawła 
II, który także czas wakacji wykorzystywał, aby za-
jąć się wieloma istotnymi sprawami. Kochał góry 
i w klimacie przyrody wypoczywał, szukał nowych 
inspiracji, miał więcej czasu na modlitwę, odnawiał 
swą bliskość z Bogiem. Kiedy spacerował z różań-
cem w ręku, modlił się na brewiarzu, sprawował 
Eucharystię, był często jakby nieobecny, zagłębio-
ny w duchowy świat, z którego czerpał siły do co-
dziennej służby ludziom. Były momenty, kiedy wi-
działem jego twarz przemienioną przez modlitwę. 
To był Boży człowiek. 

Jak wspomina Pan ostatnie spotkanie z Janem 
Pawłem II?

Było to bardzo osobiste przeżycie. Okazało się po-
tem, że miało miejsce 8 godzin przed odejściem Pa-
pieża do Domu Ojca. Byłem w swoim biurze w Waty-
kanie, kiedy osobisty sekretarz Ojca Świętego dał mi 
znać, że mam przyjść do apartamentów papieskich. 
Wjechałem windą na górę. Przemierzałem dobrze 
znaną drogę, przez 27 lat była ona częścią mego 
życia, kolejnych dni, które zaczynały się wcześnie 
rano ok. 6.30 i trwały do późnych godzin wieczor-
nych, czasem do 22. Tego dnia jednak z kolejnym 
krokiem towarzyszyły mi wyjątkowo silne emocje. 
Arcybiskup Stanisław Dziwisz czekał na korytarzu 
i mówi do mnie, że Papież chce się ze mną widzieć. 
Wszedłem do pokoju. Ojciec Święty leżał na łóżku, 
przy którym uklęknąłem. Papież obrócił się w moją 
stronę, uśmiechnął się, podał dłoń, którą ucało-
wałem jak zawsze, tak jak się całuje z szacunkiem 
dłoń ojca. Trochę to trwało zanim mógł się ode-
zwać. Spojrzał na mnie i powiedział: Arturo… Gra-
zie. Pogłaskał mnie po głowie i po chwili wyszedłem 
z pokoju. Byłem fotografem, a on Papież Jan Paweł 
II wezwał mnie, żeby mi podziękować. Wciąż ten 
ostatni moment wspominam z wielkim uczuciem 
miłości wobec tego człowieka, który całe swe życie 
oddał dla dobra ludzi, aby mogli znaleźć Chrystusa 
i Jego zbawienie. Jan Paweł II dzielił się z nami swo-
ją świętością. Czekając na jego kanonizację może-
my to stwierdzić już dziś: Jan Paweł II był święty! 

Opracowanie : Adam Michta
Zdjęcie : Robert Woźniak
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„Dzieci dla Dzieci”,  
czyli kolejna odsłona Międzynarodowego 
Dnia Tańca w Rokietnicy! 

Wbrew opinii Paulo Coelho, którego zdaniem 
„O tańcu nie da się pisać (...) taniec trzeba tań-
czyć” („Czarownice z Portobello”), postanowiłam 
już po raz drugi zrelacjonować  czytelnikom „Rokic-
kich Wiadomości” niezwykłe wydarzenie, a miano-
wicie Międzynarodowy Dzień Tańca  w Rokietnicy. 
Gotowi na missionimpossible? W takim razie star-
tujemy! Uwaga, przygotujcie się na moc wrażeń!

W kalendarzu 23 kwietnia 2017 roku, na zegarze 
samo południe. Odwiedzamy Rokietnicki Ośrodek 
Sportu, a tam rozpoczyna się właśnie 3,5 godzinne 
święto tańca, zumby, muzyki na żywo i zabawy dla 
dzieci, czyli największa tego typu impreza taneczna 
w naszej gminie. Warto również podkreślić,  że to 
jeden z nielicznych w Polsce maratonów taneczno-
zumbowych skierowanych specjalnie dla dzieci.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami II Mię-
dzynarodowy Dzień Tańca w Rokietnicy otwie-
ra MARATON ZUMBY dla dzieci. Na scenie poja-
wiają się roześmiani instruktorzy z różnych stron 
naszego kraju: Paulina Górska(Gdańsk), Joanna 
Wolniewicz(Pobiedziska), Anna Piechowiak 

(Czerwonak), Mariusz Koperski(Koszalin), 
Magdalena Gertig(Poznań), wreszcie Magda An-
drzejewska, czyli pozytywnie zakręcona organizator-
ka całego roztańczonego zamieszania. Zaproszenie 
do zabawy  w rytm znanych latynoskich (i nie tyl-
ko) hitów przyjmują zarówno dzieci, jak i dorośli.O 
doskonałej atmosferze świadczy chociażby fakt, że 
po krótkim czasie, młodzi amatorzy zumby sponta-
nicznie wskakują na scenę i tańczą wspólnie  z in-
struktorami. 

Kolejna część rokietnickiego święta to niezwykle 
klimatyczny KONCERT ZESPOŁU LATYNOSKIEGO 
«LOS AMIGOS», czyli członków zespołu «Punto 
Latino» z programu „Mam Talent”. Victor Baeza 
z Chile i Roman Mendez z Meksyku rozgrzewają 
publiczność przy słynnych przebojach takich jak 
„Guantanamera”, „La bamba”, czy „Desperado”.

Wreszcie HIP HOPOWE ZAKOŃCZENIE  zeznanym 
z programu «You Can Dance» i zaprzyjaźnionym  
z naszą gminą Piotrem Szwarcem, który po raz ko-
lejny porywa do wspólnej zabawy zarówno dzieci, 
jak i rodziców.

 Imprezie towarzyszą LICYTACJE prowadzone 
przez nieocenioną p. Ewę Lisowską oraz liczne ANI-
MACJE dla dzieci. Do zabawy zachęcają duże MA-
SKOTKI Kubusia Puchatka i Scooby Doo. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszy się FOTOBUDKA oraz 
KĄCIK małej modelki, który oferuje  między innymi 
warkoczyki dla dziewczynek oraz malowanie twarzy. 
Ogromna rzesza „spidermanów”, którą można zaob-
serwować na DMUCHAŃCACH, sugeruje, że z usług 
kosmetyczki, korzystali również młodzi panowie. 
O pomyłce nie może być mowy, bo w trakcie impre-
zy można skorzystać z  bezpłatnej usługi BADANIA 
WZROKU.

Międzynarodowy Dzień Tańca w Rokietnicy to 
nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskona-
ła okazja do niesienia pomocy naprawdę potrze-
bującym. Wszystko zgodnie z hasłem „Dzieci dla 
Dzieci”. To ważna lekcja dla najmłodszych, którzy 
uczą się, że warto pomagać i uświadamiając sobie, 
że ta pomoc  czasem potrzebna jest takim samych 
dzieciom jak one. Podczas pierwszej edycji wspie-
raliśmy Maję i Gucia, czyli bliźniaki-wcześniaki, któ-
re przyszły na świat z bardzo niską masą urodze-
niową. Tym razem pomagamy 4-letniej Roksance 
Stańko z Obornik walczącej z chorobą nowotworową 
nerek. Na szczęście obecny stan zdrowia pozwala 
dziewczynce odwiedzić Rokietnicę i bawić się wspól-
nie z uczestnikami naszego święta, ale Jej rodzice 
nie ukrywają, że przed Roksaną jeszcze wiele wy-
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zwań, bo choroba bardzo spustoszyła organizm có-
reczki. Tymczasem skuteczne leczenie pociąga za 
sobą duże koszty, stąd pomysł, by na ten cel prze-
znaczyć środki zgromadzone w ramach Dnia Tańca. 
Przebieg zbiórki dla Roksanki koordynuje obornicka 
fundacja „Na prostej drodze»,której wolontariusze 
(w tej roli młodzież) towarzyszą nam podczas ca-
łego wydarzenia.  

Chętnych do zabawy i pomocy nie brakuje. 
Jak podkreśla główna organizatorka, frekwencja 
przerosła jej najśmielsze oczekiwania, bowiem 
w imprezie udział wzięło blisko 500 osób! W tej 
sytuacji nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć przy-
gotowania do kolejnej edycji. Już dziś trzymam kciu-
ki i przygotowuję się do pisania. Wszystkim, którzy 
chcą przypomnieć sobie atmosferę tego wydarze-
nia (albo zobaczyć je po raz pierwszy) polecam wi-
deo relacje zamieszczone w internecie. Wystarczy 
do wyszukiwarki wpisać hasło „II Międzynarodowy 
Dzień Tańca w Rokietnicy”. Koniecznie zajrzyjcie tak-
że na stronę fundacji, która opiekuje się Roksaną 
http://naprostejdrodze.pl/roksana-stanko/. Tam 
znajdziecie informacje dotyczące jej stanu zdrowia 
oraz numer konta, na który można wpłacać pienią-
dze, żeby dofinansować leczenie chorej dziewczynki.

Mariola Sudoł-Szczepaniak

P.S. Nad całością imprezy czuwała tradycyjnie Mag-
da Andrzejewska. Jednak, jak sama wielokrotnie pod-
kreśla, bez firm i ludzi „dobrej woli”, ta misja, byłaby 
rzeczywiście niewykonalna. Stąd czas na podzięko-
wania, a skoro tak, to oddaję Jej głos.Przygotujcie się 
na przemówienie rodem z oscarowej gali, bo Magda, 
otrzymawszy zadanie przygotowania „listy darczyń-
ców”,  napisała poniższą laudację, z wyjaśnieniem: 

„Nie potrafię tego skrócić. Wszyscy wydają mi się 
bardzo WAŻNI!!!”. Poznajcie więc bohaterów II Mię-
dzynarodowego Dnia Tańca w Rokietnicy.

„Na początek dziękuję p. Krystynie Sobkowiak 
z Szamotuł, która zapoznała mnie z losami ma-
łej Roksanki, po czym z wielkim zapałem włączy-
ła się w organizację tego przedsięwzięcia. Dzięku-
ję wszystkim firmom oraz osobom, które bawiły 
się z nami przez 3,5 godz.,za trud i wielkie zaanga-
żowanie w swoją pracę: NANA Rokietnica Paweł 
Dankowski, Doctor Marchewka Badanie wzroku, 
BlobJump Szamotuły Piotr Drewniak, Fotobudka 
AirPhotobooth, Maskotki InteGra. Pani Ewie Li-
sowskiej za profesjonalne przeprowadzenie licy-
tacji oraz p. Aleksandrze Bartnik za pomoc me-
dyczną. Wielkie dzięki dla Dj CUBI Kuba Przynoga 
oraz firmy Klaus - nagłośnienie Michał Klaus. Sło-
wa uznania dla Wójta Gminy Rokietnica i Urzędu 
Gminy za pomoc oraz patronat honorowy. To bardzo 
miłe, że po raz kolejny zaufano mojej tanecznej ini-
cjatywie. Ogromne podziękowania kieruję również 
do patronów medialnych za reklamę przed impre-
zą oraz wspaniały fotoreportaż pamiątkowy (w tej 
roli Rokickie Wiadomości, Kurier Gminny, Telewizja 
Powiatowa 17, Nasz Głos Poznański) oraz fotore-
porterom: Krzysztofowi Michta, Maciejowi Miku-
ła i firmie Kośmiccy Pstrykają.  Ukłony dla Jerzego 
Maciejewskiego, prezesa hali sportowej Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu oraz wszystkich pracowników 
ROS. Wspaniałemu Partnerowi - Program Lider Ani-
mator - którego mam zaszczyt być laureatem, za 
docenienie mojej dotychczasowej działalności lo-
kalnej i wsparcie przy organizacji imprezy. Firmom 
Ruukki Oborniki, GolBud Rokietnica, Komandor 

Rokietnica-Piotr Mazurczak,  Crisgova Rokietnica, 
dzięki którym impreza nabrała tak profesjonalne-
go wymiaru. Wszystkim fundatorom nagród, któ-
rzy sprawili, że nasza licytacja była niezwykle atrak-
cyjna i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem:  
Hotel Regatta Kiekrz, RocketCity, Montownia Pa-
sji Rokietnica, Bagu Szamotuły, FotoLight Studio, 
MobilneMetamorfozy Ditta Hoffmann, Juupi Ro-
kietnica, Just4Fit Kiekrz, Salon Organica, Cukiernia 
u Kamilka Rokietnica, Manufaktura Pizzy Rokiet-
nica, Bawialnia Elemeledutki Oborniki, Fit&Jump 
Szamotuły, Cukiernia Nowaczyńscy, GabinetYasumi 
Szamotuły, Restauracja Napoleon Szamotuły, Słod-
kidom Kinga Machaj, Kwiaciarnia Marzenie Szamo-
tuły, hurtownia Nadolny Szamotuły. Podziękowania 
dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy sami chęt-
nie pomagali przed, w trakcie i po imprezie. Mał-
gorzata Wardowicz, Katarzyna Poborska, Izabela 
Śniegoska, Jola Ostraszewska, Katarzyna Kieliszek, 
Anetta Plenzler, Lidia Rzepczyńska, Magdalena So-
kulska, Kasia Leśniewska, Kasia Wawrzyńczak, Ka-
sia Sokulska, Natalia Trojanowicz, Ania Rybarczyk, 
Małgorzata Kalotka, Brawo WY! Wszystkim wo-
lontariuszom z Liceum i Gimnazjum w Rokietni-
cy, kajakarzom z UKS Błyskawica Rokietnica oraz 
uczniom SP w Napachaniu. Dziękuję firmie prze-
wozowej CarpeDiem i Adamko oraz uczestnikom, 
którzy przyjechali z Obornik za to, że bawiliście się 
z nami. Wreszcie dziękuję, w imieniu swoim i roze-
śmianych dzieciaków, wszystkim INSTRUKTOROM 
TAŃCA, na których pomoc mogę liczyć w każdej sy-
tuacji!!! Byliście świetni, a Paulina mogłaby w przy-
szłości zostać „rzecznikiem zumby”, prawda?

Fanfary! Fanfary! Fanfary!”
Magda Andrzejewska
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Przedstawienie z Teatrem Fantazja - 
„Pingwiny z Madagaskaru – pingwi-
ny z zasadami!”

Niedziela – 23 kwietnia 2017 r. obfitowała w cie-
kawe wydarzenia zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Tego dnia w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
odbyło się przedstawienie teatralne dla najmłod-
szych pt. „Pingwiny z Madagaskaru”.  Bohaterowie 
spektaklu zaprezentowali publiczności ważne zasa-
dy jakimi należy kierować się podczas poruszania 
na drodze oraz w jej pobliżu. Niezwykle uroczy Pin-
gwin oraz Lemur – Król Julian fantastycznie rozba-
wili wszystkich widzów, a na koniec występu jesz-
cze długo pozowali do licznych fotografii.

Serdecznie dziękujemy aktorom z Teatru Fanta-
zja za bardzo wesołe i pouczające przedstawienie.

Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu oraz 
wszystkim pracownikom ROSu bardzo dziękujemy za  
pomoc organizacyjną przed występami teatralnymi.

Dzieje się…  w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Gminnej

Spotkanie z podróżnikiem – Panem 
Hubertem Krupką

23 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyło się niezwykle interesujące spotkanie autor-
skie z młodym podróżnikiem – Panem Hubertem 
Krupką. Nasz gość przedstawił wszystkim zebranym 
przebieg swojej wyprawy do Tajlandii. Pan Hubert 
bardzo ciekawie opowiadał nam o wydarzeniach, 
jakie miały miejsce podczas jego podróży. Do egzo-
tycznej Tajlandii nasz gość dotarł autostopem, a ta 
niesamowita wyprawa zajęła mu 135 dni. Po dro-
dze Pan Hubert zobaczył wiele ciekawych miejsc, 
spotkał niezwykłych ludzi.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie  i możliwość  
poznania dzięki Panu niezwykłej części świata. Ży-
czymy jeszcze wielu wspaniałych wypraw. Liczymy 
na kolejne niesamowite relacje z Pana podróży.

XV Gminny Konkurs 
Recytatorski pt. „Poetycko 
o zwierzętach”

Dnia 11 maja 2017r w Przedszkolu „Bajeczka” 
w Rokietnicy odbył się XV Gminny Konkurs Recy-
tatorski pt. „Poetycko o zwierzętach”.

W konkursie udział wzięło 33 dzieci. Konkurs roz-
grywany był jak zwykle w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci 3 i 4 letnie oraz 5 i 6 letnie. Jury 
w składzie : Teresa Wieczorek – Dyrektor Biblioteki 
Gminnej w Rokietnicy; Przewodniczący- Jerzy Ma-
ciejewski - Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu, 
Iwona Zielińska- bibliotekarz, mieli niełatwe zada-
nie aby wyłonić ścisłych zwycięzców.

W grupie dzieci młodszych poszczególne miej-
sca zajęli:

Grupa dzieci 3-4 letnich: I miejsce - duet: Krysia 
Wojciech oraz Marta Maciejewska - wiersz pt. Żuk”; 
II miejsce - Julia Madaj - wiersz pt. „Żuraw i czapla”; 
II miejsce - Patrycja Najderek - „Dyzio - Trąbalak”; 
III miejsce - duet: Magdalena Kopaczyńska, Magda-
lena Tórz - wiersz pt. „Mucha kłamczucha”

Wyróżnienie: Marta Matysiak - wiersz pt. „Psie 
smutki”; Emil Majer - wiersz pt. „Spóźniony słowik”

Nagroda specjalna - Prezesa ROS: Daria Browar-
czyk - „Spóźniony słowik”

Grupa dzieci 5-6 letnich: I miejsce - Gorońska 
Iga - wiersz „Ślimak”; II miejsce - Julia Szymańska - 
wiersz pt. „Krowa”; II miejsce - Michalina Przystup 
- wiersz pt. „Kwoka”; III miejsce - Helenka Strykow-
ska - wiersz pt. „Kogucik i kurka”

Wyróżnienie: Piotr Piłka - wiersz pt. „Żuk”; Ewa 
Kołodziej - wiersz pt. „ZOO”

Nagroda Specjalna Prezesa ROS: Paweł Bakow-
ski - wiersz pt. „Jak rozmawiać z psem”

Każdy uczestnik konkursu otrzymał z rąk Przewod-
niczącego Jury – Pana Jerzego Maciejewskiego oraz 
Pani Teresy Wieczorek- Dyrektor Biblioteki Gmin-
nej w Rokietnicy nagrodę książkową oraz dyplom.

Dyrekcja Biblioteki Gminnej w Rokietnicy serdecz-
nie dziękuje wszystkim dzieciom za udział w konkur-
sie. Dziękujemy również nauczycielom i rodzicom, 
którzy wspólnie przygotowali swoje pociechy do 
konkursu. Szczególne podziękowania kieruję pod 
adresem Pani Dyrektor Przedszkola – Emilii Świst za 
ponowną gościnę wszystkich uczestników konkursu.
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Grand Prix 
„Kruszwickiej Nuty” 
w Rokietnicy …

W dniach 28 -29 kwietnia br odbył się II Festiwal 
Piosenki „Kruszwicka Nuta”. Patronat honorowy nad 
Festiwalem objęli Tadeusz Majewski – Starosta Ino-
wrocławski i Dariusz Witczak Burmistrz Kruszwicy. 
Jury oceniało walory głosu, technikę głosu, dobór 
repertuaru, interpretację, muzykalność i ogólne 
wrażenie sceniczne (estetyczne). Każdy juror miał 
do dyspozycji maksymalnie 30 punktów, przyzna-
jąc w każdej kategorii oceny od 1 - 5 punktów (6 
x 5 = 30). 

Na Festiwalu przyznano  Złote, Srebrne i Brą-
zowe Nuty.

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych katego-
riach otrzymali Nagrody Specjalne. 

Dodatkowo jury przyznało Statuetkę Grand Prix 
najwyżej ocenionemu bezwzględnie wykonawcy, 
a w tym roku była to Amelka Kurantowicz. 

W uznaniu za osiągnięcia artystyczne Amelka 
otrzymała zaproszenie do udziału w VII Festiwalu 
Piosenki Europejskiej Canto Cantare 2017 z pomi-
nięciem wstępnej procedury kwalifikacyjnej.

Serdecznie gratulujemy!
T.W.

Jesteśmy super 
zadowoleni, ponieważ 
nasze dziewczynki Maja 
i Amelka odniosły sukces 
w Tarnowie Podgórnym.

W niedzielę 7 maja br. o godz. 12 odbył się 
w Ośrodku Kultury w Tarnowie Podgórnym prze-
gląd piosenki pt. „Rozśpiewana gmina” dla dzie-
ci i młodzieży kochających śpiew, to już 6 edycja 
tego konkursu.

Przewodniczącym jury był Daniel Moszczyński. 
Jest on absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej Uniwersytetu Zielonogórskiego, wokali-
stą, autorem tekstów, producentem muzycznym, 
realizował się także jako prezenter radiowy audycji 
Jazzy Moods w Good Time Radio. Na swoim koncie 
ma wiele wydawnictw muzycznych, w tym dwa au-
torskie albumy Wolny Band „Chwila Wolnego”, Ter-
minal „Tree of Lie”. Komponował także dla Audio-
feels, Kasi K8 Rościńskiej czy Kasi Wilk. Duża część 
publiczności kojarzy go także jako solistę Chóru Aka-
demickiego UAM pod kierownictwem Jacka Sykul-
skiego. Na scenie pojawiał się też w roli aktora m. 
in. obok Stefana Friedmana czy Krystyny Sienkie-
wicz. Lubi eksperymentować także z brzmieniami 

elektronicznymi oraz z gitarowymi riffami w projek-
cie Omni Modo. Jest też liderem zespołu Bibobit.

Przegląd miał na celu wyróżnić i wyłonić naj-
lepszych wokalistów, którzy zostali zaproszeni na 
warsztaty wokalne, które poprowadzi sam Daniel 
Moszczyński.

Maja i Amelka zostały nagrodzone i wytypowane 
do udziału w powyższych warsztatach.

Ania Gicala Laureatką 
Konkursu Pianistycznego.

Dnia 22 kwietnia 2017 roku w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego 
w Lesznie, odbył się X Międzyszkolny Konkurs Piani-
styczny „Za Kotarą”. W prezentacjach konkursowych 
uczestniczyli uczniowie dziesięciu szkół muzycznych 

z miejscowości: Poznań, Wrocław, Leszno, Gostyń, 
Rawicz, Milicz, Tarnowo Podgórne, Zbąszyń, Szamo-
tuły i Turek. Przesłuchania odbywały się w trzech 
grupach. Konkurs oceniało Jury w składzie prof. Dr 
hab. Anna Organiszczak (Akademia Muzyczna w Po-
znaniu), mgr Agnieszka Liman(Samorządowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Tarnowie Pdg. i mgr Agniesz-
ka Wachowicz (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia we Wrocławiu). Ania Gicala uczennica 
pani Barbary Odwrot -Legawiec kl. IV c6 jako jedy-
na reprezentantka Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Szamotułach, została laureatką Grupy II wyko-
nując dwa utwory: Tarantelę – Samuel Majkapar 
i Walca- Nikolai Rakov. 

Konkurs jak sama nazwa wskazuje odbywał się 
na scenie za zasłoniętą kotarą. Zarówno słuchacze 
jak i członkowie Jury konkursu nie widzieli wyko-
nawcy podczas przesłuchania. 

Zostać laureatem to nie tylko zaszczyt dla ucznia, 
ale również dla jego nauczyciela. 

 K.M.

Marysia Gicala na 
Otwartych  Mistrzostwach 
Polski Federacji WADF 
w Tańcu Nowoczesnym 
2017 w Inowrocławiu.

22 kwietnia 2017 r., Marysia zatańczyła w grupie 
mini formacja FURIA na Otwartych  Mistrzostwach 
Polski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym 2017 
w Inowrocławiu. W Mistrzostwach brało udział około 
2 tysięcy tancerzy, reprezentujących ponad 50 szkół 
tańca z całej Polski. Uczestników oceniała 10-oso-

bowa komisja sędziowska, której przewodził am-
basador WADF w Polsce Roman Filus.

Grupa FURIA w Urban street (hip-hop) small 
teams  do lat 15 wywalczyła II Wice Mistrza Pol-
ski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym 2017.  
Miesiąc wcześniej FURIA w  hip-hopie mini formacja  
w kategorii 12-15 lat zdobyła I miejsce na ogólno-
polskim Turnieju Tańca „Wiosenne Fanaberie HIP
-HOP Gniezno 2017”.

Grand Prix im. Iwony 
Zielińskiej w Rokietnicy

Hania Sztachańska wyśpiewała Grand Prix im. 
Iwony Zielińskiej na XXVI Międzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyki i Tańca „Majowa Nutka” w Często-
chowie. K.M.
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Porusz swoją okolicę
Gmina Rokietnica bierze udział w akcji „Porusz 

swoją okolicę” organizowanej przez Nestle. Jej ce-
lem jest zaktywizowanie Polaków i zachęcenie ich 
do prowadzenia zdrowego trybu życia. Każda gmi-
na mogła zgłosić lokalizację, na której może po-
wstać siłownia zewnętrzna. W przypadku Gminy 
Rokietnica był to plac zabaw w Kiekrzu. Zachęcamy 
więc do głosowania na to właśnie miejsce. Każde-
go dnia można oddać jeden głos. W tym celu nale-
ży wejść na stronę https://www.nestleporusza.pl/
glosowanie w wyszukiwarce wpisać „Kiekrz” oraz 
kliknąć „Zagłosuj”(należy się zalogować na stronie 
lub przez facebooka).

K.S.

Każdy ma swoje Małe Jezioro Kierskie
Urokliwe Małe Jezioro Kierskie nieopodal domu 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To 
na jego brzegu Pan Jezus objawił się św. s. Fausty-
nie Kowalskiej kiedy w 1929 r. przybyła tu na kilka 
miesięcy. Przy ołtarzu stojącym w pobliżu miejsca, 
w którym to nastąpiło, w Niedzielę Miłosierdzia Bo-

żego od lat sprawowana jest Msza św. Coraz licz-
niej uczestniczą w niej mieszkańcy naszej gminy 
oraz pielgrzymi. Z miejscem tym szczególnie zwią-
zany jest również ks. dr Szymon Stułkowski, rektor 
poznańskiego seminarium, który urodził się i wy-
chował w Rokietnicy. – Tu, na ścieżkach, którymi 

chadzała siostra Faustyna, poznawałem Boga. Moja 
rodzina była bowiem związana z kierskimi siostra-
mi. To od jednej z nich, od lat nieżyjącej już siostry 
Anny, usłyszałem po raz pierwszy o „Dzienniczku” 
s. Faustyny, w czasach, kiedy nie był jeszcze ofi-
cjalnie wydawany – opowiada ks. Stułkowski. Prze-
wodnicząc w tym roku Mszy św. sprawowanej nad 
Małym Jeziorem Kierskim zachęcił jej uczestników, 
aby jak najczęściej powracali do miejsca swojego 
chrztu. – My też mamy swoje Małe Jeziora Kierskie, 
gdzie objawił nam się Jezus. To chrzcielnica, przy 
której nas ochrzczono. Chrzest to moment nasze-
go zjednoczenia z Jezusem. Jest więc najważniejszą 
Godziną Miłosierdzia w naszym życiu – wyjaśniał.

Wśród przybyłych tego dnia na uroczystości do 
kierskich sióstr byli także przedstawiciele władz Gmi-
ny z Wójtem Bartoszem Derechem na czele. Wszy-
scy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego 
dzięki uprzejmości Pana Józefa Gawrona, właściciela 
restauracji „Pod Gruszą”. Wielu pielgrzymów pozo-
stało tu również, aby w Godzinie Miłosierdzia wspól-
nie odmówić Koronkę w kaplicy domu sióstr, która 
od blisko dwóch lat jest sanktuarium św. s. Faustyny.

KT
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„Twoja Twarz  
Brzmi Znajomo”

We wtorek 9 maja w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Napachaniu odbył się konkurs artystyczny sty-
lizowany na program telewizyjny „Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo”. Uczniowie, a przede wszystkim nauczy-
ciele i pracownicy szkoły, mieli możliwość zaprezen-
towania swoich uzdolnień artystycznych, wcielając 
się w rolę najbardziej znanych wokalistów i zespołów 
muzycznych wszech czasów. Całość odbyła się z du-
żym poczuciem humoru,ale bardzo profesjonalnie. 
Niektórzy śmiałkowie zaśpiewali nawet „na żywo”. 
Nie zabrakło takich przebojów jak „The Final Coun-
tdown” Europe, „Dziś prawdziwych cyganów juz nie 
ma” Maryli Rodowicz, „Knocking of heaven’s door” 
Guns n’ Roses czy YMCA. W Jury zasiedli Pani W-ce 
Dyrektor Ewa Welman, Pani Alicja Orzechowska-na-
uczyciel muzyki oraz gość specjalny Radny Gminy Ro-
kietnica Mirosław Skrzypczak. Mamy nadzieję, że po-
pularyzowanie działań artystycznych, promowanie 

młodych gwiazd muzyki oraz rozwijanie zaintereso-
wań uczniów na stałe wejdzie w tradycję Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. Całość po-
prowadziła Magda Andrzejewska.
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Deli Park
Grupy ”Tygryski” i ”Ufoludki” wybrały się na wy-

cieczkę do Deli Parku. Zwiedziliśmy tam znajdują-
cy się w plenerze ”Park miniatur” wyruszając tym 
samym na wyprawę po zabytkach Europy, Afryki, 
Ameryki i Azji. Odbyliśmy ciekawą podróż w czasie 
poznając prehistorycznych mieszkańców Wielkopol-
ski. Na ekspozycji „Gigantyczne owady” obejrzeliśmy 
to, co na co dzień jest niedostrzegalne – chronio-
ne gatunki owadów z Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego w rozmiarze XXL. Dzięki wystawie poznali-
śmy fragment ginącej przyrody, dowiedzieliśmy się 
więcej o wędrówkach owadów i przyjrzeliśmy się 
z bliska ich budowie. Na warsztatach kulinarnych 
powstały natomiast przepiękne mazurki. Sporo ra-
dości mieliśmy też podczas zabaw na bogato wypo-
sażonym placu zabaw. Z pewnością wrócimy jesz-
cze do tego miejsca.

Agnieszka Matysiak
Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

„Pierwsze kwiaty Pani Wiosny”
W kwietniu w naszym przedszkolu został ogło-

szony konkurs pt.: ,,Pierwsze kwiaty Pani Wiosny”. 
Dzieci cały miesiąc przynosiły prace przestrzenne 
związane z tematem. Do organizatorek wpłynęło 
wiele pomysłowych prac, które zostały wyekspo-
nowane w holu przedszkola. Po długich naradach 
zostali wyłonieni zwycięzcy.

Kategoria 5, 6- latki:
1 Miejsce: Martyna Kokocińska. 
2 Miejsce: Karolina Pelczyńska. 
3 Miejsce: Michalina Przystup.

Kategoria 3, 4- latki:
1 Miejsce: Lena Matysiak i Adam Demków. 
2. Miejsce: Marcelina Gabryś. 
3. Miejsce: Nadia Pawlisiak.
Wyróżnienia: Julia Górska, Zosia Górska, Oliwia 

Pszczoła i Marta Matysiak.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszyst-

kim uczestnikom za udział w konkursie!

Dzień Pracowników Służby Zdrowia
7.04.2017r. obchodzony był Dzień Pracowników 

Służby Zdrowia. Z tej okazji dzieci z grupy ,,Smerfy” 
i ,,Gumisie” zaprosiły do ,,Bajeczki” osoby, które na 
co dzień zajmują się naszym zdrowiem. Z uwagi na 
wykonywane zawody nie wszyscy mogli być obec-
ni na uroczystości. Przedszkolaki odegrały humory-
styczne scenki związane z higieną i czystością, nie 
zabrakło piosenki o mydle i szczoteczce do zębów. 
Dzieci tańczyły i grały na instrumentach. Na koniec 
złożyły podziękowania, życzenia i samodzielnie wy-
konane upominki. Wszystkim Pracownikom Służ-
by Zdrowia życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Joanna Tomalka
Izabela Olejniczak- Bysiewicz

„John Deer”
13.04.2017r grupy Misie i Skrzaty miały okazję 

zwiedzić przedsiębiorstwo John Deer w Tarnowie 
Podgórnym. To amerykańskie przedsiębiorstwo za-
łożone w roku 1837 przez Johna Deere jest świato-
wym liderem w technologii rolnej. Produkuje ma-
szyny dla leśnictwa, maszyny budowlane, sprzęt do 
trawy i ziemi oraz dla krajobrazu i ogrodnictwa. Fraj-
da dzieci mogących obejrzeć z bliska niesamowi-
te urządzenia była ogromna. Ślemy serdeczne po-
dziękowania dla mamy Olka Monczakowskiego za 
zaproszenie dzieci do przedsiębiorstwa. 

Emilia Zdzierela

Kids Farm
W środę 26 kwietnia dzieci z grupy „Krasnolud-

ki” i „Pszczółki” wybrały się na autokarową wy-
cieczkę do Kids Farm gospodarstwa edukacyjne-
go w Przecławiu.

Czas spędzony na farmie wypełniony był mnó-
stwem atrakcji. Zwiedziliśmy stajnię, odwiedziliśmy 
krowę i kozy oraz obejrzeliśmy z bliska traktor. Na-
stępnie udaliśmy się w bajkowe miejsce nazywane 
„Zaczarowanym Ogrodem”. Mieszkają w nim mię-

Przedszkole  
Bajeczka
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dzy innymi: papugi, kury, króliki, owce oraz świn-
ki wietnamskie. Znajduje się tam również oczko 
wodne, przy którym podziwialiśmy kolorowe rybki.

Podczas wycieczki dzieci poznały codzienne obo-
wiązki związane z hodowlą zwierząt. Dowiedziały 
się, jak ważne jest otaczające nas środowisko i sza-
cunek dla zwierząt. 

Przedszkolaki miały również okazję pojeździć na 
kucyku, pozjeżdżać z dmuchanej zjeżdżalni oraz po-
szaleć na dużym placu zabaw z piaskownicą i zie-
loną trawką. W przerwie między atrakcjami dzie-
ci posiliły się zabranymi z przedszkola bułeczkami, 

bananami i wypiły soczki.
Wszyscy świetnie się bawili. Pogoda nam dopi-

sała, a czas spędzony na farmie pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci.

Joanna Gawenda-Wróblewska
Hanna Augustyniak

Jedzie straż
4 maja, dzień wyjątkowy dla wszystkich straża-

ków. W Bajeczce, jak co roku gościliśmy naszych 
strażaków z Rokietnicy. Dzieci przygotowały występ. 
Śpiewały, mówiły wiersze i tańczyły, jednak wykona-

ny własnoręcznie przedszkolny medal zaskoczył na-
szych dzielnych gości. Dzieci miały okazję zobaczyć 
z bliska wóz stażacki. Dowiedzieć się więcej o pod-
stawowym sprzęcie. Pozorowana pomoc Panu Jur-
kowi, bardzo spodobała się przedszkolakom. Woda 
tryskająca z węża, czy też przymierzenie kasku stra-
żackiego było wydarzeniem głęboko zapadającym 
w pamięci dzieci. Dziękujemy naszym strażakom za 
wizytę i do zobaczenia za rok.

Emilia Zdzierela
Sylwia Statucka-Magdziak

Majowo w Czterech Porach Roku
Dopiero co skończyła się zima, a już widać liście 

na wszystkich drzewach, w ogródkach rozkwitają 
barwne kwiaty, od samego rana słychać śpiew pta-
ków. Jest pięknie. Rodzice mówią, że mogłoby być 
już trochę cieplej, ale nam chłód nie przeszkadza. 
Najchętniej pół dnia siedzielibyśmy na przedszkol-
nym podwórku. Niestety w maju nie było na to cza-
su, bo  większość naszych działań koncentrowała 
się wokół trzech świąt: Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia 
Dziecka. Cały miesiąc ćwiczyliśmy specjalny reper-
tuar: uczyliśmy się wierszyków, tańców i piosenek, 
przygotowywaliśmy upominki i ozdoby. A wszyst-
ko to na Dzień Rodziny, który odbył się 20. maja 
w stadninie koni w Baborówku. To był naprawdę 
wyjątkowy dzień, na który wszyscy długo czekaliśmy. 
Tej soboty spotkaliśmy się wszyscy w przepięknym 
parku w Baborówku na festynie rodzinnym, któ-

ry był prezentem dla rodziców z okazji Dnia Matki 
i Ojca i dla nas, dzieciaków, z okazji Dnia Dziecka. 
Te trzy godziny przepełnione były radością i wspa-
niałymi przeżyciami. I młodsi i starsi znaleźli na fe-
stynie coś dla siebie. Były przejażdżki bryczką, zwie-
dzanie stadniny, zawody sportowe, kiełbaski z grilla, 
piknikowe słodkości i nasze ulubione dmuchańce. 
Niestety to, co dobre szybko się kończy. Nawet nie 
spostrzegliśmy kiedy czas festynu dobiegł końca. Już 
nie możemy się doczekać przyszłorocznego spotka-
nia w Baborówku.

W maju mieliśmy też w przedszkolu odwiedzi-
ny niezwykłego gościa. Przyszedł do nas tata Bartu-
sia, który jest strażakiem i spotkał się ze wszystkimi 
dziećmi, żeby opowiedzieć o swojej trudnej pracy. 
Przygotował także specjalną prezentację, w której 
przedstawił zadania strażaka oraz pokazał jednost-
kę, w której jest dowódcą brygady. Później pokazał 
nam sprzęt, jakiego strażak używa podczas gaszenia 
pożaru (lokalizator, wąż strażacki, nożyce hydrau-
liczne, butlę z tlenem i inne) oraz pozwolił przymie-
rzyć elementy munduru strażackiego. Pod koniec 
spotkania każde dziecko miało szansę zapytać tatę 
Bartka o co chciało. Pytań było sporo, ale też okaza-

ło się, że wielu spośród 
naszych przedszkola-
ków chce zostać stra-
żakami, gdy dorosną.

W drugiej połowie 
miesiąca dwie najstar-
sze grupy w przedszko-
lu: Niebieskie Misie 
i Misie wyjechały do 
Poznania do Teatru 
Animacji na spektakl 
pt. „Jaś i Małgosia”. 
Bajka o przygodach 
rodzeństwa była nam 
już wcześniej znana, 
czytali nam ją rodzice 
i ciocie w przedszko-
lu, ale jeszcze nigdy nie 
widzieliśmy jej granej 

przez prawdziwych aktorów. Okazało się, że to bli-
skie spotkanie ze sztuką bardzo nam się spodoba-
ło. Nie mogliśmy oderwać oczu od sceny. Umówi-
liśmy się z ciociami, że będziemy częściej jeździć 
razem do teatru.

W maju odwiedziła nas również nasza zaprzyjaź-
niona Zielona Nutka, która podczas audycji o Pip-
pi i dziwnych instrumentach pokazała nam, że ist-
nieją instrumenty, które wcale nie wyglądają jak 
instrumenty. Czy wiedzieliście, że coś, co wyglą-
da jak zwykły kij, dzięki wrzuceniu do niego ziaren 
może być instrumentem? Albo, że niepozornie i cał-
kiem zwyczajnie wyglądający kamień może wyda-
wać dźwięki? My nie wiedzieliśmy, ale teraz już je-
steśmy mądrzejsi o tą wiedzę. Zielona Nutka po raz 
kolejny nas zaskoczyła.

Teraz czekamy już z niecierpliwością na obcho-
dy Dnia Dziecka w naszym przedszkolu. Z tej oka-
zji mamy wyjechać całym przedszkolem do gospo-
darstwa agroturystycznego w Witoldzinie. Już nie 
możemy się doczekać!

Przedszkole  
4 Pory Roku
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W Napachaniu działo się...
Piżama party

Pierwsze PIŻAMA PARTY w naszym przedszkolu 
już za nami. Zabawa była fantastyczna. Wejściów-
ką na naszą imprezkę była obowiązkowo PIŻAMA.

Konkurs recytatorski pt. „Poetycko 
o zwierzętach”

11.04.2017 roku w naszym przedszkolu odby-
ły się eliminacje do XV Konkursu Recytatorskiego 
w Przedszkolu Bajeczka. Uczniowie starannie przy-
gotowywali się do swoich występów. Jury w skła-
dzie: Pani Dyrektor – Małgorzata Łopatka, Pani V-CE 
Dyrektor - Lidia Trybuś, Pani Logopeda – Dorota Le-
onhard orzekło, że każdy występ był wspaniały, lecz 
do kolejnego etapu przechodzą: Daria Browarczyk, 
Piotr Piłka, Iga Gorońska . Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za powodzenie w dalszym etapie!

Śniadanie Wielkanocne
W środę 12 kwietnia w naszym przedszkolu zapa-

nowała ciepła i świąteczna atmosfera. Przez ostat-
nie dni dzieci poznawały różne tradycje związane ze 
Świętami Wielkiej Nocy, wspólnie z nauczycielkami 
dekorowały sale, malowały pisanki oraz siały rzeżu-
chę. Zwieńczeniem licznych opowieści o zwyczajach 
Wielkanocnych było wspólne świąteczne śniadanie. 
Dzieci podzieliły się jajkiem w gronie najbliższych 
kolegów i złożyły sobie życzenia, następnie Pani Dy-
rektor złożyła życzenia wszystkim przedszkolakom 
i pracownikom przedszkola. Po śniadanku do każ-
dej z grup przybył zajączek pod postacią Pani Dyrek-
tor i wręczył wszystkim przedszkolakom upominki.

Konkurs logopedyczno-plastyczny
W marcu przyłączyliśmy się do między przed-

szkolnego konkursu plastyczno - logopedycznego 
pt. Głoskowe obrazki. Z pomocą swoich nauczycie-
lek dzieci przystąpiły z zapałem do realizacji zada-
nia konkursowego. Maluszki kolorowały obrazki, 
w których nazwach jest głoska L - skomponowane 
z nich zostały prace pt. Koledzy z przedszkola, Tu-
lipany i motyle, Malownicza okolica. Starsze Leśne 
Duszki zajęły się trudniejszymi głoskami szumiący-
mi SZ,RZ,CZ,DŻ oraz drżącą R - ich rysunki przed-
stawiały np. żbika, żurawia, nietoperza i inne zwie-
rzęta nad rzeką, czy też marcheweczki, ogóreczki, 
papryczki w ogródeczku. Krasnoludki przypomniały 
sobie poznane dotąd litery i stworzyły prace z gło-
skami M,T,P,O,A np. Pokój na piętrze, Domek mojej 
mamy. Otrzymaliśmy też kilka pięknych prac wyko-
nanych w domu z rodzicami. Nadszedł czas, aby na-
grodzić dzieci za zaangażowanie i fantazję - w piątek 
21 kwietnia otrzymały dyplomy, książeczki i ...liza-
czki (aby poćwiczyć mięśnie ust, policzków, języka 
z obietnicą wyczyszczenia po nich ząbków!). Wszyst-
kim naszym przedszkolakom, rodzicom i nauczyciel-
kom serdecznie dziękuję. Logopeda.

Zajęcia logopedyczne  
w grupie Żabki

Raz w miesiącu w grupie Żabki odbywają się zaję-
cia logopedyczne dla wszystkich dzieci. Na zajęciach 
prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy 
mowy a więc język, wargi i podniebienie przygoto-
wujące do prawidłowego mówienia. Można je pro-
wadzić w formie zabawy już z 2-3 letnim dzieckiem. 
Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotne-
go powtarzanie ulubionych zabaw .Jeśli więc po-
traktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla 
dziecka czystą przyjemnością. Rola dorosłego pole-
ga na pokazaniu poprawnie wykonanego ćwiczenia 
i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za 
podejmowany wysiłek, choćby efekty nie były od 
razu widoczne. Lepiej ćwiczyć krótko, ale częściej 
3- 4 minut z 3-latkiem, do 10 ze starszym dziec-
kiem, pamiętajmy jednak, że czas trwania i liczbę 
powtórzeń należy dostosować do indywidualnych 
możliwości dziecka. 

Dzień Ziemi
Co roku w kwietniu, na całym świecie obchodzone 

jest uroczyście wyjątkowe święto – Międzynarodo-
wy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy 
wszyscy, choć przez chwilę, pomyśleć o planecie, na 
której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Zanim 
wielcy tego świata wymyślą plan ratowania Ziemi, 
nasze przedszkolaki uczą się, jak żyć ekologicznie. 
W środę 19 kwietnia szczególnie zastanawiały się, 
jak chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc 
naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, 
zdrowy i piękny. W trakcie wspólnej zabawy dzieci 
dowiedziały się, jak segregować odpady, poznały 
znaczenie recyklingu dla ochrony środowiska, roz-
wiązywały zagadki. To był wspaniały dzień, który na 
długo zostanie przedszkolakom w pamięci. Dzięku-
jemy wszystkim za aktywny udział w ochronie na-
szego środowiska.

Dzień Eksperymentów
W poniedziałek 24.04 mieliśmy okazję samo-

dzielnie doświadczać wielu eksperymentów i do-
brze się przy tym bawić. Dzieci uwielbiają manipulo-
wać przedmiotami, doświadczać, eksperymentować. 
Dzięki temu mają możliwość poznawania świata 
wieloma zmysłami, zdobywania w atrakcyjny spo-
sób wiedzy i nowych umiejętności. Rozbudzenie 
ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie 
dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wnio-
sków z przeprowadzonych doświadczeń, jest ce-
lem organizowania tego typu zajęć. Mali badacze 
w czasie eksperymentowania mieli okazję spraw-
dzić m.in. dlaczego soda połączona z octem oraz do-
danie niebieskiego płynu przez strzykawkę tworzy 
niebieskie kulki, a drożdże w połączeniu z cukrem 
i ciepłą wodą oraz wodą utlenioną mogą stworzyć 
wulkan? Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem 
brały udział w wykonywaniu poszczególnych zadań, 
z ciekawością wyczekując na efekt eksperymentów. 
Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach, 
nikt się nie nudził, a co najważniejsze, każdy z nich 
zdobył nowe doświadczenia i wiedzę na temat ota-
czającego je świata.

Dzień Czekolady i Muffinek
Uwielbiana czekolada - mleczna, gorzka, biała 

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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A w Mrowinie działo się...

Kwiecień pełen konkursów
Wiosna, poza dłuższymi dniami, przyniosła dużo 

energii do działania, zarówno przedszkolakom, jak 
i ich nauczycielkom. Ruszyły konkursy, dając dzieciom 
okazję do pokazania swoich talentów i umiejętności. 
6-go kwietnia w naszym przedszkolu ogłoszone zo-
stały wyniki konkursu plastycznego, organizowane-
go przez panie Lucynę Maćkowiak i Joannę Krigier 
- Bronowicką pod tytułem: „WIOSENNE KWIATY”. 
Z wielu bajkowo barwnych prac, z wielkim trudem, 
jury wyłoniło zwycięskie pracę. Stały się one wspa-
niałym tłem – dekorując wystawę, w trakcie organi-
zowanego w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica 
„Konkursie koszy wielkanocnych”. Tego samego dnia 
w naszej placówce odbył się konkurs recytatorski: 
„WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ”, organizowane 
przez panią Arlettę Łech i Martę Matuszewską. Kon-
kurs skierowany do wszystkich przedszkolaków ze-
brał łącznie aż 20-stu uczestników, którzy wybrali 
różne wiersze poświęcone najpiękniejszej porze 
roku. Dzieci dzielnie radziły sobie z tremą, podnosząc 
wysoko poprzeczkę kolejnych spotkań. Wspaniałe 
wsparcie i zaangażowanie rodziców, opiekunów, 
pomogło dzieciom w osiągnięciu sukcesu, jakim 
jest już samo wystąpienie na forum.

Wielkanocne tradycje
Dnia 12.04 w naszym przedszkolu w Mrowinie 

odbyło się tradycyjne śniadanie wielkanocne. Każ-
da grupa odświętnie ubrana zasiadła do pięknie 
udekorowanego stołu, by lepiej poznać zwyczaje 
naszego kraju i regionu. Dzieci dzieliły się jajkiem 
i składały sobie życzenia świąteczne. Nie zabrakło 
oczywiście: kiełbasy, szynki, sałatki warzywnej, jaj-
ka, a dzieci szczególnie cieszyły się z wyhodowanych 
przez nie dodatków -rzeżuchy oraz szczypiorku. Po 
skończonym posiłku zniecierpliwione dzieci chciały 
pójść poszukać prezentów od zajączka, ale nieste-
ty pogoda popsuła nam plany. Dzieci były bardzo 

zmartwione, gdy na placu zabaw nic nie znalazły. 
Zawiedzione przedszkolaki myślały, że w tym roku 
zajączek o nich zapomniał...Wtedy pojawił się wiel-
kanocny zajączek wraz z kurczaczkiem, niosąc wiel-
kie koszyki prezentów. Uradowane dzieci odśpie-
wały wspólnie piosenkę dla Zajączka oraz odebrały 
upominki. Po powrocie do przedszkola okazało się, 
że to jeszcze nie wszystko. Pani Lidia Trybuś wraz 
z Zajączkiem i Kurczaczkiem odwiedziła każdą salę 
i zostały wręczone prezenty grupowe. Rozpoczęła 
się wielka zabawa – budowanie z nowych klocków, 
zabawa grami i kartami. Wszystkie przedszkolaki 
i panie nauczycielki dziękują „Zajączkowi” za pa-
mięć i prezenty.

Chemiczne „Czary mary”
20 kwietnia mieliśmy okazję spotkać się w na-

szym przedszkolu z „czarodziejami”. I choć wyda-
wałoby się, że przywieźli nam trochę magii i czarów, 
to w rzeczywistości zaprezentowali dzieciom sporą 
dawkę wiedzy chemicznej. Dzięki uprzejmości Wy-
działu Chemii UAM mieliśmy szansę spotkać się ze 
studentami z Naukowego Koła Chemików. Przyjecha-
li oni pokazać dzieciom, czego uczą się w ich szkole 
i w jaki sposób wykorzystują tę naukę w praktyce. 
A nasze przedszkolaki z zachwytem i zaciekawie-
niem oglądały kolejne eksperymenty, które impo-
nowały swoimi efektami świetlnymi, wizualnymi, 
czy nawet dźwiękowymi. Nie zabrakło poważnie 
brzmiących nazw chemicznych, czy interesujących 
akcesoriów. I jak powiedziała jedna z naszych Pań 
na sam koniec pokazu: „Dzieci to nie jest magia, 
tak właśnie tworzy się nauka.” Kto wie, może rów-
nież wśród naszych przedszkolaków rosną młode 
talenty naukowe. Dziękujemy serdecznie studen-
tom za przygotowany pokaz i zapraszamy ponownie.

Taneczne niespodzianki
27 kwietnia 2017 roku nasze przedszkole obcho-

dziło Międzynarodowy Dzień Tańca. Był to pierw-
szy taki dzień w naszej placówce, ale zapewne nie 
ostatni. Z tej okazji gościliśmy u nas pana Dawida 
Mularczyka – założyciela Teatru Tańca Zakręconego 
z Pniew, a także klub tańca towarzyskiego Lorenzo 
z Wronek. Zarówno pan Dawid jak i tancerze z klu-
bu Lorenzo zaprezentowali nam swoje umiejętno-
ści, a następnie przeprowadzili krótkie warsztaty 
taneczne. Dzieci z przedszkola mogły nauczyć się 
podstawowych kroków rocken rolla jak i spróbo-
wać zatańczyć taniec nowoczesny. Zapewniamy, że 
Międzynarodowy Dzień Tańca stanie się w naszej 
placówce tradycją.

czy smakowa - ma swoje święto. Każdy z nas jakąś 
z nich preferuje. Czekolada jest chyba najpowszech-
niejszym wyrobem cukierniczym cieszącym się uzna-
niem w każdej grupie wiekowej. Dziś 25.04 Żabki 
, Leśne Duszki oraz Krasnoludki obchodziły Święto 
Czekolady. Tego dnia zaprezentowano opowiada-
nie „W czekoladowej krainie” .W celu odczarowa-
nia księżniczki dzieci musiały przejść kilka czekolado-
wych konkurencji, które nie sprawiły nikomu żadnej 
trudności. Przedszkolaki obejrzały film, o tym jak po-
wstaje czekolada. Tego samego dnia swoje święto 
miały też muffinki ,które uwielbiają wszystkie dzie-
ci. Dlatego dzieci upiekły te pyszne babeczki , a po-
magała im Pani Agnieszka. Na koniec dzieci odtań-
czyły czekoladowy taniec i każdy zjadł pyszną kostkę 
czekolady. Następne słodkie święto dopiero za rok.

Poczytaj mi Mamo i Tato
Grupa Krasnoludków gościła mamę Wiktorii, któ-

ra przeczytała dzieciom w niezwykle interesujący 
sposób opowiadania. Każdy wysłuchał tekstu czy-
tanego z największym zaciekawieniem. Serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc i zapraszamy ko-
lejnych rodziców do wspólnego czytania naszym 
przedszkolakom! 

Z wizytą w gospodarstwie
Grupa Żabki w dniu 27.04 wybrała się z wizytą do 

gospodarstwa rolnego . Zobaczyliśmy świnki i krówki, 
które okazały się bardzo ciekawymi zwierzętami. Ob-
serwowaliśmy króliki, kaczki ,gęsi. Karmiliśmy kury, 
koguty , kaczki, indyki. Mieliśmy okazję podglądać 
zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Cały czas 

towarzyszyły nam niezwykle przyjazne koty, które 
prosiły się o pieszczoty. Z dala trzymaliśmy się od 
psiaków, które były troszkę zaniepokojone wizytą 
nieznanych im gości. Obejrzeliśmy także maszyny 
rolnicze. Największą atrakcją było wspaniałe, ogrom-
ne podwórko, o którym marzy niejeden przedszko-
lak. Pani Arleta wraz z Wojtusiem- swoim synkiem, 
pełnili rolę ekspertów gospodarstwa , opowiada-
li o ciężkiej codziennej pracy rolnika oraz oprowa-
dzili nas po całym gospodarstwie. Przygotowali dla 
nas także niespodziankę - słodki poczęstunek. Na 
koniec przedszkolaki wręczyły dyplom z podzięko-
waniem za miłą wizytę. Dziękujemy Gospodarzom 
za niezwykle miłe i życzliwe przyjęcie oraz możli-
wość zobaczenia na żywo hodowanych zwierząt.
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Tuż przed świętami 5 kwietnia 2017 r. Sowy i Skrza-
ty wraz z rodzicami wspólnie ozdabiały pisanki. Było 
efektownie i kolorowo. Rodzice wspólnie z pociecha-
mi wykazali się dużą kreatywnością. Przygotowane 
w ten sposób jajka ozdobiły przedszkolne sale i szat-
nię oraz stanowiły element dekoracji Kosza Wielka-
nocnego przygotowanego na Konkurs Koszy.

W czwartek 6 kwietnia 2017r. Przedszkole odwie-
dził FRAJDEK. Maskotka Rodzinnego Parku Rozrywki 
Frajda przybyła do Nas w towarzystwie Animator-
ki. Goście opowiedzieli nam o Parku, jego atrak-
cjach i imprezach. W skupieniu dzieci wysłuchały 
bajki. Na koniec przybiły piątkę Frajdkowi i obiecały, 
że już wkrótce go odwiedzą nad jeziorem Rusałka.

Podobnie jak w latach ubiegłych Przedszkole Le-
śna Chatka brało udział w IX Wielkopolskim Kon-
kursie Koszy Wielkanocnych pod patronatem hono-
rowym Wojewody Wielkopolskiego oraz Włodarzy 
gmin Kaźmierz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły i Ro-
kietnica. Kapituła Konkursu „Leśnej Chatce” przy-
znała III miejsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rodzicom zaangażowanym w pomoc przy przygo-
towaniu Kosza.

11 kwietnia w Leśnej Chatce gościliśmy muzy-
ków z Agencji Artystycznej Bonsai. Tym razem te-
matem audycji muzycznej była „Magia Marimby”. 
Do Przedszkola z dalekich krajów przybyły olbrzy-
mie cymbałki zwane Marimbą. Oprócz Marimby 

Pan Ciekawski ze swojej podróży przywiózł jesz-
cze inne instrumenty z rodziny idiofonów: wibra-
fony i ksylofony. Dzieci pełne entuzjazmu słuchały 
opowieści Pana Ciekawskiego i chętnie brały udział 
w teleturnieju.

W pochmurny poranek 14 kwietnia w Leśnej 
Chatce zapanowała ciepła i świąteczna atmosfe-
ra. Dzieci z przedszkola wspólnie spożyły Wielka-
nocne Śniadanie. Wcześniej razem z ciociami deko-
rowały sale, malowały pisanki, siały owies, rzeżuchę 
oraz wykonywały ozdoby świąteczne. Na świątecz-
nym stole nie mogło zabraknąć jajka, sałatki jarzy-
nowej oraz wielu innych świątecznych przysmaków. 
O symbolice pokarmów świątecznych dzieci dowie-
działy się wcześniej na zajęciach. Sowy i Skrzaty po-
dzieliły się jajkiem w gronie najbliższych kolegów 
i cioć. Po śniadaniu, jak co roku wyruszyliśmy na 
poszukiwania wielkanocnego zajączka. Okazało się, 
że słodkie upominki były pozostawione w różnych 
miejscach w przedszkolu, dlatego też dzieci miały 
mnóstwo pracy, aby je dokładnie odszukać. Zabawa 
była przednia, sądząc po zadowolonych i uśmiech-
niętych twarzach dzieci. Każdemu przedszkolakowi 
udało się znaleźć słodki upominek. Ten dzień miał 
wyjątkowy charakter. Sowy i Leśne Skrzaty śpiewa-
ły świąteczne piosenki i bawiły się w zabawy zwią-
zane z tradycjami wielkanocnymi.

Przedszkolaki z Leśnej Chatki brały udział w VIII 
edycji konkursu logopedyczno-plastycznego śmieszne 
wierszyki, które łamią języki pt. „Głoskowe obrazki”. 
Konkurs organizowany jest przez Przedszkole „Mali 
Odkrywcy” z Baranowa pod patronatem Polskiego 
Związku Logopedów. Wyróżnienie otrzymała Maria 
K. z grupy „Leśnych Skrzatów”. GRATULUJEMY !!!

21 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy w Przedszko-
lu przypadający na 22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI. Ob-
chody tego dnia mają na celu krzewienie kultury 
i postawy ekologicznej oraz uświadomienie wszyst-
kim mieszkańcom naszego globu problemów zwią-
zanych z ekologią. Wspólnie z panią Kasią przypo-
mnieliśmy zasady segregacji śmieci. Nie obyło się 
też bez zabaw sportowych. W konkurencjach wy-
korzystywaliśmy plastikowe butelki. Sowy i Skrzaty 
uczestniczyły także w quizie ekologicznym. Z wielkim 
zaangażowaniem dzieci wykonały prace plastyczne. 
Mali ekolodzy z grupy Sowy stworzyły recyklingo-
we potwory. Leśne Skrzaty własnoręcznie ozdobi-
ły swoje ekologiczne torby. Po animacjach wybrali-
śmy się na ekologiczny spacer po pobliskiej okolicy.

24 kwietnia 2017 r. Leśną Chatkę odwiedziły pie-
ski Nana i Daphne. Temat spotkania „Czego uczy-
my się od zwierząt?”. Dzięki kolorowym planszom 
dzieci dowiedziały się czego możemy nauczyć się 
od psa, kota, ptaka, żółwia czy chomika. Wspólnie 
z psiakami ćwiczyliśmy równowagę i koordynację na 
specjalnie przygotowanych banerach – planszach. 
Sowy bawiły się w rzucanie do kubeczków psich ko-
stek za pomocą szczypców. Wesoło bawiliśmy się 
przy piosence „Przyjaciel zwierząt”. Wizyta Daph-
ne i Nany bardzo podobała się dzieciom.

28 kwietnia 2017r. mali naukowcy wspólnie z pa-
nią Anią odnajdywali co jeszcze kryją w sobie ro-
śliny. Dzieci łączyły ze sobą w pary nasiona roślin 
z finalnymi produktami powstałymi z tych roślin. 
Samodzielnie tłoczyły olej w moździerzu. Zagłębili-
śmy się w tajemnice ‚włosów’ lnu. Największą fraj-
dą dla dzieci była możliwość degustacji produktów 
roślinnych.

Przedszkole  
Leśna Chatka
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WARSZTATY Z RODZICAMI
10-11.04 Tradycją naszego przedszkola są corocz-

ne Warsztaty z Rodzicami. Zapraszamy Rodziców na 
wspólne wykonanie ozdób wielkanocnych. Prace 
były wykonane różnymi technikami plastycznymi. 
Największym powodzeniem cieszyło się malowanie 
jajek. Kreatywność dzieci nie ma granic, przy rodzi-
cach jeszcze bardziej się otwierają. Dziękujemy Ro-
dzicom za wspólnie spędzony czas:). 

WIELKANOC
Wielkanoc to w polskiej tradycji niezwykle barw-

ne święto. Czas radości, miłości, spotkań z rodziną. 

Dzieci w Ptysiu również przygotowały się do Świąt 
poznając zwyczaje i tradycje wielkanocne. Na ko-
niec Wielkiego Tygodnia zjedliśmy wspólnie śnia-
danie wielkanocne, na stole nie zabrakło potraw 
świątecznych:jajko, sałatka, kiełbasa... Na zakoń-
czenie tego wyjątkowego tygodnia dzieci w przed-
szkolu odwiedził zajączek. 

KOLOROWE DNI 
Od 19.04-25.04 dzieci miały możliwość zaprezen-

towania się w różnych kolorach. Zaczeliśmy od dnia 
wody-kolor niebieski, później przeszliśmy w kolor 
żółty- dzień słońca, nastepnie poznaliśmy właściwo-
ści i zastosowanie ognia-kolor czerwony. W barw-
nym korowodzie ruszyliśmy na pomoc naszej ziemi, 
sprzątając okolice przedszkola. Ubrani na zielono 

uczciliśmy święto lasu. Wybraliśmy się na spacer do 
lasu, aby zobaczyć jak na co dzień żyją mieszkańcy 
lasu. Próbowaliśmy odszukać nieznanych nam do-
tąd gatunków drzew i roślin. 

DZIEŃ FLAGI 
28.04  Mimo, że długi majowy weekend kojarzy 

się  z wypoczynkiem, to nie można zapomnieć, że 
jest to okres trzech ważnych świąt. W naszym przed-
szkolu obchodziliśmy Dzień Flagi. Dzieci dowiedziały 
się, co oznaczają barwy narodowe, jak należy wie-
szać i przechowywać flagę. Poznaliśmy pozostałe 
symbole narodowe. Dzieci uczyły się Hymnu Polski. 

Ewa Wachowiak 
Kamila Jędrzejowska 

Przedszkole  
Ptyś

Cezary Botta 
laureatem Olimpiady 
Matematycznej

Cezary Botta, uczeń II klasy Gimnazjum w Ro-
kietnicy został laureatem Olimpiady Matema-
tycznej Juniorów (OMJ) organizowanej przez In-
stytut Matematyczny PAN.

W edycji XII Olimpiady adresowanej do 
uczniów gimnazjum, wzięło udział 12154 
uczniów z 1157 szkół. Do zawodów drugiego 
stopnia awansowało 1104 uczniów z 478 szkół, 
a do zawodów finałowych 173 uczniów z 94 szkół 
w tym tylko 5 z województwa wielkopolskiego.

Olimpiada organizowana przez Państwowy 
Instytut Nauk jest najbardziej prestiżowym wy-
darzeniem tego rodzaju w Polsce. Finaliści i lau-
reaci są zwolnieni z egzaminów gimnazjalnych, 
dodatkowo jako laureat Cezary został zaproszo-
ny na Obóz Naukowy w Szczyrku.

Zawody OMJ są skierowane do wszystkich 
uczniów gimnazjum w Polsce zainteresowa-
nych matematyką. Mogą w nich brać także 
udział uczniowie szkół podstawowych. Finały 
trójstopniowych zawodów odbyły się w mar-
cu w Warszawie. 

Czarkowi, najlepszemu młodemu matema-
tykowi w naszej gminie serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

M. Brzostowska

SP w Rokietnicy

Wspaniała podróż
19 maja godz. 04.45 wyruszamy w drogę do Wro-

cławia. Godzina bardzo wczesna, ale jesteśmy pod-
ekscytowani. Naszym celem jest wizyta we Wrocław-
skim Zoo. Główną atrakcją jest Afrykarium, które 
jest unikatowym kompleksem prezentującym różno-
rodne ekosystemy związane ze środowiskiem wod-
nym Czarnego Kontynentu. Spacerując wodnym 
tunelem podziwialiśmy piękne kolorowe ryby, hi-
popotamy nilowe, rekiny, żółwie i płaszczki, które 
pływały nam nad głowami. Można by wymieniać 

bez końca, ale zoo to nie tylko Afrykarium, to roz-
legły teren, który „zamieszkują” różne zwierzęta ze 
wszystkich kontynentów: wielki nosorożec i olbrzy-
mie słonie. Przyglądaliśmy się jak żyrafy wyciąga-
ją szyje po jedzenie. Szukaliśmy ukrytych tygrysów 
i lwów, które skryły się przed upałem.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i nie tylko, którzy 
pomogli nam wygrać tą wspaniałą podróż zorgani-
zowaną w ramach konkursu ekologicznego „Szanuj 
naturę, zbieraj nakrętki i makulaturę” zorganizowa-
nego przez PUK.

Uczniowie i wychowawca klasy II c  
SP w Rokietnicy
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Święto Konstytucji 3 Maja  
w SP w Rokietnicy

28 kwietnia 2017 roku w ramach obchodów ko-
lejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja klasa 
III d, przy współpracy klasy IIa, przedstawiły krótki 
program artystyczny dla uczniów edukacji wcze-

snoszkolnej związany z ww. świętem. Uczniowie 
wyjaśnili, w jakich okolicznościach historycznych 
powstał najważniejszy dokument w naszym pań-
stwie, co zawiera i jak należy go przestrzegać. Za 
pomocą wierszy i piosenek dzieci zabrały całą ze-
braną społeczność szkolną w krótką „podróż” po 
naszej Ojczyźnie. Podróż zaczęły od źródła Wisły, po-
przez Zakopane, zabytki Krakowa ze Smokiem pod 
wzgórzem Wawelu, Warszawę z Syrenką, metrem 

i Pałacem Kultury i Nauki, przepięknie pachnący 
piernikami Toruń z Planetarium Mikołaja Koperni-
ka aż do jej ujścia w Gdańsku z jego kamieniczka-
mi, Żurawiem i starą rzeźbą Neptuna. Podróż za-
kończyły na starym statku, którym wypłynęły na 
wzburzone fale Morza Bałtyckiego. 

Ilona Rybicka, Anna Smólska-Rodziejczak

DZIEŃ ZIEMI
„Ziemio nie chcemy byś była zniszczona, chce-

my żebyś była wiecznie zielona.” To jedno z ekolo-
gicznych haseł, które towarzyszyło nam w ostatnich 
dniach. 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. Z tej okazji klasa pierwsza przygotowa-
ła dla starszych uczniów inscenizację przestrzegają-
cą przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia 
przyrody. W czasie zajęć świetlicowych z wielkim 
zapałem przygotowywaliśmy się do występu. Pro-
wadziliśmy ekologiczne pogadanki oraz przepro-
wadziliśmy teleturniej „Młodego Ekologa”, gdzie 
odpowiadaliśmy na trudne pytania dotyczące oszczę-
dzania wody, energii oraz ochrony NATURA 2000. 
Z okazji Dnia Ziemi został zorganizowany w świetli-
cy konkurs ekologiczny „Nasza Planeta. 

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
27 kwietnia przypada Światowy Dzień Florysty. 

W związku z tym przeprowadziliśmy w naszej świe-
tlicy warsztaty florystyczne, które poprzedzone były 
specjalnymi przygotowaniami. Robiliśmy kwiaty z pa-
pieru (technika origami) oraz z bibuły poznając tym 
samym gatunki kwiatów. Ozdabialiśmy doniczki nie-
zbędne na warsztaty, dodawaliśmy kolorów rośli-
nom, które dużo wcześniej zasuszaliśmy. Warszta-
ty rozpoczęliśmy częścią teoretyczną: obejrzeliśmy 

krótki film z warsztatów florystycznych dla dzie-
ci, poznaliśmy materiały, narzędzia, zasady  ważne 
w sztuce artystycznego układania kwiatów. Każdy 
florysta wykorzystuje w swojej pracy zmysł estetycz-
ny i artystyczny. Toteż ważny był dobór gatunków 
kwiatów i kolorów, a także ciekawe połączenie ich 
z dodatkami. Wszyscy uczestnicy warsztatów (zgło-
siło się łącznie 20 uczniów z klas: IIb, III i IV) z wiel-
ką starannością i zaangażowaniem przystąpili do 
pracy. Każdy  miał możliwość samodzielnego wy-
boru i doboru roślin, aby w doniczce wypełnionej 
mokrą gąbką florystyczną układać kompozycje wg 
własnego pomysłu z jednoczesną możliwością sko-
rzystania z rad i pomocy nauczycieli. W efekcie po-
wstały różne bukiety, ale wszystkie równie piękne. 
Prace zostały wystawiane w korytarzu szkolnym. 
Chęć działania i wena twórcza towarzyszyły „na-
szym florystom” do samego końca trwania zajęć.

DZIEŃ STRAŻAKA
Policjant, piłkarz i oczywiście strażak to najcie-

kawsze zawody zdaniem chłopców. Czwartego maja, 
w dniu wspomnienia świętego Floriana, to właśnie 
Strażacy mają swoje święto. Tego dnia w świetlicy 
powstało wiele prac plastycznych przedstawiających 
strażaków. Wspólnymi siłami powstała duża kart-
ka z portretem strażaka wyklejona z bibuły. W hoł-
dzie za trud i narażanie życia, w podziękowaniu za 
pomoc i ratunek, udaliśmy się do Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mrowinie, by wręczyć tę 

kartkę. Chcieliśmy złożyć najlepsze życzenia z okazji 
Dnia Strażaka. Uczniowie dzięki życzliwości Straża-
ków mieli możliwość zwiedzenia remizy strażackiej 
oraz wozu strażackiego. Uczestniczyliśmy w poka-
zie udzielania pierwszej pomocy, zapoznaliśmy się 
z procedurą wyjazdu „na akcję”. Poznaliśmy wypo-
sażenie strażaka - specjalistyczny sprzęt do walki 
z ogniem oraz innymi zagrożeniami. Strażacy opo-
wiedzieli nam o swojej służbie oraz o akcjach, w któ-
rych uczestniczą. Mogliśmy zobaczyć najcenniejszą 
nagrodę OSP Mrowino - FLORIAN 2017 w kategorii 
„Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń”. 
Serdecznie dziękujemy Strażakom z OSP Mrowino 
za miłe przyjęcie i ciekawą lekcję bezpieczeństwa 
oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Wychowawcy świetlicy w Mrowinie 

SP w Rokietnicy

SP w Mrowinie
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Kwiecień Miesiącem Pamięci 
Narodowej

„Narody, które nie pomną swych bohaterów nie 
są godne przetrwania”. Przytoczona myśl przyświe-
cała koleżankom i kolegom z klas trzecich, przygoto-
wującym apel 7.04.2017 r. Apel na początku miesią-
ca pamięci narodowej poświęcony był wszystkim, 
którzy pracowali, cierpieli i umierali dla Polski. Im 
dedykowaliśmy strofy poezji, dźwięki patriotycz-
nych pieśni i naszą refleksję.

D. Filipiak 

Bieg Wiosny 2017
22.04.17. reprezentacja naszej szkoły wystarto-

wała w „Biegu wiosny” w ramach  IX Rodzinnego 
Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki. Mimo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych za-
wodnicy w bardzo dobrym czasie pokonali dystans 
1200 m. Po biegach czekał na nich regeneracyjny 
posiłek przy ognisku.

M.Statucka

Mecze towarzyskie  
w piłce nożnej chłopców

25.04.17. reprezentacja naszej szkoły rozegra-
ła mecze towarzyskie w piłce nożnej chłopców na 
„orliku” w Technikum Inżynierii Środowiska i Agro-
biznesu w Poznaniu. Graliśmy ze szkołą poznańską 
i Tarnowem Podgórnym. Niestety drużyna pozba-
wiona była głównych bramkarzy, którzy są w trak-
cie leczenia kontuzji. Na prośbę panów nie podaję 
wyników ;-) Najważniejsza była dobra zabawa i po-
czucie humoru :-)

M.Statucka

W Muzeum Narodowym
Klasa II TAK/TH odwiedziła dzisiaj Poznań. Byli-

śmy w Muzeum Narodowym na lekcjach dotyczą-
cych sztuki Romantyzmu i Młodej Polski. Ponadto 
- spacerowaliśmy po Starym Rynku  i rozpoznawa-
liśmy mitycznych bohaterów uwiecznionych przy 
fontannach; przywitaliśmy się ze Starym Marychem, 
podziwialiśmy Rynek Wielkopolski i zabytkową ar-
chitekturę Poznania. Byliśmy także jednymi z pierw-
szych klientów w Mc Donalds :). Czas spędziliśmy 
intensywnie i miło: spotkaliśmy się z kulturą, wy-
silaliśmy intelekt i ... bolą nas nogi.

Agnieszka Olejniczak-Gros

Konkurs fotograficzny  
„Skrzydła życia”

Wielki dzień dla uczniów biorących udział 
w warsztatach fotograficznych odbywających się 
w bibliotece szkolnej. Prace, które powstały podczas 
naszych zajęć zostały wysłane na konkurs fotogra-
ficzny „ Skrzydła życia „ organizowany przez Stowa-
rzyszenie Alae, Komendę Miejską Policji w Poznaniu 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Foto-
grafie obrazowały trudny temat - przemocy doty-
kającej tych najsłabszych, najbardziej bezbronnych. 
Tak jak w poprzednim roku, gdy przygotowywali-
śmy się do konkursu, rodziło się w nas wiele pytań 
i rozterek. Utrwalaliśmy na obrazach rzeczy, o któ-

rych większość z nas stara się nie myśleć, sytuacji, 
które rodzą gorący sprzeciw, ale także powodują, 
że odwracamy się w bezsilności. Jakże łatwiej jest 
fotografować piękne dziewczęta i zachody słońca. 
Jednakże zmierzyliśmy się z tym tematem i powstały 
kadry - smutne, chociaż prawdziwe. Z uroczystości, 
która odbyła się w Buku, w kinie „Wielkopolanin”, 
wracaliśmy targani emocjami wywołanymi przez 
poruszające przedstawienie przygotowane przez 
uczennice Gimnazjum w Buku. Towarzyszyła nam 
także radość z wygranych. Ola Marciniak zajęła trze-
cie miejsce, Tomek Lisek, Kuba Feliksiak i Adam Du-
dzik otrzymali wyróżnienia. Sprezentowano im pa-
miątkową statuetkę i wspaniałe nagrody. Jednak do 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Majówka u Zamoyskich już za nami!!!
13 maja 2017 już po raz szósty mieliśmy przyjem-

ność organizować plenerową imprezę ,,Rodzinna 
Majówka u Zamoyskich” pod honorowym patro-
natem starosty poznańskiego. Zaszczycili nas mię-
dzy innymi: 

Jan Grabkowski - starosta poznański, Tomasz Łu-
biński - wicestarosta poznański, Arkadiusz Glapiński 
– zastępca wójta gminy Rokietnica, Danuta Potra-
wiak – sekretarz gminy Rokietnica, Mirosław Gogo-
łek – podinspektor Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym. Oficjalnego otwarcia festynu dokonali 
Wojciech Kaczmarek – dyrektor szkoły wspólnie ze 
starostą poznańskim. 

Jak co roku staraliśmy się, aby każdy z przybyłych 
gości znalazł coś dla siebie. Były więc gry i zaba-
wy zręcznościowe, konkursy szczególnie dla dzieci, 
kiermasz książek, sprzedaż domowych ciast, lodów, 
waty cukrowej, kawy, czy koktajli i lemoniady ser-
wowanych w naszej szkolnej kawiarence prowa-
dzonej przez nauczycieli i młodzież. Można było też 
zjeść pyszności z grilla, grochówkę. Nasi milusińscy 

mieli do dyspozycji zamki dmuchane, zjeżdżalnie, 
przejażdżki kucykiem oraz ,,Pyrka” – maskotkę po-
licji poznańskiej. Ponadto wsparła nas jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Rokietnicy z poka-
zami udzielania pierwszej pomocy oraz policjan-
ci z miasteczkiem ruchu drogowego, alkogoglami 
oraz akcją profilaktyczną z zakresu cyberprzemocy.

Całość imprezy ubogacali swymi występami mię-
dzy innymi: szkolny zespół muzyczny ,,Piwnica u Za-
moyskich”, Rokietnicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Zbigniewa Starosty, zespół artystyczny ,,Fama”, gru-
powy pokaz zumby poprowadzony przez instruk-
torkę Magdalenę Andrzejewską, montaż muzycz-
no-słowny chóru gimnazjum z Otorowa, a także 
spontaniczne występy dzieci, które próbując swych 
sił na naszej scenie zadziwiały nas, rozbawiały wła-
sną interpretacją wierszyków i piosenek.

Majówka była połączona z drzwiami otwartymi 
w ramach których uczniowie gimnazjów korzystali 
z przygotowanych warsztatów florystycznych, robo-
tyki, grafiki komputerowej, pokazów barmańskich 

i baristycznych. Mieli możliwość obejrzenia naszej 
szkoły, porozmawiania z uczniami i nauczycielami 
oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną technikum, 
branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształ-
cącego na rok szkolny 2017/2018. 

Projekt jakim jest ,,Rodzinna Majówka u Zamoj-
skich” jest przedsięwzięciem wspólnym łączącym 
Radę Rodziców, nauczycieli, pracowników i młodzież 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy adresowanym do mieszkańców gminy 
Rokietnica i ościennych. Jest to pewnego rodzaju 
tradycja i działanie na które czekają mieszkańcy, by 
wspólnie spędzić majowe popołudnie i cieszyć się 
wiosenną, słoneczną aurą, która zawsze nam do-
pisuje. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy czyn-
nie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia 
oraz sponsorom. 

W imieniu Społeczności naszej szkoły dziękuje 
zaproszonym gościom za liczne przybycie, wspólną 
zabawę i już dziś zapraszam na VII edycję Rodzinnej 
Majówki u Zamoyskich w 2018 roku. 

Wojciech Kaczmarek 
Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy

domu wieźliśmy oprócz satysfakcji z dobrze wyko-
nanej pracy dominującą myśl. Że największe zło, to 
tolerować krzywdę, która dzieje się obok nas. Nie 
bądźmy obojętni. 

Małgorzata Kolasa

Święto Konstytucji 3 Maja 
Przed nadchodzącym Świętem Konstytucji 3 Maja 

społeczność Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
poświęciła chwilę refleksji okolicznościom utraty 
niepodległości przez Polskę w XVIII wieku. Podczas 
apelu słuchaliśmy poetyckiego opisu okoliczności 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przeżywaliśmy ra-
dość z dokumentu reformującego państwo razem 
z ówczesnymi Polakami. Wspomnieliśmy również 
ucznia naszej szkoły Piotra Majchrzaka, który 35 lat 

temu, podczas stanu wojennego, w związku z nie-
legalnymi obchodami rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji, został śmiertelnie pobity. W rocznicę jego 

śmierci 18 maja złożymy kwiaty w poświęconych 
mu miejscach pamięci. 

D.Filipiak
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Dzień Strażaka w OSP Mrowino
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Strażaka 

druhowie z OSP Mrowino na pewno będą długo 
wspominać. Obfitował on w rożne ważne dla na-
szej jednostki wydarzenia. Świętowanie rozpoczęli-
śmy tradycyjnie dzień wcześniej - Drzwiami Otwar-
tymi, następnego dnia nasza delegacja wybrała się 
do Karolina pod Warszawą na Gale Finałową kon-
kursu Floriany 2017, by późnym wieczorem dowie-
dzieć się o kolejnym zwycięstwie, tym razem w ple-
biscycie Głosu Wielkopolskiego Strażak Roku 2017 
w kategorii Jednostki OSP na terenie Poznania 
i powiatu poznańskiego.

Drzwi Otwarte
Z  okazji przypadającego 4 maja Międzynarodo-

wego Dnia Strażaka, w dniu 03.05.2017 r. o godz. 
11:00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Cerekwicy została odprawiona uroczysta Msza 
Św. w intencji strażaków z całej parafii. Uczestniczyli 
w niej druhowie z OSP Przybroda oraz OSP Mrowi-
no. Po zakończonej Eucharystii Ks. Proboszcz Ma-
rek Tarło-Jawtok pobłogosławił zaparkowane przed 
kościołem wozy strażackie. 

Po południu od godz. 14.30 drzwi remizy zosta-
ły otwarte dla zwiedzających. Na licznie przybyłych 
gości czekały różne atrakcje i pokazy przygotowa-
ne w tym roku również przez naszą Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą. Odbyły się pokazy ratownictwa 
medycznego, prezentacje wyposażenia do przeno-
szenia owadów błonkoskrzydłych oraz sprzętu stra-
żackiego. Każdy kto tego dnia odwiedził naszą re-
mizę mógł usiąść za kierownicą jednego z wozów 

strażackich, ubrać mundur strażacki, założyć hełm 
i poczuć się jak jeden z nas. Jak zwykle dużą popu-
larnością cieszyło się wejście na syrenę strażacką, 
jednak w tym roku przygotowaliśmy dla odważ-
nych sporą niespodziankę. Z samego szczytu sy-
reny można było nie tylko zejść po drabinie, ale 
również i zjechać po linach. Tradycyjnie czas uroz-
maicały zabawy związane z tematyką strażacką. Na 
dzieci czekało malowanie twarzy, a na wszystkich 
słodki poczęstunek. 

Zwycięstwo w konkursie  
FLORIANY 2017!

Dzień po zorganizowaniu Drzwi Otwartych tj. 
04.05.2017 r. w siedzibie Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyń-
skiego MAZOWSZE w Karolinie odbyła się Gala Fi-
nałowa I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem 
OSP i Samorządów – FLORIANY 2017.

Z wielką radością pragniemy poinformować, że 
w kategorii „Aktywizowanie seniorów i współpra-
ca pokoleń” zwycięzcą została nasza jednostka OSP 
Mrowino! 

Nasi przedstawiciele odebrali statuetkę m.in. z rąk 
Waldemara Pawlaka, prezesa  Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i prze-
wodniczącego Kapituły Konkursu FLORIANY.  Jeste-
śmy dumni z otrzymanej prestiżowej statuetki  FLO-
RIANA. Warto dodać, że do Konkursu zgłoszono 
prawie 400 różnych inicjatyw z całej Polski, z któ-
rych wybrano zwycięzców w 12 kategoriach. Z Wo-

jewództwa Wielkopolskiego wyróżnione nagrodą 
zostały tylko 3 jednostki (w tym OSP Mrowino) oraz 
dwóch najbardziej zaangażowanych społecznie pra-
codawców. Gratulujemy zwycięzcom w innych ka-
tegoriach, jak również wszystkim nominowanym. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu Pod Kasztanem, bez któ-
rego z pewnością nie byłoby tego sukcesu. Mamy 
nadzieję, że to początek naszej dalszej współpracy 
międzypokoleniowej.

Sukces w plebiscycie  
Głosu Wielkopolskiego

Późnym wieczorem 04.05.2017 r. zakończyło się 
również głosowanie w plebiscycie organizowanym 
przez Głos Wielkopolski Strażak Roku 2017. Mamy 
zaszczyt poinformować, iż nasza jednostka zajęła 
I miejsce w kategorii Jednostki OSP na terenie Po-
znania i powiatu poznańskiego. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, które oddały swój 
głos właśnie na naszą jednostkę!

Zdobyte nagrody, zarówno te ogólnopolskie, jak 
i te lokalne, jak również i Wasza obecność pod-
czas Drzwi Otwartych sprawiły nam ogromną radość 
i dały wiele powodów do dumy. Cieszymy się, że to 
co robimy jest zauważalne i doceniane. 

Wszystkie zdobyte tytuły i wyróżnienia mobili-
zują nas do jeszcze większej pracy i zaangażowania 
w działalność OSP, w myśl hasła „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”

Więcej informacji na stronie www.osp-mrowi-
no.pl oraz na Facebooku OSP Mrowino

MM & MM
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Warsztatowa codzienność
...czyli co słychać  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Baranowie

Zazwyczaj relacjonujemy Państwu ciekawe i waż-
ne wydarzenia z „życia” Warsztatu i Stowarzyszenia. 
W tym artykule chcemy przybliżyć Państwu naszą 
codzienną działalność, która tak naprawdę każde-
go dnia jest inna. Nasz Warsztat jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. 
Do placówki uczęszcza 20 osób z niepełnospraw-
nościami, mieszkańców Gminy Rokietnica i Gminy 
Tarnowo Podgórne. Uczestnicy są dowożeni przez: 
zorganizowany transport WTZ, rodzinę, ale są też 
podopieczni, którzy korzystając z komunikacji miej-
skiej, sami dojeżdżają na zajęcia. Jak już niektórzy 
z Państwa wiedzą, w naszym Warsztacie mamy 4 
Pracownie: Gospodarstwa Domowego, Technik Róż-
nych, Wikliniarską, Komputerowo – Fotograficzną, 
(w których uczestnicy przebywają po 2 miesiące) 
oraz salę rehabilitacyjną. Miesiące: kwiecień, maj 
i czerwiec to dla naszych podopiecznych czas wzmo-
żonej pracy w każdej pracowni, ponieważ przygo-

towują wtedy różne wyroby i prace plastyczne na 
konkursy i festyny organizowane przez placówki po-
wiatu poznańskiego i gminy. W Pracowni Technik 
Różnych powstają obrazy malowane akrylami na 
płótnie, które były prezentowane w Klubie Fitness 
ROSFIT w Rokietnickim Ośrodku Sportu oraz w bu-
dynku C Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. 
Obecnie uczestnicy w tej pracowni szlifują, malu-
ją, lakierują pudełka drewniane wykonane techniką 
decoupage. W Pracowni Wikliniarskiej w ciągu roku 
powstają zwykle tace, osłonki na doniczki wykona-
ne z ratanu i wikliny, a w ostatnim miesiącu został 
wykonany regał (wymiary: 180 cm wysokości, 90 
cm szerokości i 40 cm głębokości) z drewna ople-
ciony wikliną nieokorowaną. W Pracowni Kompu-
terowo – Fotograficznej uczestnicy ćwiczą  pisanie 
w edytorze teksów, tworząc naszą książkę kuchar-
ską i przepisując artykuły do „Roktarskiej Gazetki”, 
która jest wydawana raz na kwartał w WTZ. Bar-

dzo chętnie uczą się robić zdjęcia w plenerze i w 
pracowniach. Efekty zajęć fotograficznych można 
było podziwiać na wystawie w Klubie Fitness ROS-
FIT, gdzie były prezentowane, wykonane przez na-
szych uczestników, wyszukane ujęcia jesieni i zimy. 
Piękno jesiennej przyrody, uchwycone przez osoby 
niepełnosprawne, mogli Państwo zobaczyć także 
w budynku C Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym. Obecnie w Pracowni Komputerowo - Fotogra-
ficznej trwają próby do przedstawień teatralnych, 
które będziemy prezentować na Rokietnickich In-
teGRAcjach czy na Zlocie Talentów, który odbędzie 
się we wrześniu w Luboniu. W Pracowni Gospodar-
stwa Domowego dzieje się codziennie coś innego, 
ponieważ nasi kucharze każdego dnia wymyślają dla 
wszystkich smaczne dania. Ostatnio grupa uczest-
ników z tej pracowni zaskoczyła wszystkich, wpro-
wadzając w swoje menu tydzień kuchni światowej. 
W maju przez tydzień mogliśmy smakować potraw 
kuchni włoskiej. Oprócz przyrządzania smacznych 
posiłków uczestnicy w tej pracowni uczą się prać, 
prasować, sprzątać, myć okna i robić zakupy do pra-
cowni. Jak już wspomniałam w Warsztacie jest rów-
nież sala rehabilitacyjna, w której uczestnicy trenują 
na: bieżni, rowerze stacjonarnym, orbitreku i innym 
dostępnym w sali sprzęcie. Raz w tygodniu mamy 
możliwość ćwiczyć i udoskonalać umiejętność pły-
wania na basenie w Lusowskim Zdroju, za co ser-
decznie dziękujemy. Udział w zajęciach rehabilita-
cyjnych ma na celu rozwijanie i podtrzymywanie 
wydolności fizycznej naszych uczestników. Syste-
matyczny udział w rehabilitacji fizycznej przygoto-
wuje naszych podopiecznych do zawodów orga-
nizowanych przez Olimpiady Specjalne, gminy czy 
placówki powiatu poznańskiego. W maju zawod-
nicy naszego Klubu Olimpiad Specjalnych startują 
w XVII Regionalnych Letnich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Wolsztynie i w V Regionalnym Tur-
nieju Bocce Olimpiad Specjalnych, którego jeste-
śmy współorganizatorami. 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Fa-
cebook’u – Warsztat Terapii Zajęciowej Roktar oraz 
odwiedzania naszej strony www.roktar.pl.

Elżbieta Kram 
Kierownik WTZ
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Wciąż zmieniamy się na lepsze  
dla Mieszkańców Gminy Rokietnica

Oczyszczalnia ścieków w Bytkowie – obiekt tyleż 
kontrowersyjny, co niezbędny. Istnieje w obecnej 
lokalizacji od ponad 20 lat. Dawniej w otoczeniu pól 
i łąk, dziś – w sąsiedztwie kilku osiedli mieszkanio-
wych. Stały napływ ludności na teren Gminy Rokiet-
nica to ogromne wyzwanie i zobowiązanie. Również 
w kontekście ograniczenia uciążliwości wynikają-
cych naturalnie z funkcjonowania obiektu o takiej 
specyfice. Budzi mnóstwo środowiskowych emocji. 
Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. doskonale je rozumieją. Dlatego 
też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Miesz-
kańców Gminy Rokietnica (zwłaszcza najbliższych 
Sąsiadów obiektu), na ich wyraźną prośbę w sie-
dzibie Spółki zorganizowano w dniu 25 kwietnia br. 
spotkanie, mające realnie pokazać codzienne funk-
cjonowanie oczyszczalni, zaprezentować listę dzia-
łań podejmowanych celem redukowania do mini-
mum negatywnych aspektów jej działalności oraz 
przedstawić plany, wizje i ambicje związane z dal-
szym rozwojem obiektu. Zaproszenie na spotkanie 
pojawiło się w mediach elektronicznych Spółki oraz 
związanych z tematem podmiotów.

Chcąc jak najpełniej zobrazować technologicz-
ną stronę działania oczyszczalni spotkanie rozpo-
częliśmy od „wycieczki” po obiekcie. Krok po kroku 
przedstawiliśmy, co na poszczególnych etapach dzie-
je się z trafiającymi do nas nieczystościami. Uczest-
nicy spotkania dowiedzieli się też z czego faktycznie 
składają się osady ściekowe, jakie mają właściwości 
i jak są zagospodarowywane przez PUK Sp. z o.o. 
Większą część uwagi skupiliśmy na tym, by w przy-
stępny i wyczerpujący sposób przedstawić naszym 
Gościom działania, które do tej pory podjęliśmy (i 

wciąż podejmujemy), by zniwelować uciążliwość 
odorową oczyszczalni. Do tej pory przetestowaliśmy 
kilka urządzeń zamgławiających. Niestety w dwóch 
przypadkach ekonomika nie szła w parze z oczeki-
wanymi efektami. Część urządzeń, mimo niskich 
kosztów użytkowania i stosunkowo prostej obsłu-
dze, wprowadzała na poletka osadowe zbyt dużą 
ilość wody. Tam, gdzie dezodoryzacja następowała 
„na sucho” (dzięki preparatom na bazie alkoholu), 
przeraził koszt, jednak pozytywne efekty zadecydo-
wały o wprowadzeniu tego rozwiązania. Dodatkowo, 
aby zminimalizować ryzyko powstawania odorów, 
część (ok. 30%) strumienia osadu nie będzie podda-
wana suszeniu, a natychmiastowej utylizacji. Stale 
optymalizowany jest też proces solarnego osusza-
nia osadu, by nie dopuszczać do jego zagniwiania. 
Naturalną barierę antyodorową stanowić też będą 
drzewa. W kwietniu br. na terenie oczyszczalni na-
sadzono ok. 170 drzew i krzewów.

Cieszy fakt, iż Mieszkańcy w ogóle angażują się 
w życie obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie ich 
domostw. Żałujemy jednak, iż frekwencja była tak 
niska… Podczas spotkania padło bowiem parę istot-
nych pytań, m.in.:

- cel budowy i przeznaczenie hali magazynowo-
garażowej,

- jak PUK planuje w tym roku gospodarować osa-
dami i czy będą one wykorzystywane poza terena-
mi Gminy Rokietnica.

Niezaprzeczalnie – warto rozmawiać i konfronto-
wać swoje opinie oraz przekonania. Wierzymy, że 
uczestnicy wyszli ze spotkania bogatsi o konkret-
ną wiedzę z rzetelnego źródła, a przez to zwyczaj-
nie spokojniejsi.

Spotkanie było też idealną okazją ku temu, by zde-
mentować krążące od jakiegoś czasu plotki o rze-
komej rozbudowie oczyszczalni. Mieszkańcy mogą 
spać spokojnie: w ciągu najbliższych lat oczyszczal-
nia nie będzie rozbudowywana (jej aktualny kształt 
i rozmiar jest adekwatny do potrzeb, obiekt pracu-
je efektywnie i wydajnie), nie powstaną nowe po-
letka osadowe, nie będą dobudowywane osadni-
ki, nie powstanie też magazyn na odpady. Obecnie 
naszym priorytetem jest pełna kanalizacja Gminy, 
by wszystkim Mieszkańcom zapewnić odpowied-
ni komfort życia.

W tym miejscu szczerze zachęcamy do bezpo-
średniego kontaktu z pracownikami Spółki, którzy 
udzielą fachowych i pewnych odpowiedzi na drę-
czące Państwa pytania oraz postarają się rozwiać 
wszelkie wątpliwości, wynikające z informacji po-
jawiających się w lokalnej prasie oraz na portalach 
społecznościowych, niejednokrotnie bez autoryzacji 
Przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę, iż branża, 
w której działamy, jest specyficzna, a bywa wręcz… 
śmierdząca, ale zapewniamy, iż codziennie dokła-
damy wszelkich starań, by świadczone przez nas 
usługi odpowiadały standardom i Państwa oczeki-
waniom. Prosimy też, by śmiało komunikowali nam  
Państwo potrzeby spotkań, czy rozmowy – za po-
średnictwem Sołtysów lub bezpośrednio. Jesteśmy 
otwarci, by pracować nad efektywną komunikacją.

Tych Państwa, do których informacja o spotka-
niu z jakichś przyczyn nie dotarła (jest nam z tego 
powodu przykro) zapewniamy, iż stale ulepszamy 
system informowania i wierzymy, że osiągniemy 
odpowiedni poziom efektywności.

KŁ
Fot. Adam Michta

Raport z prac w Napachaniu

W połowie maja wykonawca firmy INSBUD (po 
okresie zimowego przestoju) rozpoczął prace kanali-
zacyjne od ulic Starzyńskiej, Turkusowej i Źródlanej.

Jednocześnie zapewniamy, że budowa kanali-
zacji sanitarnej w Napachaniu zostanie ukończo-
na zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą tj. do 
końca 2017 roku. 

Do połowy czerwca bieżącego roku planowane 
jest ogłoszenie przetargu „Modernizacja systemu 
transportu ścieków – budowa kolektora tłocznego 
ścieków Zmysłowo-Bytkowo, gm. Rokietnica”. Ma 

to usprawnić przerzucanie ścieków z miejscowości 
Mrowino-Cerekwica i wschodniej części Rokietnicy 
na oczyszczalnię ścieków w Bytkowie.

Od grudnia 2016 roku dokumenty, które będą 
potrzebne do rozpoczęcia procesu wykonywania 

przyłącza, można pobrać ze strony internetowej: 
www.puk.com.pl z zakładki „dla klienta” -> „dru-
ki do pobrania” lub odebrać osobiście w siedzibie 
Spółki przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie w Biurze 
Obsługi Klienta.  Żaneta Struś
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Co powstaje w PUK-u?
Od kilku lat Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych nie przestaje wykonywać kolejnych inwe-
stycji na terenie Gminy. Obecnie w Spółce po-
wstaje nie tylko sieć kanalizacji w Napchaniu 
czy Stacja Uzdatniania Wody w Mrowinie.  Na 
terenie oczyszczalni zaczyna wznosić się hala 
parkingowa dla firmowych pojazdów będąca 
także magazynem na piasek i sól, a w Rostwo-
rowie już wkrótce PUK otworzy szkółkę drzew i 
krzewów ozdobnych.

Hala na firmowe pojazdy jest konieczna, ponie-
waż od wielu lat stoją one na dworze bez względu 
na panującą aurę, a jak wiadomo, przez to o wiele 
szybciej, karoserię chwyta rdza. Ponadto wewnątrz 
będą także przechowywane sól i piasek służące do 
zimowego utrzymania dróg, które do tej pory tak-
że magazynowane były na zewnątrz, przez co bar-
dzo często zimą zbrylały się i zmrażały, przysparza-
jąc wiele problemów.

Na dachu garażu powstanie także mini-elektrow-
nia fotowoltaiczna, ponieważ planowane jest zało-
żenie paneli słonecznych, które mają zapewnić prąd 
służący do funkcjonowania oczyszczalni.

Rostworowo
W Rostworowie natomiast od kilku tygodni trwa-

ją prace nad założeniem szkółki drzew i krzewów 
ozdobnych. W połowie maja zakończyło się równa-
nie terenu na obszarze byłych chlewni i zabudowań 

gospodarczych. Ogrodzono także cały teren, wyty-
czono główne ścieżki w szkółce i wywieziono gruz 
z rozbiórki fundamentów i zabudowań.

Spółka podjęła takie kroki po to, aby nie musieć 
kupować roślin do nasadzeń gminnych, ponieważ 

w przyszłości ma to przynieść wiele oszczędności. 
W czasie kolejnych zim planowana jest także sprze-
daż bożonarodzeniowych świerków, a pierwsze na-
sadzenia pracownicy PUK-u wykonają jesienią obec-
nego roku. Ż. S.

PUKnik rodzinny – wbrew słocie i wiatrom.
6 maja powitał nas chłodem i deszczem. Nie ta-

kiej aury oczekiwaliśmy… Jednak na złość niepogo-
dzie, zorganizowany przez nas PUKnik przyciągnął 
mnóstwo sympatyków i entuzjastów ekorozrywki. 

Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się warsz-
taty plastyczne dla najmłodszych (wazoniki ze sło-
iczków, figurki z rolek po papierze toaletowym – ist-
ne cudeńka), z pieczołowicie gromadzonych przez 
„PUKowianki” ;) surowców wtórnych można było 
własnoręcznie stworzyć (grający!) instrument mu-
zyczny, a spod pracowitych rąk wyszły piękne bud-
ki lęgowe dla owadów. Niezmiernie cieszy fakt, iż 
z naszych propozycji skorzystało tak wielu Milusiń-
skich. W tym miejscu ukłony dla Rodziców, którzy 
od najmłodszych lat kształtują w swoich pociechach 
świadomość troski o środowisko naturalne. Jej prze-
jawem w najbliższej nam formie był liczny udział 
naszych Gości w kolejnej odsłonie akcji „Posadź na 

swoim”. Podczas PUKniku, dzięki Ich wydajnej po-
mocy, teren wokół oczyszczalni ścieków wzbogacił 
się o kolejne nasadzenia (każdy z naszych Pomoc-
ników otrzymał też w ramach podziękowania oso-
bistą sadzonkę, którą… posadzi na swoim ;)). Poza 
walorami estetycznymi i zdrowotnymi wykonywa-
ne nasadzenia mają również swoją funkcjonalność 
– stanowić będą naturalną barierę ochronną, tłu-
miącą m.in. niepożądane zapachy. O tym, jak i wielu 
innych aspektach działalności oczyszczalni ścieków 
można było również porozmawiać w trakcie drzwi 
otwartych. Wierzymy, że tego typu „wycieczki” po 
obiekcie, choć z całą pewnością specyficzne w swej 
charakterystyce, pozwolą wszystkim zainteresowa-
nym poznać zasady funkcjonowania oczyszczalni, 
a także wyjaśnią wszelkie niejasności i wątpliwo-
ści z nim związane. Bardzo ważne jest dla nas bez-
pośrednie przekazywanie informacji tak, by każdy 

Mieszkaniec Gminy Rokietnica mógł czerpać rzetelną 
wiedzę na temat prowadzonej przez nas działalności.

PUKnik to, rzecz jasna, relaks na łonie natury. 
Skoro natura spłatała nam figla, mocząc wszystko 
obfitym deszczem, postanowiliśmy stworzyć jej na-
miastkę… wewnątrz budynku biurowego PUK. Dzięki 
sączącym się z głośników odgłosom lasu i łąki moż-
na było poczuć się niemal jak w plenerze.  Smacz-
ku całemu przedsięwzięciu nadała natomiast prze-
pyszna grochówka, wprost z napachańskiej kuchni 
polowej. Przy chłodzie – bezcenne!

Wymyślona i zorganizowana przez nas Majówka 
byłaby niepełna bez loterii fantowej. W naszej wersji 
nie było losów przegranych.  Każdy, kto zechciał 
przyjść i razem z nami uczyć się jak być EKO został 
nagrodzony symbolicznym drobiazgiem.

Dziękujemy wszystkim naszym Gościom, Druhom 
Strażakom, Policjantom oraz Parterom i Przyjacio-
łom. Cudownie było z Wami PUKnikować.  Do 
zobaczenia podczas kolejnych imprez. Będziemy 
o nich informować na bieżąco. KŁ

Przed Po

Przed Po

Przed Po
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EKO-KLASY. RAPORT ósmy

OBCHODY DNIA ZIEMI 
W MROWINIE.

Celem obchodów Dnia Ziemi jest promowanie 
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organi-
zatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkim 
ludziom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. 
Mali ekolodzy ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie 
postanowili pokazać swoim starszym kolegom, co 
się stanie na Ziemi jeśli wspólnie o nią nie zadba-
my. Na scenie pojawił się szalony naukowiec, któ-
ry wprowadził wszystkich w niezwykły świat przy-
rody. Pokazał nam, jak piękna była Ziemia, dopóki 
ludzie nie zaczęli jej zanieczyszczać. Ale jeszcze nic 
straconego. Jeżeli wszyscy się zmobilizujemy to na-
sza Ziemia będzie piękna i jeszcze przez wiele mi-
lionów lat będziemy mogli  cieszyć się jej  urokiem.

Wychowawca  Bożena Lisiak

EKO-KLASY. RAPORT ósmy

NAPACHANIE
W miesiącu kwietniu Eko – klasa w Napachaniu 

wybrała się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Kon-
stantynowie. Podczas wycieczki dzieci dowiedzia-
ły się jak zbudowany jest las, jakimi darami obda-
rza ludzi i zwierzęta, kto go zamieszkuje i jak należy 
o niego dbać. Przyjrzały się z bliska pracy mrówek 
w mrowisku, dowiedziały się, dlaczego nie należy 
usuwać martwego drzewa z lasu. Idąc ścieżką edu-
kacyjną podziwiały piękne leśne widoki, ale szukały 
też pierwszych oznak długo wyczekiwanej wiosny. 
Po porannym spacerze uczniowie udali się do Nad-
leśnictwa na zwiedzanie wystawy „Praca leśniczego 
dawniej i dzisiaj.” Z zaciekawieniem dzieci przyglą-
dały się eksponatom zwierząt, ptaków i szkodników 
zamieszkujących polskie lasy. Na zakończenie naszej 
wizyty w Konstantynowie spotkaliśmy się wszyscy 
przy ognisku piekąc kiełbaski i bawiąc się w pro-
mieniach wiosennego słońca. Wycieczka była cie-
kawym sposobem na zdobycie wiedzy przyrodniczej 
z innej perspektywy niż szkolna ławka. Dziękujemy 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bytkowie, 
za sponsorowanie naszego wyjazdu.

Jako klasa ekologiczna pamiętaliśmy też o ob-
chodach Dnia Ziemi, który świętowaliśmy w naszej 

szkole od 21 – 26 kwietnia pod hasłem „Kolorowe 
dni ekologiczne.” Głównym jego celem było włącze-
nie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska 
i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat proble-
mów ekologicznych. Każdego dnia klasy przychodziły 
do szkoły ubrane w inny kolor, miały do wykonania 
zadanie ekologiczne i świętowały. W piątek Dzień 
Ekologa, w którym razem z pracownikiem PUK-u 
dzieci udały się na „sprzątanie świata,” czyli pobli-
skiego lasu. Worki zapełniały się śmieciami bardzo 
szybko, co świadczy o tym, że edukacja ekologiczna 
dzieci i dorosłych jest cały czas potrzebna. W ponie-
działek Dzień Natury to praca nad plakatami doty-
czącymi ekologicznego sposobu życia: ekologiczny 
dom, konsument, zakupy, sprzęt, segregacja odpa-
dów, oszczędzanie wody i prądu. We wtorek świę-
tując Dzień Słońca i Zdrowia klasy przygotowywały 
kolorowe owoce i warzywa do wspólnej w szkole 
degustacji. Środa to Dzień Ziemi i podsumowanie 
„Kolorowych dni ekologicznych.” Prezentacja pla-
katów, wspólny śpiew piosenki „Ziemia, wyspa zie-
lona” i pokaz mody ekologicznej, który zachwycił 
wszystkich pomysłowym wykorzystaniem surow-

ców wtórnych. Towarzyszące nam kolory: niebieski, 
zielony, żółty i pomarańczowy pokazały, że Ziemia 
jest kolorowa, kiedy człowiek o nią dba jak o swój 
własny dom.

wych. Anna Olejniczak - Cichocka
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Co słychać w ROSie…?
Dużo wydarzeń,  nie mniej większość naszego 

działania skupiona była na inwestycjach: rozpoczętej 
budowie biblioteki wraz z galeria handlową i przy-
gotowaniach do ogłoszenia przetargu na wyłonie-
nie wykonawcy budowy inwestycji.

Biblioteka…

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. Zakończony został I etap inwestycji, tj. 
wykonanie poziomu zero wraz z wylaniem słupów 
żelbetowych. Aktualnie trwają prace przy szalowa-
niu i zbrojeniu stropu parteru. Przewidywany ter-
min zakończenia robót żelbetowych i murarskich 
to połowa lipca br.

Remiza…
Zakończyliśmy prace projektowe. Otrzymaliśmy 

pozwolenie na budowę remizy. W chwili gdy wyda-
nie czerwcowe trafi do rąk czytelników będziemy 
po ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonaw-
cy, który po przekazaniu placu budowy ruszy z bu-
dową. Chcemy aby na kolejne święto naszych dziel-
nych druhów ( 4 maja 2018 r) remiza była oficjalnie 
otwarta i przekazana w użytkowanie OSP Rokietnica.

Wietrzenie szaf….
To nowa w historii hali inicjatywa umożliwienia 

mieszkańcom naszej gminy (i nie tylko) przewietrze-
nia swoich szaf i możliwości „upłynnienia” rzeczy, 
które są jak „nówki” ale już się nie podobają wła-
ścicielkom. Pomysłodawcą zorganizowania takie-
go „babskiego targu” (mężczyźni też handlowali) 
była nasza mieszkanka Agata Nowakowska, a nam 
pozostało przygotować halę i cieszyć się z udanych 
transakcji, które w dniu 2o maja od godziny 12.00 
do 16.00 zawierali sprzedający. Jak na pierwszy raz 
to zainteresowanie było spore (wykupiono 58 sto-
isk), a rzesze kupujących potwierdziły, że warto takie 
imprezy organizować. Warto również odnotować, 
że sprzedawano dosłownie wszystko: ciuszki, ręko-
dzieła, zabawki, obuwie, biżuterię, torby. A nasze 
Panie z Gminnej Biblioteki z powodzeniem sprze-
dawały książki w cenie 5 i 3 zł. Na pewno spotka-
my się jesienią. Przypominam również, że wstęp na 
imprezę jest BEZPŁATNY. Koszty wynajmu stoiska 
ponoszą tylko sprzedający (20 zł brutto za stoisko).

ROSSMANN…

W tym samym dniu 20 maja o godzinie 9.00 pawi-
lon Rossmanna został uroczyście otwarty dla miesz-
kańców gminy. Długo można by opisywać zawiłą 
ścieżkę przygotowań (od listopada ub.r.), ale faktem 
jest, że długo oczekiwany moment uruchomienia 

w końcu nadszedł. A, że długo oczekiwany to niech 
świadczy ponad tysięczna rzesza klientów (dane od 
kierownika sklepu Pani Edyty Kaczmarek) którzy do-
konali promocyjnych zakupów.

Sport… 
Na uwagę zasługuje zorganizowany w dniu 22 

maja br.  przez nasz gminny klub UKS Lider finał 
Mistrzostw Wielkopolski Kinder+Sport w mini siat-
kówce chłopców. Rozgrywki toczyły się w grupach 
wiekowych 2004 – 2006. W sumie udział wzięło 32 
drużyny z całej Wielkopolski. Patronat honorowy 
nad turniejem objął Wójt Gminy Rokietnica Pan Bar-
tosz Derech. W dwóch kategoriach (czwórki i trójki) 
zwyciężyli młodzi siatkarze z Krotoszyna a w jednej 
(dwójki) z Jedynki Poznań.
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Ojcostwo jest najważniejszą karierą w życiu mężczyzny. 
Jacek Pulikowski

Dzień Ojca  
– poznaj historię święta.

Tata w oczach dziecka jest bohaterem, prawdziwym wzorem do naślado-
wania. Uczy nowych rzeczy, wspiera w trudnych chwilach, ratuje w potrzebie, 
dostaje kredyt zaufania od dziecka, staje się powiernikiem sekretów. Tata – 
troskliwy i kochający. Po prostu relacja taty z dziećmi jest wyjątkowa.

A wszystko zaczęło się w USA...
Po raz pierwszy cześć wszystkim ojcom oddano 19 czerwca 1910 r. w ame-

rykańskiej miejscowości Spotkane w stanie Waszyngton (USA). Pomysłodaw-
czynią święta była kobieta Pani Sonora Louise Smart Dodd - córka weterana 
wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora dowiedziawszy się o ustanowieniu 
Dnia Matki (w 1907 r.), wpadała na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić 
dla uczczenia zasług wszystkich ojców. W ten sposób chciała oddać hołd swo-
jemu tacie, który po śmierci jej mamy podjął się trudu samotnego wychowa-
nia aż szóstki dzieci. Początkowo Dzień Ojca miał być obchodzony 5 czerwca 
- data ta związana była z dniem urodzin jej ukochanego taty. Miejscowy du-
chowny, do którego wystąpiła z prośbą o poświęcenie tegoż dnia jako Dnia 
Ojca nie zdążył na czas z wszystkimi formalnościami. Przygotowań jednak nie 
zaprzestano i oto 19 czerwca odbyły się pierwsze uroczystości.

Dzień Ojca szybko zyskał na popularności. W 1916 r. podczas festynu w Spo-
tkane przemówił prezydent Woodrow Wilson. W 1924 r. święto wprowadził do 
kalendarza prezydent John Calvin Coolidge Jr. 42 lata później kolejny przywód-
ca USA, Lyndon Johnson, podpisał prezydencką proklamację uznająca trzecią 
niedzielę czerwca Dniem Ojca. Z kolei w 1972 r. prezydent Richard Nixon za-
twierdził święto oficjalnym aktem prawnym.

Drodzy Tatusiowie  
zróbcie ważne miny,  
bo to piękna rola  
być głową rodziny.
Z okazji Waszego Święta, za 
wczoraj i za dziś, 
każdym czułym serca uderzeniem 
i każdym z niego płynącym życzeniem  
zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności  
za wszystkie Wasze trudy i starania 
składamy Wszystkim Tatusiom dzisiaj podziękowania.

Redakcja 
Rokickich Wiadomości

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

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

Wtedy, kiedy Amerykanie, świętują ojcowie z 76 krajów, m.in. z Francji, 
Grecji, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Węgier, Argentyny, Turcji czy Chin.

Najwcześniej, bo już 19 marca świętują ojcowie m.in. we Włoszech i Hisz-
panii. W Niemczech data ta powiązana jest z dniem uroczystości Wniebowstą-
pienia Pańskiego. Litwini obchodzą Dzień Ojca w pierwszą niedzielę czerw-
ca, Austriacy - w drugą, a mieszkańcy m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii i USA 
- w trzecią. Ojcowie w krajach skandynawskich muszą czekać na swoje świę-
to aż do drugiej niedzieli listopada. Najpóźniej, 26 grudnia, Dzień Ojca obcho-
dzony jest w Bułgarii.

W Polsce święto ma stałą datę — 23 czerwca i obchodzone jest od 1965 
roku. Mimo stosunkowo długiej historii Dzień Ojca nie cieszy się tak wielką po-
pularnością, jak Dzień Matki, nie jest tak hucznie obchodzony jak święto mam. 
A przecież powinno być sprawiedliwie! Dlatego pamiętajmy o 23 czerwca – 
tym jakże ważnym święcie, jest to bardzo dobra okazja do złożenia życzeń, wy-
rażenia wdzięczności i szacunku swojemu tacie.

T.W.
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Aqua vita (łac), w tłumaczeniu na język polski 
oznacza – woda życia. Spolszczona przed wieka-
mi oznaczała gorzałkę, czyli okowita. Jednak oko-
wita w tym znaczeniu ma niewiele wspólnego ze 
zdrowiem.

Woda, jako związek chemiczny jest tlenkiem wo-
doru. Cieczą bezbarwną, bez zapachu, smaku i ener-
getycznych właściwości odżywczych. Stanowi ok. 
80% masy roślin i zwierząt. Jest doskonałym roz-
puszczalnikiem związków organicznych i nieorga-
nicznych. W niej dochodzi do reakcji chemicznych, 
a rozpuszczone produkty przemiany materii zosta-
ją wydalane z organizmu.

Na planecie Ziemia wody zajmują ok. 70% jej 
powierzchni. W ogromnej większości są to oceany 
i morza zawierające wodę zasoloną, nieprzydatną 
do spożycia i uprawy roślin. Woda pitna stanowi ok. 
3% zasobów, z tego 60% stanowią lodowce Antark-
tydy. Tylko 0,6% wód pitnych nadających się do eks-
ploatacji znajduje się znajduje w rzekach i jeziorach. 
Największym rezerwuarem wody pitnej na świecie 
jest Jezioro Bajkał o powierzchni 31.772 km2 i głę-
bokości 1642m (największa kryptodepresja świa-
ta), szacowanym na 22% zasobów światowych. To 
unikatowe, najstarsze jezioro świata jest zasilane 
wodami 350 rzek, a z niego wypływa tylko jedna 
-Angara. Jednak w ostatnich latach zauważa się sys-
tematyczne obniżanie poziomu wody. Sygnał wiel-
ce niepokojący, bowiem w dobie światowego de-
ficytowego kryzysu wody już ok. 1.5 miliarda ludzi 
cierpi na jej dotkliwy niedostatek, bez którego nie 
ma życia. Postępujące zanieczyszczanie środowiska 
pogłębia jeszcze ten deficyt.

Naukowcy zajmujący się badaniem życia na in-
nych planetach poszukują wody. Jej brak oznacza 
brak życia. Według obowiązującej teorii ewolucji 
życie narodziło się w wodzie. Woda, oprócz powie-
trza i pożywienia jest niezbędnym składnikiem ży-

cia. Bez uzupełniania wody człowiek może prze-
żyć 3-5 dni. Bez jedzenia nawet miesiąc. Utrata ok. 
20% wody w organizmie powoduje śmierć. W życiu 
człowieka woda jest surowcem. Niestety, organizm 
nie potrafi magazynować wody „na zapas”, dlate-
go należy systematycznie uzupełniać jej niedobo-
ry. Woda jest też świetnym rozpuszczalnikiem pra-
wie wszystkiego (wyjątek-tłuszcze), zastosowana 
do wytwarzania energii stanowi jej niewyczerpal-
ne, odnawialne źródło.

Woda w życiu człowieka jest niezmiernie ważnym 
czynnikiem w procesie utrzymywania należytej hi-
gieny ciała. Współcześnie przeciętny Polak zużywa 
2-3 m3 wody na miesiąc. Dane mogą się różnić w za-
leżności od regionów kraju. Woda pitna zużywana 
jest do celów konsumpcyjnych, zmywania, prania 
i higieny ciała. Polska należy do krajów zagrożo-
nych deficytem wody pitnej, stąd szczególna tro-
ska o oszczędne gospodarowanie tym surowcem.

Ponoć przysłowia są mądrością narodów. Jest 
takie powiedzenie „częste mycie skraca życie” po-
pularne szczególnie wśród dzieci. Ten przekorny 

żart okazuje się, że jednak zawiera ziarnko praw-
dy. Po latach doświadczeń i badań naukowców na 
cały świecie okazuje się, że przesadna higiena cia-
ła może być powodem wielu schorzeń, szczegól-
nie o podłożu alergicznym. Codzienna długotrwała, 
ciepła kąpiel w wannie z dodatkami detergentów 
może wywołać negatywne skutki. Jest niekorzystna 
dla układu krwionośnego. Dodatkowo detergenty 
skutecznie wypłukują skórę z warstwy ochronnej, 
stąd coraz więcej uczuleń organizmu. Czy w takim 
razie zaprzestać kąpieli?. Ależ nie. Jednak zamiast 
kąpieli w wannie zażywać kąpieli pod prysznicem. 
Oszczędność wody wyniesie nawet 90%. Zapłaci-
my mniejszy rachunek za wodę i wyprodukowane 
ścieki,wyjdzie nam też na zdrowie. Specjaliści od 
higieny ciała zalecają nie więcej, niż jedną kąpiel 
dziennie z użyciem mydła, lub szamponu. Nie do-
tyczy dodatkowego spłukania ciała pod prysznicem 
samą wodą, szczególnie w upalne dnie.

Ten rewolucyjny pogląd jest być może trudny do 
przyjęcia dla przeciętnego człowieka wychowane-
go na starych tradycjach nawyków higienicznych. 
Łatwiej zrozumieć właścicielom szczekających przy-
jaciół. Otóż weterynarze zalecają w higienie psa ką-
piele najwyżej 2 razy w roku!. Zaś po każdej kąpieli 
powinien być 2 tyg. okres ochronny. Dlaczego?. Jest 
to okres na odbudowę systemu immunologiczne-
go psa zniszczonego kąpielą z detergentami. A kie-
dy ma się odbudować system ochronny skóry czło-
wieka systematycznie, czasem kilka razy dziennie 
wypłukiwany przez szampony i inne detergenty?.

Reasumując. Aqua vita jest niezbędna do życia. 
Jednak jej zasoby już dziś niewystarczające ciągle się 
kurczą. Higiena?- tak. Ostrożnie z przesadną higie-
ną. Oszczędzajmy wodę w naszych domach. Każdy 
nieszczelny kran to niepotrzebna strata i uszczer-
bek w portfelu. Aqua vita. Gdy jej zabraknie – nie 
ma życia.

adeck.

Na zdrowie

Aqua vita, czyli 
woda życia

Akademia Kobiecości i Biznesu w czerwcu
Drogie Panie, Kobiety , Dziewczyny... :-)

Już niedługo bo 10.06.2017 spotkamy się po raz 
ostatni przed przerwą wakacyjną. Może przypomnę 
to co działo się od początku powstania projektu 
Akademia Kobiecości i Biznesu.

 Począwszy od marca pracowałyśmy nad swoim 
wyglądem i nad pewnością siebie. Do dzisiaj pamię-
tam emocjonujace wystąpienie trenera biznesu -  
Wojciecha Scheffsa na pierwszym spotkaniu AKiB, 
który mówił nam o pewności siebie i działaniu  tak, 
aby podnosić jakość swojego życia!

W kwietniu od dietetyczki p. Urszuli Skrzypczak  
dowiedziałyśmy się jak dbać o swój organizm. Trze-
ba pamiętać , że nasze ciało to “ nasz dom” na całe 
życie, którego nie możemy wymienić w momencie 
kiedy  sie zepsuje. Dlatego warto dbać o siebie przez 
cały czas. Zachęcam do tego bardzo!.

Monika Bartkowiak - trener sprzedaży  prowa-
działa dla nas szkolenie “ Sprzedaż na obcasach”.

Rozmawiałyśmy o tym jak sprawić aby klient chciał 
się spotkać właśnie z Tobą? :-)  Wiedza , którą otrzy-
małyśmy była fantastyczna.

W maju Izabela Buksa pokazała nam w jaki spo-
sób budowć harmonię w swojej sylwetce. Zdoby-
łyśmy wiedzę na temat fasonów garderoby , które 

są dla nas. Odkryłyśmy moc i znaczenie jakie nio-
są kolory .Tu się dopiero działo !!! :-).

Było również o tym jak wyznaczyć swoje “ koło 
życia” abyśmy wiedziały nad czym mamy popra-
cować żeby nasz życie było lepsze!! Uczyłyśmy się 
również jak wytyczać nasze cele.Robiłyśmy to po to 
, aby dowiedzieć się do czego możemy dążyć w tym 
wspaniałym i jedynym życiu. Wierzę , że wiedza, 
którą otrzymałyście przyda Wam się na co dzień :-)

A co przed nami?
Przed nami ostatnie już spotkanie Akademii Ko-

biecości i Biznesu  przed okresem wakacyjnym :-)
Zapraszamy  10.06.2017 o godz. 16.00  

na “Warsztaty Make up”
Jest to zwieńczenie programu od marca. Był samo-

rozwój, dbałość o ciało, wiedza jak się ubrać i pozo-
staje nam nauczyć się jak zrobić dobry makijaż!!! :-)

Zaczniemy od wiedzy jak przygotować twarz do 
makijażu i jak przede wszystkim o nią dbać. Krok po 
kroku dowiesz się w jaki sposób dopasować maki-
jaż do kształtu twarzy, jak ją modelować i  poznasz 
wiele innych trików makijażowych.  

Jeśli masz ochotę spędzić sobotnie popołudnie 
w fantastycznym gronie i chcesz nauczyć się robić 

sobie makijaż to te warsztaty są dla ciebie :-)
Aby spotkanie było dla Ciebie efektywne, pro-

szę zabierz koniecznie ze soba lusterko, pędzel do 
makijażu i aplikator do cieni. 

Czeka nas wspaniała zabawa po której zorgani-
zujemy sobie mały poczęstunek. Wszystko przed 
nami :-)

Koszt warsztatów 30 zł
Na zakończenie pragnę w tym miejscu podzięko-

wać z całego serca wszystkim tym osobom, które 
przyczyniły się do organizacji tego projektu.

Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rokietnicy p. Teresie Wieczorek za współ-
organizację, wspieranie i udostępnienie pomiesz-
czeń na spotkania AKiB  :-) 

Dziękuję równiez Tobie, Wam i każdej z Pań ,które 
uczestniczyły w dotychczasowych spotkaniach AKiB 
i będą uczestniczyć w przyszłości  :-).

 Dziękuję za okazaną pomoc i za to , że chcecie 
coś dla siebie zrobić . Motywuje mnie to do jesz-
ce większej pracy.

Zapraszam serdecznie 10.06.2017 o godz 16.00  
do  Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy ( sie-
dziba w Rokietnickim  Ośrodku  Sportu) ul. Sza-
motulska 29 

Informacje i zapisy pod nr tel. 727931028
Pozdrawiam serdecznie 

Agnieszka Waszyńska
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Lekcja patriotyzmu
Patriotyzm to umiłowanie Ojczyzny. Przypomniał 

o tym ks. Tadeusz Lorek, proboszcz parafii w Rokiet-
nicy podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej za Oj-
czyznę sprawowanej w Święto Narodowe Trzeciego 
Maja. Jak zauważył, współcześnie bycie Polakiem 
z prawdziwego zdarzenia, to bycie dobrym małżon-
kiem, rodzicem, uczniem czy pracownikiem. 3 maja 
w Kościele katolickim przeżywamy także uroczy-
stość Królowej Polski. – Prośmy naszą Matkę i Kró-
lową by dar naszej modlitwy przedstawiła swemu 
Synowi i Ojcu Niebieskiemu, aby obdarzał naszą 
Ojczyznę potrzebnym Bożym błogosławieństwem 
– modlił się ksiądz proboszcz. Uroczystości patrio-
tyczne, które zorganizowano w Rokietnicy z inicja-
tywy gminnego oddziału Prawa i Sprawiedliwości 
uświetniła Rokietnicka Orkiestra Dęta. Przed Mszą 
złożono kwiaty w symbolicznym miejscu pamięci, 

a po jej zakończeniu wszyscy zainteresowani mogli 
posłuchać wspomnień Romana Łabęckiego, więź-
nia politycznego czasów stalinowskich, mieszkań-
ca Rokietnicy.

Gminny oddział PiS włączył się także w obcho-
dy Święta Narodowego Trzeciego Maja w Kiekrzu. 
Tam, po Mszy św., której przewodniczył posługujący 
w kierskiej parafii ks. Kazimierz Piechocki, złożono 
kwiaty pod pomnikiem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Na jego cokole znajduje się ponad 60 na-
zwisk mieszkańców Kiekrza, którzy oddali życie za 
Ojczyznę podczas Powstania Wielkopolskiego oraz 
obu wojen światowych. Proboszcz, ks. Rafał Krako-
wiak, zachęcił w tym miejscu do modlitwy w ich in-
tencji oraz o prawdziwie patriotycznego ducha dla 
nas wszystkich. Natomiast wikariusz, ks. Marcin Ja-
łoszyński, podczas kazania apelował, aby w tych 

przestrzeniach życia Ojczyzny, na które mamy real-
ny wpływ, budować relacje oparte na wartościach 
chrześcijańskich. – Tylko wtedy możemy być spo-
kojni o przyszłość naszego narodu. Tego uczy nas 
historia – stwierdził.

Również mieszkańcy Kiekrza mogli wysłuchać 
opowieści Romana Łabęckiego o trudnych powo-
jennych czasach. Szczególne wrażenie wywarła ona 
na kierskich harcerzach, którzy licznie uczestniczyli 
w uroczystościach patriotycznych. Pan Łabęcki przy-
bliżył także krótko działalność wielkopolskiego od-
działu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stali-
nowskiego, którego jest wiceprezesem. Czytelnikom 
„Rokickich Wiadomości” przedstawimy jego sylwet-
kę w jednym z najbliższych numerów miesięcznika.

KT
Fot. Kamila Tobolska

Moment	złożenia	kwiatów	pod	kierskim	pomnikiem

Mszy	w	Kiekrzu	przewodniczył	ks.	Kazimierz	Piechocki

Na	czele	pocztu	sztandarowego	do	rokietnickiego	
miejsca	pamięci	podąża	Roman	Łabęcki Mszę	w	Rokietnicy	sprawował	ks.	Tadeusz	Lorek

Spotkanie	z	Romanem	Łabęckim	w	domu	
parafialnym	„Arka”	w	Kiekrzu

Wszystkie	pokolenia	wsłuchiwały	się	
w	opowieść	Romana	Łabęckiego
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860 lat Krzyszkowa
Wielkopolska to miejsce, w którym rozpoczął się 

proces kształtowania Państwa Polskiego. W tym hi-
storycznym regionie Polski położone jest Krzyszko-
wo – najstarsza wieś w Gminie Rokietnica. W tym 
roku mija 860 lat od pojawienia się w źródłach hi-
storycznych pierwszych wzmianek o naszej miej-
scowości. W 1157 roku w Krzyszkowie Bolesław 
Kędzierzawy złożył hołd lenny cesarzowi Frydery-
kowi I Barbarossie. 

Zwyczaje i kultura ludowa wielkopolski to tańce 
i śpiewy regionalne, a także gwara i kuchnia lokal-
na. Pragniemy kultywować te tradycje podczas fe-
stynu ”Godomy i bawimy się po naszymu” który 
odbędzie się 1 lipca 2017r. na boisku sportowym 
w Krzyszkowie. Gwara poznańska to jedna z naj-
bardziej specyficznych gwar regionalnych w Polsce. 
Tak jak każda inna, tak i nasza - wielkopolska zani-
ka dlatego podczas festynu pragniemy ją przypo-
mnieć. Warto o niej pamiętać i ją pielęgnować bo 
wciąż jest to niezwykle ważny składnik wielkopol-
skiej kultury. To właśnie gwara wielkopolska będzie 
myślą przewodnią festynu rodzinnego w Krzyszko-

wie podczas, którego będziemy bawić się z zespo-
łem ANDRE. Oczywiście nie zabraknie największe-
go przeboju grupy - „Ale, Ale Aleksandra”. 

Zapraszamy do Krzyszkowa. 
Koncert zespołu ANDRE już 1 lipca o godz. 17.30

W kwietniu sołtys uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Gminy Rokietnica. Opracował niezbędne pi-
sma związane z organizacją festynu rodzinnego. 
Uczestniczył w działaniach związanych z pozyska-
niem niezbędnej dokumentacji w związku z monta-
żem lampy na ulicy Spokojnej. Zwołał posiedzenie 
Rady Sołeckiej. Interweniował w sprawie wyrówna-
nia nawierzchni dróg. Pozyskiwał informacje związa-
ne z modernizacją ulicy Głównej. W odpowiedzi na 
wystosowane pismo związane z powstaniem przy-
stanku kolejowego w Krzyszkowie otrzymaliśmy in-
formację, że budowa przystanku osobowego nie 
została przewidziana w Master Planie dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitarnej. Przewidywana budowa 
parkingu w Rokietnicy ułatwi mieszkańcom Krzysz-
kowa dostęp do kolei metropolitarnej z przystanku 
kolejowego w Rokietnicy. 

Sołtys
M. Chojnacka

Zapraszamy

na koncert zespołu 

ANDRE
podczas festynu z okazji 
 860 - lecia Krzyszkowa  

1 lipca 2017 r. 
Występ już o 17:30!!!

Dzień Seniora  
w Rokietnicy

Tradycyjnie co roku dla  Seniorów naszej miej-
scowości, organizujemy spotkanie. Tak też się sta-
ło w tym roku, w sobotę 22 kwietnia 2017, Sołtys 
i Rada Sołecka w Rokietnicy   zorganizowali spotka-
nie Seniorów naszej miejscowości. Odbyło się ono 
w Gimnazjum w Rokietnicy, gdzie wszystkich przy-
bywających seniorów witała Rokietnicka Orkiestra 
Dęta grając swoje najładniejsze przeboje. Naszych 
zacnych gości przywitał P. Zbyszek Starosta , Sołtys 
Józef Fudala, Proboszcz Tadeusz Lorek oraz wice 
Wójt Arkadiusz Klapiński. W  miłej atmosferze przy 
kawie i słodkościach nasi seniorzy mogli obejrzeć 
występy dzieci z Przedszkola Bajeczka. Niektórym 
zakręciła się łezka, ponieważ często to ich wnuko-
wie brali udział w występach. Kolejną atrakcją były 
występy solistek Wiktorii Gawron , Majki Olszowiec 
oraz Amelki Kurnatowicz. Śpiewały również polskie 
przeboje, dlatego można było sobie trochę  ponucić. 

Następnie Policja z naszego Rewiru przygotowa-
ła prelekcję na temat zagrożeń czyhających na se-
niorów ze strony sprytnych złodziei . Były również 
atrakcje w postaci drobnych przydatnych upomin-

ków przygotowanych przez policję dla wszystkich se-
niorów . Ci, którzy bardziej przysłuchali się przedsta-
wionym zagadnieniom i prawidłowo odpowiedzieli 
na zadawane pytania, zostali nagrodzeni dodatko-
wymi upominkami. Spotkanie zakończył P. Dariusz 
Kosicki trener Nordic Walking , który przedstawił 
zalety chodzenia z kijkami, propagował zdrowy tryb 
życia, który wpływa korzystnie na jego wydłużenie.  

Atmosfera była naprawdę miła i sympatyczna, 
seniorzy może nie mieli tak dużo czasu na rozmo-
wy, ale występy wnuków, na pewno dały im dużo 
satysfakcji i zadowolenia. 

Wszystkim Seniorom życzymy dużo zdrowia, aby-
śmy mogli spotkać się w przyszłym roku. 

Sołtys i Rada Sołecka 

SOŁECKIE WIEŚCI!!! 
BEZPŁATNE KOMPUTEROWE 

BADANIE WZROKU
W naszym KLUBIE SOŁECKIM 

Mrowino-Cerekwica, ul. Szamotul-
ska 7, w Mrowinie w dniu 26.06.2017 
(poniedziałek) od godz. 14:00 można 

będzie nieodpłatnie zbadać sobie 
wzrok. Badanie wykonana firma 

Optyk-bok.pl.  
Chętni proszę rejestrować się  
pod nr telefonu 512 305 351.

Sołtys  
Róża Lubka  
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Kolejne sukcesy na koncie klubu  
UKS Błyskawica Rokietnica

Ostatnie weekendy były bardzo intensywne pod 
względem udziału w zawodach sportowych dla na-
szych zawodników. Tym razem wrócili z workiem 
medali . W niedzielę 26.03.2017 w Kórniku odbył 
się V Ogólnopolski Turniej Karate Raven Cop 2017, 
będący jednocześnie zawodami rankingowymi WZK, 
na podstawie których będzie tworzony ranking 
zawodników-kandydatów do kadry Wielkopolski 
2017. Udział w nim wzięło około 600 zawodniczek 
i zawodników z 41 klubów w tym 23 zawodników 
z UKS Błyskawica. Ostatecznie zdobyliśmy 21 meda-
li w tym 6 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Zło-
te medale zdobyli-Bartecka Julia w kata, Mosiniak 
Piotr w kata, Weber Michał w kata, Suszka Dominik 
w kata, Grochowski Paweł w kata oraz drużyna kata 

w składzie-Prusak Bartosz, Mosiniak Piotr i Weber 
Michał. Srebrne medale- Prusak Bartosz w kata, 
Kobusiński Antoni w w kata, Kowalczyk Aleksan-
der w kihon, Kowalczyk Zosia w kata oraz drużyny 
kata w składzie –Weber Hanna, Łukaszczuk Lena, 
Kowalczyk Zosia oraz Skąpski Kacper, Grochowski 
Paweł i Kieloch Maciej. Brązowe medale zdobyli- 
Szczepaniak Mateusz w kihon, Szczepaniak Maj-
ka w kihon, Dworak Michał w kata, Weber Han-
na w kata, Łukaszczuk Lena w kata, Kliber Miłosz 
w kata, Suszka Julia w kata i kumite, Kowalczyk Ty-
moteusz w kihon. 

Naszemu zawodnikowi Dominikowi Suszka po 
poważnej kontuzji życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia i formy!

Następnym turniejem w którym wystąpił nasz 
klub był odbywający się w dniu 29.04.2017 XIV 
Otwarty Turniej Karate o Puchar Kostrzyńskiego 
Samorządu Kostrzyn 2017. W turnieju tym wzięło 
udział około 224 zawodniczek i zawodników z 20 
klubów karate. Klub UKS Błyskawica wystawił 12 za-
wodników którzy zdobyli 9 medali w tym 1 złoty, 2 
srebrne i 6 brązowych. Złoty medal zdobył Weber 
Michał w fantomie, Srebrny medal zdobyli Weber 
Hania w kata,  Mosiniak Piotr w fantomie, Brązo-
wy medal zdobyli Grochowska Julia w kata, Kowa-
lak Patryk w fantom, Weber Michał w kata, Suszka 
Julia w kumite, Kobusiński Antoni w kata oraz nasza 
drużyna kata w składzie Skąpski Kacper, Grochow-
ski Paweł, Kieloch Maciej. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych udanych sukcesów. 

D.S. 

Piotr Kaczmarek pierwszy raz 
zwycięża w BUDMAR-CUP!!!

Jak ktoś twierdzi, że w BUDMAR-CUP wygrywają 
ciągle te same twarze, i że trudno o niespodzianki, 
to szósty turniej sezonu 2016/2017 na pewno temu 
zaprzecza. Pierwszy raz od dłuższego czasu w fina-
le spotkało się dwóch zawodników, którzy jak do-
tąd nigdy nie triumfowali w BUDMAR-CUP. Mowa 
o Piotrze Kaczmarku i Leszku Adamku. Ich dotar-
cie do finału z pewnością można uznać za niespo-
dziankę, jednak jak spojrzymy na ich drogę do fi-
nału i grę jaką reprezentowali, to o niespodziance 

nie ma mowy. Leszek do finału dotarł pierwszy raz, 
a po drodze pokonał takich zawodników jak Wie-
sław Knobloch, Adam Stankiewicz, Łukasz Sikorski, 
Piotr Likowski i Robert Jachimowski. Piotr w dro-
dze do finału rozprawił się w pierwszym meczu z... 
Leszkiem, później Piotrem Judkowiakiem, Kacprem 
Specyałem i Andrzejem Barskim. Dla Piotra występ 
w finale, to nic nowego, jednak zwycięstwa jak do-
tąd nie odnotował. Mecz finałowy był bardzo za-
cięty. Obaj zawodnicy pokazali wiele wspaniałych 
zagrań, co zaowocowało rozegraniem maksymal-
nej liczby partii. Przy stanie 3:3 lepszym okazał się 

ten, co w finale wystąpił już kolejny raz. Pierwszy 
triumf w BUDMAR-CUP zapisany na konto Piotra 

Finaliści BUDMAR-CUP VI: Leszek Adamek i Piotr 
Kaczmarek.
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Kaczmarka! Ogromne gratulacje dla obu finalistów! 
Na trzecich miejscach uplasowali się dwaj wcześniej-
si zwycięzcy Andrzej Barski i Robert Jachimowski. 
Pierwsza czwórka otrzymała puchary i medale ufun-
dowane przez firmę BUDMAR. Wróćmy jeszcze do 
jednej z niespodzianek, bo warto o niej wspomnieć. 
Piotr Kolecki wygrał z aktualnym liderem rankingu 
Maciejem Wachowiakiem.

BUDMAR-CUP VII – to na pewno nie 
przypadek!!!

W siódmym turnieju z serii BUDMAR-CUP Grand 
Prix Rokietnicy zagrało aż 27 zawodników. Nie za-
brakło oczywiście świeżo upieczonych medalistów 
Mistrzostw Polski Juniorów z Akademii Bilardowej 
z Rokietnicy w postaci Zuzanny Błaszczak(Mistrzyni 
Polski w 9-bil i srebrna medalistka w 8-bil), Agniesz-
ki Koleckiej(srebro w 10-bil i srebro w drużynie), 
Krzysztofa Kaczmarka(brąz w 9-bil i srebro w dru-
żynie), Dawida Jachimowskiego(srebro w drużynie). 
Mamy jeszcze Arka Brzękowskiego, który również 
zdobył medale MPJ(brąz w 8-bil i srebro w druży-
nie) ale tym razem nie pojawił się na BUDMAR-
CUP. Arek wraz z rodzicami postanowił odpocząć 
po wyczerpujących zawodach w Kielcach i przedłu-
żył sobie pobyt poza domem. W turnieju wystąpił 
jeszcze jeden medalista MPJ, mowa o Adamie Stan-
kiewiczu(brąz w 8-bil i 14/1) reprezentującym bar-
wy Hadesu Poznań. Adam przedłużył sobie marsz 
medalowy, gdyż w BUDMAR-CUP również wskoczył 
na podium, zajął trzecie miejsce ulegając w półfi-
nale Piotrowi Kaczmarkowi wynikiem 4:2. Takim 
samym wynikiem w drugim półfinale Michał Po-
tysz pokonał Karola Siódmiaka. W finale zawodni-

cy rozegrali maksymalną liczbę partii. Przy stanie 
3:3 wydawało się, że Michał skończy partię z kija 
ale ostatecznie zastawił się na czarną, co skrzętnie 
wykorzystał Piotr. Ogromne gratulacje dla Piotra 
i wszystkich medalistów, którzy otrzymali puchary 
i gadżety bilardowe ufundowane przez firmę BU-
DMAR. Dla Piotra, to drugie zwycięstwo z rzędu, 
więc to na pewno nie przypadek. Piotr naprawdę 
ostatnio bardzo dobrze gra. Na szczególną uwagę 
zasługuje jego waleczność, której wielu może tyl-
ko pozazdrościć. Warto wspomnieć, że Piotr był 
opiekunem podczas kieleckich MPJ i wystąpił tam 
w Turnieju Łosia(turniej opiekunów), gdzie również 
dotarł aż do finału. Po drodze pokonał wielokrot-
nego Mistrza Świata w trickach bilardowych Bog-
dana Wołkowskiego. Ostatecznie zajął rewelacyj-
ne drugie miejsce ulegając w finale Arkadiuszowi 
Maciołowi. Kolejne zawody BUDMAR-CUP odbędą 
się w SOBOTĘ 27 maja. Start o godz.12:00. Zapra-
szamy do udziału!

Ranking BUDMAR-CUP po siedmiu 
turniejach:

Poz. Imię	i	nazwisko 22.04 06.05 Suma

1 Maciej	Wachowiak 10 14 102

2 Robert	Jachimowski 16 12 98

3 Andrzej	Barski 16 12 96

4 Daniel	Wieszczeczyński 8 14 94

5 Piotr	Judkowiak 12 10 81

6 Kacper	Specyał 14 7 80

	 Leszek	Adamek 18 12 80

8 Krzysztof	Kaczmarek 14 14 78

9 Dawid	Jachimowski 8 8 76

	 Michał	Potysz 14 18 76

11 Marek	Strykowski 0 10 72

12 Piotr	Kolecki 12 8 68

	 Sebastian	Przeniczka 8 12 68

	 Karol	Siódmiak 0 16 68

15 Agnieszka	Kolecka 10 8 67

16 Adam	Stankiewicz 10 16 63

17 Piotr	Kaczmarek 20 20 60

18 Jacek	Kiwertz 10 8 56

19 Senastian	Brzękowski 0 0 50

	 Tomasz	Sobolewski 8 7 50

	 Andrzej	Sykała 0 8 50

22 Arek	Brzękowski 0 0 46

23 Piotr	Likowski 14 10 42

24 Łukasz	Sikorski 12 0 38

25 Wiesław	Knobloch 12 0 35

26 Karol	Bartkowiak 0 0 33

27 Michał	Wyrwas 8 8 32

28 Michał	Judkowiak 0 0 29

29 Oskar	Jachimowski 0 0 28

30 Milena	Malicka 0 0 20

	 Jędrzej	Klaman 0 10 20

32 Radosław	Lorych 0 0 16

	 Bartosz	Wawrzyniak 0 0 16

34 Maks	Bartkowiak 0 0 15

	 Zuzanna	Błaszczak 8 7 15

36 Filip	Górski 0 14 14

37 Jacek	Przybylski 0 0 12

	 Wojciech	Hujda 0 0 12

39 Konrad	Kubasiewicz 0 8 8

	 Marek	Antkowiak 0 8 8

	 Łukasz	Pacocha 0 0 8

	 Wiesław	Trzeciak 0 0 8

Niesamowite Mistrzostwa Polski 
Juniorów – 6 medali Akademii!!! 

Juniorzy Akademii Bilardowej z Rokietnicy ko-
lejny raz potwierdzili swoją siłę w najważniejszych 
zawodach w Polsce. Podczas Mistrzostw Polski Ju-
niorów zdobyli aż sześć medali - jedno złoto, trzy 
srebra i dwa brązy, jeszcze nigdy nie zdobyliśmy tylu 
medali! Najpierw drużyna zdobyła srebro(Agniesz-
ka Kolecka, Krzysztof Kaczmarek, Arek Brzękowski 
i Dawid Jachimowski), potem Aga dorzuciła srebro, 
później Arek brąz, Krzychu brąz i na końcu szalała 
Zuzanna Błaszczak. Zuza najpierw została Mistrzy-
nią Polski w 9-bil, a następnego dnia wywalczyła 
srebro! W dwóch startach zdobycie złota i srebra 

Finaliści BUDMAR-CUP VII: Michał Potysz i Piotr 
Kaczmarek.
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to wyczyn godny podziwu, za co Zuza dostała nomi-
nację do Kadry Polski! Super Zuza!!! O pechu może 
mówić Milena Malicka, która w zeszłym roku zdo-
była tytuł Mistrzyni Polski, a w tym roku dwukrot-
nie otarła się o medal zajmując piąte miejsca. Pod-
sumowując, śmiało możemy powiedzieć, że były to 
dla nas piękne Mistrzostwa! Gratulacje dla wszyst-
kich zawodników za wspaniałe reprezentowanie 
naszej Akademii, no i oczywiście dla rodziców, bez 
których sukcesów na pewno by nie było!!! Wielkie 
podziękowania za współfinansowanie startu rów-
nież dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, od którego otrzymaliśmy środki 
za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego i dla Gminy Rokietnica, która wspiera 
nas we wszystkich inicjatywach.

Arcyważne wyjazdowe punkty 
zdobyte w II PLB!!!

W 4.kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej oba na-
sze zespoły grały na wyjazdach. Pierwsza drużyna 
podejmowała lidera grupy, drużynę Zakręconej Bili 
Poznań, a druga drużyna zmierzyła się z Falquon 
Hades Poznań. Po bardzo emocjonujących meczach 
Akademia Bilardowa I zremisowała 3:3, a Akademia 
Bilardowa II uległa 2:4. Z pierwszej drużyny świetnie 
zaprezentowali się Michał Potysz i Arek Brzękowski. 
Michał najpierw wygrał w pojedynku singlowym, a 
Arek wraz z Krzysztofem Kaczmarkiem wygrali poje-
dynek deblowy. W drugiej odsłonie meczu Michał 
wraz z Arkiem wystąpili w deblu i również zwycięży-
li. Warto dodać, że Michał jak dotąd wystąpił w pię-
ciu pojedynkach i wszystkie wygrał, Arek grał sześć 
meczów, a wygrał pięć. W drugiej drużynie punkty 
zdobywali: Maciej Wachowiak w pojedynku singlo-
wym i Piotr Judkowiak wraz z Kacprem Specyałem 
w pojedynku deblowym. Maciej i Piotr legitymują 
się najlepszymi bilansami w drużynie. Maciej ma 4 
zwycięstwa i 4 porażki, a Piotr 2 zwycięstwa i 2 po-
rażki. W następnej kolejce druga drużyna pauzuje, 
a pierwsza podejmuje u siebie Falquon Hades. Mecz 
odbędzie się 10 czerwca o godz.12:00. Zapraszamy 
do kibicowania! Wstęp oczywiście wolny, a dla każ-
dego kibica kawka, herbatka i coś słodkiego gratis! 
Terminarz i wszystkie wyniki dostępne na stronach 
Polskiego Związku Bilardowego: http://bilard-sport.
pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=3

Aktualne tabele RLB XII ADVATECH!
Aktualne tabele można śledzić na żywo pod na-

stępującymi linkami:
• SUPER RLB ADVATECH (8-bil i 10-bil): 

http://online-brackets.com/view/1836
• SUPER RLB ADVATECH (9-bil i 14/1):  

http://online-brackets.com/view/1837
• PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1): 

http://online-brackets.com/view/1838

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, 
który jest aktualnym Mistrzem Europy. Koszt szkółki 
to 40 zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe mają dostęp 
do stołów bilardowych codziennie od poniedział-
ku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. Spokojnie 
można dopasować zajęcia w Akademii do innych 

już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj program 
ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w tygodniu 
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci przycho-
dziły do klubu codziennie i utrwalały swoje umie-
jętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób in-
dywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać 
się w każdej chwili. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpo-
średnio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 
w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Obie nasze drużyny z właścicielem Akademii Radosławem Babicą.

Międzynarodowy Turniej Bilardowy QUAY Rokietnica Open!!!
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Kochani Czytelnicy,
Jak co roku Biblioteka Narodowa opublikowa-

ła raport „Stan czytelnictwa w Polsce”, choć zda-
niem niektórych równie dobrze (a nawet właści-
wiej) można by ten dokument nazwać raportem 
„O stanie (nie)czytelnictwa w Polsce”. Niezależnie 
od tytułu, na podstawie jego wyników zwolennicy 
„szklanki do połowy pełnej” zauważą, że w ubie-
głym roku jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Po-
laków w wieku co najmniej piętnastu lat. Podkreślą 
też, że 10% poznało 7 lub więcej pozycji. Tymcza-
sem pesymiści, ci „od szklanki do połowy pustej”, 
obliczą szybko, że 63% ankietowanych nie przeczy-
tało w 2016 roku żadnej książki. Jedni i drudzy mu-
szą przyjąć do wiadomości, że Polacy najczęściej 
sięgali po powieści Henryka Sienkiewicza oraz E.L. 
James. Na dalszych miejscach uplasowali się: Pau-
la Hawkins, Stephen King, Adam Mickiewicz, J.K. 
Rowling i Joanna Chmielewska. Ot, taki mix klasyki 
z pochodną skutecznego marketingu. Trudno jed-
noznacznie stwierdzić, co kierowało wyborem po-
szczególnych respondentów. Czy zainteresowanie 
Sienkiewiczem było „dobrowolne” czy raczej na-
rzucone przez kanon lektur i okoliczności? Raczej 
to drugie. W ubiegłym roku mijała bowiem 100. 
rocznica śmierci noblisty, stąd został on ogłoszo-
ny „Rokiem Sienkiewicza”. Niektórzy ankietowani 
w poczet zasług przypisali sobie pewnie spotkanie 
z Sienkiewiczem w ramach „Narodowego Czytania” 
(dla przypomnienia edycja 2016 poświęcona była 
„Quo vadis”). Fenomenu E.L. James nie podejmu-
ję się wyjaśnić. Mogę tylko, z własnych obserwacji, 
potwierdzić, że w tym przypadku „statystyki nie kła-
mią”. Jakoś tak się złożyło, że jeśli w ubiegłym roku 
(a tym bardziej dwa lata temu) spotykałam gdzieś 
człowieka z książką, to zazwyczaj dzierżył (dokład-
niej dzierżyła) w dłoni trylogię pani Eriki. Cieszyć 
się czy nie, sama nie wiem.

Tyle o raporcie, zainteresowanych odsyłam na 
stronę Biblioteki Narodowej, tam znajdziecie jego 
pełną treść. Jeśli ktoś przebrnie przez całość, to z czy-
stym sumieniem może zaliczyć sobie przeczytaną 
książkę, bo to bagatela ok. 130 stron. Tymczasem 
spójrzmy do kalendarza. Zaczął się czerwiec, a jak 
czerwiec to oczywiście świętujemy Dzień Dziecka. 
Zaznaczyłam wcześniej, że nie umiem kategorycznie 
odpowiedzieć, co też kieruje dorosłymi czytelnikami 
przy doborze książek, ale w przypadku niektórych 
wiem doskonale, w jaki sposób wybierali lektury, 
kiedy byli dziećmi. Wiedzę tę zawdzięczam oczywi-
ście książkom, które dziś serdecznie Wam polecam. 
Doskonale nadają się do rodzinnego czytania, choć 
tak naprawdę chyba więcej frajdy sprawią dorosłym. 

Wzruszą, skłonią do wspomnień, a może jeszcze za-
sugerują, w jaki sposób zaprzyjaźnić swoje dzieci 
z czytaniem. Próbowaliście kiedyś zainteresować 
własną pociechę TĄ najukochańszą książką ze swo-
jego dzieciństwa? Nasi bohaterowie - w większo-

ści „pożeracze książek” - też próbowali. Od razu 
uprzedzę, z różnym skutkiem.

Na początek mini seria „Kiedy byłem mały/
Kiedy byłam mała” przygotowana przez Wy-
dawnictwo Literatura. Dotychczas ukazały się 
w niej dwie książki.  Bohaterami pierwszej, w za-

leżności od której strony rozpoczniemy lektu-
rę, będzie Grzegorz Kasdepke lub Anna Onichi-

mowska. Podobnie rzecz ma się z drugą książką. 
W tym przypadku możemy zagłębić się w dzieciń-
stwo Michała Rusinka lub Joanny Olech. We wspo-
minkach okraszonych dużą dawką humoru bardzo 
często przewija się motyw lektur, z którymi nasi 
bohaterowi zetknęli się w dzieciństwie. W dodat-
ku bardzo skutecznie, bo książki stały się ich spo-
sobem na życie.

O ile w przypadku serii „Kiedy byłem mały…” 
wspomnienia dotyczące pierwszych lektur mieszają 
się z innymi, to publikacja „Co czytali sobie, kiedy 
byli mali” (red. Ewa Świerżewska i Jarosław Miko-
łajewski) w całości poświęcona jest książkom. Dwa-
dzieścia cztery osoby ze świata sztuki, nauki, spor-
tu, zostały gruntownie przeegzaminowane z tego, 
jak zaczęła się ich przygoda z czytaniem. „RAZ DWA 
TRZY ZA SIEBIE! Rozmowy o dzieciństwie” pod red. 
Joanny Rolińskiej nie są aż tak ortodoksyjne, choć 
temat książek pojawia się tam bardzo często. Chce-
cie dowiedzieć się jaka wybitna osobowość podzie-
lała wasze dziecięce gusta czytelnicze? Tu na pew-
no znajdziecie odpowiedź. Męczyliście się z jakąś 
lekturą w dzieciństwie? Nie martwcie się, nawet 
Wanda Chotomska miewała takie problemy. Pierw-
sza książka wypożyczona z biblioteki przez mistrza 
olimpijskiego Tomasza Majewskiego? „Karolcia”, 
oczywiście! Na marginesie, pamiętacie swoją pierw-
szą „biblioteczną  zdobycz”? Próbowaliście do niej 
wrócić po latach? 

Skoro zrobiło się tak sentymentalnie, to jeszcze 
na koniec sztandarowy fragment twórczości Maj-

ki Jeżowskiej, piosenka przywoływana najczęściej 
w okolicy Dnia Dziecka. Pamiętacie? 

„Wszystkie dzieci nasze są:  
Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  
uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są:  
Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  
niech małe sny spełnią się dziś,  
wyśpiewaj marzenia,
a świat będzie nasz!”

Śmiechem żartem, choć słyszałam (pewnie na-
wet śpiewałam) ją wielokrotnie, to po raz pierw-
szy widzę niektóre imiona. Moja wersja brzmiała 
chyba: „Basia, Majka, Małgosia, Jo”. A gdyby tak 
w modyfikowaniu oryginału pójść nieco dalej? Śle-
dząc losy naszych dzisiejszych bohaterów aż chcia-
łoby się zaśpiewać (…) wyczytaj marzenia, a świat 
będzie nasz!”. Tego życzę wszystkim czytelnikom, 
zarówno tym małym, jak i trochę większym (sobie 
przy okazji też).

Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 34.
W kalendarzu czerwiec, a to zobowiązuje. 

Z okazji Dnia Dziecka prosimy Was o rozszy-
frowanie tytułów 5 książek z dzieciństwa, któ-
re przewijały się w wielu wywiadach zawartych 
w publikacji „Co czytali sobie, kiedy byli mali”. 
Głównymi bohaterami, jak na czerwiec przysta-
ło, są dzieci. Oto zagadki:
1. Tyleż wzruszająca, co wstrząsająca,  histo-

ria leniwego i niegrzecznego chłopca, który 
pewnego dnia zamienił się w muchę. Wszyst-
ko stanie się jasne, gdy zdradzimy jeszcze, że 
nasz gagatek nosił bardzo popularne pszcze-
le imię, a w przyszłości stał się inspiracją dla 
samego Czesława Miłosza!

2. W kolejnej książce znajdziemy nie jednego, ale 
całą rzeszę chłopców,  w dodatku zrzeszonych 
w dwóch przeciwstawnych obozach. Wśród 
nich jeden niepozorny bohater, który za lo-
jalność wobec kolegów płaci najwyższą cenę;   

3. Współczesne dzieci kojarzą to imię z przygo-
dami małej niebieskiej lokomotywy, tymcza-
sem ich rodzice z wypiekami na twarzy śledzili 
perypetie rezolutnego nastolatka, który po-
dróżował po całym świecie. Ręka do góry, kto 
pamięta choć jedną z przygód tego drugiego…

4. Najmniejszy w klasie i nadal nie rośnie. Co ro-
bić? Może pomogą witaminki? W przypadku 
chłopca niekoniecznie, ale na słonia podzia-
łały doskonale…

5. Ciągle tylko chłopcy i chłopcy, ktoś powie. 
Dobrze, więc w ostatniej historii będzie pa-
rytet: dziewczyna i chłopak, choć ostatecznie 
i tak wszystko okazuje się na opak. To Ci heca!
Na odpowiedzi macie czas do końca czerwca. 

Można je wysyłać na adres: zaczytanarokietni-
ca@interia.pl lub zostawić w bibliotekach w Mro-
winie (ul. Szamotulska 7) i Rokietnicy (ul. Pocz-
towa 8) z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNICA. 
Konkurs nr 34”. Na autorów prawidłowych odpo-
wiedzi czekają nagrody-niespodzianki. Jak zwy-
kle konkurs przeznaczony jest do wszystkich czy-
telników „Rokickich Wiadomości”, niezależnie 
od wieku. Wyniki ogłosimy w sierpniowym nu-
merze naszego pisma. 
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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

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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 <<<

Pracownia Geotechniki 
GEOTEST

n badania podłoża gruntowego 
i opracowania geotechnicznych 

warunków posadowienia n ustalenie 
przyczyn zawilgocenia n opracowanie 
metod wzmacniania słabych podłoży

Tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Koszenie 
trawników 
i działek

tel. 781-929-150
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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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska 

Rokietnica, 
ul. Golęcińska 1 

wydzierżawi 
kilka pomieszczeń 

naprzeciwko budynku 
Urzędu Gminy.

Ceny do uzgodnienia.  
Prąd, ogrzewanie.

Tel. 602 248 307 
gsch@wp.pl

Ogłoszenia 
drobne
  Dam pracę 

Zatrudnię	murarza,	pracownika	ogólnobu-
dowlanego.	669	925	379

Gastronomia:	praca	dorywcza	w	weekendy	
dla	kierowcy	kat.	B.	Wymagana	kultura	oso-
bista,	brak	nałogów.	Obszar:	gm.	Rokietnica	
i	miejscowości	ościenne.	tel.:	503	490	184

Gastronomia:	przyuczymy	do	pracy	w	cha-
rakterze	pizzermana	/	kucharza	(mała	ga-
stronomia).	Czas	pracy	/	grafik	do	ustalenia.	
Wymagana	kultura	osobista,	brak	nałogów.	
Rokietnica.	tel.:	503	490	184

Przyjmę	dwóch	murarzy.	Tel.	886	016	056

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

mn@kreator.com.pl

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

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 

Budowa domów pod klucz
klinkier • płoty klinkierowe  

• płytki • malowanie  
• szpachlowanie • kostka 
brukowa • usługi koparką

te l :  886 -016-056



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

47czerwiec 2017

Poszukujemy kandydatów do pracy 
na stanowis kach:

– Operator maszyn budowlanych,
– Kierowca kat. C, C+E
– Pracownik fizyczny.

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku – posiadamy 25 lat 
doświadczenia. Branża budowlana – roboty ziemne, 
drogowe i wyburzeniowe.
Praca na terenie Poznania i okolic.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefonicz-
ny: 503 025 035 lub o przesłanie CV na adres e-mail: 
biuro@sluszczak-czyz.com.pl.

www.sluszczak-czyz.com.pl

CENTRUM OGRODNICZE

www. werimax.pl
64-500 Szamotuły, ul. Gąsawska 63 

tel. 61 29 26 477

największy asortyment  
roślin rabatowych 

 Projektujemy, zakładamy ogrody 
i systemy nawadniające

zapraszamy 7 dni w tygodniu  
od 8.00 do 19.00

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

Berpos.c.
Studio graficzne oferuje 

przygotowanie graficzne i druk:

• ulotek • katalogów • czasopism 
 • książek • itp.

tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl
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PORADNIA  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka  
 w ciąży
– USG, USG piersi
– badania prenatalne
– USG 3D/4D
– KTG  
– kriochirurgia  – ...

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00

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

NAUKA GRY
Jędrzej Fecek

Zapraszamy na
wakacyjne kursy

Zapewniamy pełen profesjonalizm, dogodne godziny zajęć
oraz możliwość wypożyczenia instrumentu do domu.

www.gitara-fecek.edu.pl
tel. 609-223-850

Pamiętaj! Nie są ważne Twoje umiejętności i wiek!
Możesz mieć lat 6 lub 106!

Przeźmierowo, ul. Folwarczna 2

tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

katalogi

ulotki

strony www

opracowanie 
graficzne,  

skład, druk

czasopisma

itp.

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


