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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

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

USŁUGI  
MALARSKIE

czysto-szybko-solidnie
608 778 112

POŻYCZKA  
DLA KAŻDEGO 
503 838 028

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

WYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
info@staglass.pl

510 338 238 

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
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Co? Gdzie? Kiedy?
	10.05 – Spotkanie autorskie z Krzesimirem Dębskim – spo-

tkanie związane jest z promocją książki pt. „Nic nie jest w 
porządku. Wołyń moja rodzinna historia” – Biblioteka Gminna 
im. M. Konopnickiej, Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz. 
11.00 (możliwość zakupu książki z dedykacją autora)

	19.05 – Rodzinna Majówka u Zamoyskich – ul. Szamotulska 
24, godz. 11.00 – 16.00

	21.05 – Akademia Wieku Dostojnego zaprasza do Amazo-
nii – spotkanie z uczestnikami wyprawy amazońskiej pt. 
” EKSPEDYCJA AMAZOŃSKA RIO HONDO 2017” , Panami 
Rafałem Koniecznym i Rafałem Stasiakiem, sala GOK, ul. 
Szamotulska 29, godz. 18.00 

	26.05 – X Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. 
Dominiki - „Zintegrowany Bieg dla Mamy”, godz. 12.00

	26.05 – V Festyn Rodzinny „Rokietnickie InteGRAcje”, 
godz.12.00 – 18.00

Drodzy Czytelnicy
Tradycją jest, że maj w naszej Gminie upływa 

pod znakiem rodzinno-piknikowym. W tym roku 
już po raz piąty Urząd Gminy w Rokietnicy zapra-
sza mieszkańców na „Rokietnickie Integracje” pod 
hasłem „Kto Ty JESTEŚ ? Eko POLAK!”, tym 
razem w sobotę – 26 maja 2018, również w szcze-
gólny dzień bowiem to święto Wszystkich Mam.

Hasło tego rozwijającego się od kilku festynu 
nazywanego formułą „Rokietnickie InteGRACJE” 
nie jest przypadkowe. 

W związku z tym, że rok 2018 jest rokiem, w któ-
rym obchodzimy setną rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, a motyw wolności, rozumianej 
i kochanej współcześnie, jest hasłem przewodnim 
wielu tegorocznych wydarzeń, Organizator festy-
nu Urząd Gminy w Rokietnicy chciał aby uwaga 

podczas tego festynu również skoncentrowała się 
wokół patriotyzmu i największych wartości dlate-
go oprócz znanych już wątków ekologicznych po-
jawią się nowe aktywności nawiązujące do kultury 
i tradycji (więcej szczegółów str 15-16).

Zapewniam Wszystkich, którzy wybiorą się na 
Rokietnickie InteGRACJE , że sobotnie popołudnie 
upłynie Wam pod znakiem dobrej zabawy, sporto-
wej rywalizacji i rodzinnej 
integracji, że będzie to czas, 
który pozostawi niezapo-
mniane wspólne wspo-
mnienia.

Teresa Wieczorek

WSZYSTKIM MAMOM
Z okazji Ich Święta życzymy  

dużo radości z życia, słonecznych 
uśmiechów, wytrwałości 

i cierpliwości dla swoich pociech.
Redakcja  

Rokickich Wiadomości

Z okazji Dnia Matki
WSZYSTKIM MAMOM 

w tym wyjątkowym dniu, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 

pogody ducha, spełnienia marzeń oraz 
samych cudownych chwil pełnych uśmiechu 

i nieustającego zadowolenia ze swoich pociech.
Bartosz Derech  

Wójt Gminy Rokietnica

UWAGA
PRZEBUDOWA 
ul. NOBLISTÓW

Od dnia 7 maja br. nastąpi 
zmiana organizacji ruchu, 
która będzie polegała na 

wprowadzeniu ruchu 
jednokierunkowego od 
ul. Szkolnej w kierunku 
ul. Trakt Napoleoński.

Ruch odbywać się będzie w linii 
nowoprojektowanej ścieżki.

Utrudnienia potrwają 
ok. 4 tygodni.

www.rokietnica.pl
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Rekrutacja do przedszkoli – zadanie, 
z którym potrafimy się zmierzyć

Jesteśmy w trakcie naborów do przedszkoli. Naj-
częstsze stawiane w związku z tym pytania dotyczą 
sposobu rekrutacji i ilości wolnych miejsc w placów-
kach. Na pierwszą ich część niestety bezpośredniego 
wpływu nie mamy - ścisłe ramy wyznacza bowiem 
ustawa. To z niej w sposób bezpośredni wynika za-
równo sposób punktacji, jak i harmonogram rekru-
tacji, który trwa 3 miesiące. 

W prowadzonym w Gminie procesie naboru ro-
dzice zgłosili 302 dzieci na 273 wolne miejsca, które 
są dostępne w przedszkolach publicznych. Rachunek 
matematycznie wydaje się prosty i wynika z niego 
jasno, że brakuje 29 miejsc. W rzeczywistości wyglą-
da to inaczej. Proces rekrutacji formalnie kończy się 
31 sierpnia i często poprzez decyzje organizacyjne 
(np. zwiększenie ilości miejsc w zerówce szkolnej), 
działania przedszkoli prywatnych, jak i ostateczne 
wybory rodziców, końcowy wynik naboru kończy 
się zabezpieczeniem miejsca dla każdego dziecka. 

Po zmianach ustawowych, podobnie jak więk-
szość gmin, stawiamy na współpracę z podmiotami 
prywatnymi, które prowadzą przedszkola na zasa-
dach publicznych (np.: Logicus, Cztery Pory Roku). 
Przy takim rozwiązaniu ponosimy jako gmina peł-
ne koszty utrzymania dziecka, natomiast nie musi-
my inwestować w budynki. W tym roku rozpocznie 
się budowa przedszkola, które będzie funkcjonowa-
ło na takich zasadach dla 200 dzieci, w Rokietnicy 
przy ul. Trakt Napoleoński obok dawnego budyn-
ku gimnazjum. Został również złożony do Gminy 
wniosek na przedszkole dla 120 dzieci, które ma 

powstać przy budującej się właśnie remizie w Ro-
kietnicy. Taka ilość miejsc od przyszłego roku za-
spokoi nasze potrzeby, ale też pozwoli na likwida-
cję oddziałów przedszkolnych, które od lat znajdują 
się w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w przyzie-
miu. Olbrzymie znaczenie ma tu również lokaliza-
cja nowych przedszkoli - powstaną bowiem blisko 
miejsc zamieszkania rodziców tam, gdzie była naj-
większa liczba złożonych wniosków. 

Następnym nowym przedszkolem na terenie Gmi-
ny, które mamy w planach, to całkowite przeznacze-
nie dotychczasowego budynku szkoły w Mrowinie 
na tą funkcję - oczywiście po wcześniejszym wybu-
dowaniu nowej szkoły w Cerekwicy. 

Cały czas dążymy także do usprawnienia same-
go sposobu naboru dzieci do przedszkoli. Od przy-
szłego roku, ze względu na zwiększającą się liczbę 
placówek, wprowadzimy rekrutację elektroniczną. 
Nie ma ona co prawda większego znaczenia dla pro-
cesu naboru, ale znacznie ułatwi nam pracę (więk-
szość rodziców składa bowiem wniosek do kilku 
przedszkoli). Pozwoli też bardziej precyzyjnie ope-
rować danymi dotyczącymi szacowania liczby do-
stępnych miejsc.

Oczywiście mówiąc o obowiązku zapewnienia no-
wych miejsc dla przedszkolaków, nie zależy zapomi-
nać o tym, co jest najważniejsze. Myślę oczywiście 
o jakości oferowanej im opieki. Dziękuję dyrekto-
rom, nauczycielom za zaangażowanie i podnosze-
nie kwalifikacji. Uważam, że mamy dobry zespół, 
który się wspiera, wymienia doświadczenia i pro-
wadzi spójną politykę oświatową. Nie bez znacze-
nia jest też realizacja wielu dodatkowych projektów, 
w tym tych z unijnym dofinasowaniem, które po-
prawiają ofertę i zmniejszają nasze gminne wydatki.

Bartosz Derech

Û Spotkanie z dyrektorami gminnych placó-
wek oświatowych.

Wizualizacja przedszkola przy Trakcie Napoleońskim w Rokietnicy. Na dachu koncepcja zakłada posadowienie zielonego ogrodu

Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy. W ogrodzie kolejne wy-
posażenie placu zabaw w ramach zrealizowanego projektu.
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Z prac Rady Gminy
LII Sesja Rady Gminy 
Rokietnica

W dniu 26 marca 2018 r. odbyła się LII sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
radny Ryszard Lubka złożył zapytanie w sprawie 
dokonania naprawy skrzyżowania ulicy Kokosz-
czyńskiej, Mrowińskiej i Dworcowej w Przybro-
dzie; radna Elżbieta Brzeźniak złożyła interpelację 
w sprawie: wykonania wyroku sądu i wpisania ul. 
Złotej i ul. Platynowej do księgi wieczystej prowa-
dzonej dla nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Rokietnica oraz terminu przedłożenia pro-
pozycji zmian MPZP dla ul. Złotej i ul. Platynowej 
oraz w sprawie terminu złożenia propozycji zmian 
w MPZP dla tychże ulic; radny Paweł Dankowski zło-
żył zapytanie w sprawie harmonogramu rozpoczę-
cia prac związanych z przebudową ul. Rolnej i ul. 
Szamotulskiej oraz rozbudową ul. Topolowej; rad-
na Elżbieta Brzeźniak złożyła zapytanie w sprawie 
etapu robót dotyczących rozbudowy Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Napachaniu.

W trakcie debaty pełnomocnik ds. ochrony in-
formacji niejawnych, specjalista ds. wojskowych, 
OC, p. poż. i BHP - Adam Nosal oraz kierownik Po-
sterunku Policji w Rokietnicy - st. asp. Tomasz Klo-
nowski przedstawili prezentacje dotyczące bezpie-
czeństwa w Gminie Rokietnica.

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]:
LII/483/2018 w sprawie: miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Buko-
wej - 12 głosami „za”;

LII/484/2018 w sprawie: szczegółowych zasad i try-
bu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wy-

różnień sportowych - 12 głosami „za”;
LII/485/2018 w sprawie: określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podsta-
wowych oraz publicznych innych formach wy-
chowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Rokietnica w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć zapewniających 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - 12 
głosami „za”;

LII/486/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości Rokietnica - 11 głosa-
mi „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;

LII/487/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na prze-
niesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa wła-
sności do działki nr 331/28 położonej w miejsco-
wości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej 
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nierucho-
mości - 8 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymują-
cymi się”;

LII/488/2018 w sprawie: przyjęcia Programu Opie-
ki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobie-
gania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokiet-
nica w 2018 roku - 12 głosami „za”;

LII/489/2018 w sprawie: udzielenia Gminie Obor-
niki pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej dla zadania polegającego na budowie schro-
niska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania dwóch istniejących części 
budynków na cele schroniska wraz z przyległą 
infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p. poż. 
- 12 głosami „za”;

LII/490/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Rokietnica na 2018 rok - 10 głosami „za”, 1 gło-
sem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”;

LII/491/2018 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku 2018 - 8 głosami „za”, 4 
głosami „wstrzymującymi się”;

LII/492/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-
2028 - 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymują-
cymi się”;

LII/493/2018 w sprawie: podziału Gminy Rokietnica 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym - 9 głosami „za”, 3 głosami 
„wstrzymującymi się”;

LII/494/2018 w sprawie: utworzenia stałych obwo-
dów głosowania na obszarze Gminy Rokietnica, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych - 12 głosami „za”;

LII/495/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica 
- 10 głosami „za”;

LII/496/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica 
- 10 głosami „za”;

LII/497/2018 w sprawie: powołania doraźnej Ko-
misji Statutowej - 10 głosami „za”;

LII/498/2018 w sprawie: rozpatrzenia skarg do-
tyczących procedury opracowywania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Pawłowice rejon ul. 
Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietni-
ca, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy 
Poznania - 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 
2 głosami „wstrzymującymi się”;

LII/499/2018 w sprawie: przedłużenia terminu roz-
patrzenia skargi - 11 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Ka-
zimierz Fryś poinformował o uszkodzeniu dwóch 
drenów przy pracach związanych z budową kana-
lizacji na ul. Łąkowej w Przybrodzie. Radny Michał 
Cieciora zgłosił problem osiadającej gleby na osu-
wisku, znajdującym się na ul. Szkolnej w Rokietnicy. 
Radna Elżbieta Brzeźniak poruszyła temat pójścia 
dzieci do zerówki w miejscowości Kiekrz oraz kwe-
stię dotyczącą spisu dróg gminnych. Przewodniczą-
cy Rady zgłosił konieczność posprzątania i usunięcia 
piasku na ul. Porzeczkowej w Bytkowie po wykony-
wanych tam pracach związanych z budową chod-
nika. Przedstawiciele firmy Chronos Development 
Sp. z o. o. sp. k. zgłosili uwagi dotyczące zapisów za-
wartych w uchwale w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Bukowej. 

Aneta Dolacińska 
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich 

UG Rokietnica
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Komisja Wspólna przed Sesją
Jestem radną od niespełna 4 lat - pierwszą ka-

dencję. Jako Rada Gminy Rokietnica na komisjach 
i sesjach omawiamy i podejmujemy uchwały w te-
matach dotyczących najczęściej całej gminy Rokiet-
nica. Debatujemy również w sprawach, które są czę-
sto istotne dla nas, mieszkańców gminy Rokietnica 
personalnie – dotykają naszych spraw osobiście. 
W takiej sytuacji mieszkańcy chcieliby mieć możli-
wość przedstawienia radnym swojego poglądu na 
daną sprawę przed podjęciem przez radnych osta-
tecznej decyzji w danej kwestii. 

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie czę-
sto powtarzający się fakt, że mieszkańcy i osoby za-
interesowane chcące zabrać głos w swojej sprawie 
przychodzą na sesje, które mają w porządku obrad 
dany temat. Spotyka Ich rozczarowanie, ponieważ 
dowiadują się, że głos w swojej sprawie mogą za-
brać dopiero na końcu sesji, po wyczerpaniu po-

rządku obrad, w punkcie: wolne głosy i wnioski. 
Radni w Ich sprawie już podjęli decyzje a głos miesz-
kańca lub osoby zainteresowanej nie może na tym 
etapie niczego zmienić, chociażby argumenty były 
bardzo istotne. 

Jako radna gminy Rokietnica chciałabym pod-
powiedzieć mieszkańcom i osobom zainteresowa-
nym, że przed każdą sesją Rady Gminy Rokietni-
ca odbywają się Komisje Wspólne. W planie pracy 
przyjęliśmy, że sesje odbywają się w ostatnie po-
niedziałki miesiąca a komisje przed sesją w poprze-
dzające czwartki o godz. 14:30. Na czwartkowych 
komisjach szczegółowo omawiane są tematy po-
szczególnych uchwał będących tematami najbliższej 
sesji. Zachęcam i podpowiadam wszystkim zainte-
resowanym, by przychodzili właśnie na czwartko-
we Komisje Wspólne. Wtedy będą mieli możliwość 
przedstawienia swoich racji radnym podejmującym 

decyzje jak również władzom gminy przed podję-
ciem danej uchwały. Będą mieli możliwość wzię-
cia udziału w dyskusji w istotnej dla Nich sprawie. 
Radni będą mogli wziąć pod uwagę głos mieszkań-
ca w danej sprawie przed podniesieniem mandatu 
„za” lub „przeciw”.  

Zanim mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem 
i sama zostałam radną, czasami zastanawiałam się 
nad przebiegiem sesji. Miałam wrażenie, że na sesji 
radni „tylko podnoszą mandaty do góry”, głosują 
bez analizowania ważnych przecież kwestii. Dopiero 
teraz wiem, że właśnie na Komisjach Wspólnych od-
bywają się często burzliwe dyskusje, szeroko oma-
wiane są sprawy będące tematami sesji, zadawane 
są trudne pytania. Właśnie na Komisjach Wspólnych 
opiniujemy poszczególne uchwały wypracowując 
wspólne stanowisko. Zachęcam osoby zaintereso-
wane do brania udziału w Komisjach Wspólnych 
Rady Gminy Rokietnica.

Bogusława Rzepka 
w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica

Spotkanie dla seniorów „Wiem co podpisuję”
14 maja o godzinie 16 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek A, I piętro, sala sesyjna)

Kampania edukacyjna prowadzona przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej „Wiem co podpisuję” 
jest skierowana do konsumentów, przede wszyst-
kim osób w wieku 60+, posiadających niską świa-
domość zagrożeń występujących na rynku usług te-
lekomunikacyjnych, których percepcja z racji wieku 
często uniemożliwia skuteczne zweryfikowanie pod-
pisywanej dokumentacji, jak również skorzystanie, 
najczęściej z powodu braku dostatecznej wiedzy 
w tym zakresie, z prawa do odstąpienia od umo-
wy w terminie 14 dni. 

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej polega na zapoznaniu konsumen-

tów ze stosowanymi praktykami przez nieuczciwych 
przedstawicieli handlowych, a także z możliwościami 
poradzenia sobie z takimi sytuacjami (omówienie 
tematu na bazie prezentacji, ulotek, plakatów). Oso-
by uczestniczące w spotkaniu poznają swoje prawa 
oraz drogi dochodzenia roszczeń (klient może złożyć 
reklamację do operatora oraz zwrócić się o pomoc 
do UKE z wnioskiem o bezpłatne przeprowadzenie 
postępowania interwencyjnego w danej sprawie). 
Poza tym uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić 
się z prezentacją zawierającą informacje na temat 
uniknięcia otrzymywania wysokich rachunków od 
operatorów komórkowych (wysokopłatne połącze-

nia oraz wiadomości), a także zadać pytania eksper-
tom Urzędu w zakresie świadczonych usług głoso-
wych i internetowych oraz wziąć udział w dyskusji 
na temat usług telekomunikacyjnych.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Obowiązki właścicieli psów  
i innych zwierząt domowych 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców 
naszej Gminy w sprawie wolno biegających psów po 
drogach publicznych, ulicach i placach, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla ludzi, przypominamy o ko-
nieczności zabezpieczenia swoich posesji tak, aby 
psy nie wydostawały się poza teren i nie stwarza-
ły zagrożenia.

Tylko w tym roku Urząd Gminy w Rokietnicy in-
terweniował w sprawie 5 psów.

Zgodnie z rozdziałem VI § 15 Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Ro-
kietnica, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/454/2017 
Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017 
r. oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Wielkopolskiego Nr KN.I.4131.1.27.2018.17 z dnia 
2 lutego 2018 r., do obowiązków osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe należą: 
• Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwie-

rząt domowych są zobowiązani do zachowania 
środków ostrożności zapewniających ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do wspólnego użytku.

• Zwierzęta domowe nie mogą 
stwarzać zagrożeń, uciążliwo-
ści.  

• Prowadzenie psa na smy-
czy – uwolnienie psa ze 
smyczy dozwolone jest je-
dynie poza obszarami zabu-
dowanymi i tylko wówczas, 
gdy posiadacz psa ma moż-
liwość sprawowania nad 
nim bezpośredniej kontro-
li, a teren nie jest zagrożony wścieklizną. 
Psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia mu-
szą posiadać kaganiec.

• Usuwanie zanieczyszczeń na klatkach schodo-
wych lub w innych pomieszczeniach budynków 
wielorodzinnych, a także na terenach użytku pu-
blicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwe-
ry, zieleńce i inne. 

• Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie 
warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim.

Obowiązki na właścicieli zwierząt nakłada rów-

nież art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowu-
je zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany”.

W związku z powyższym prosimy o niepozo-
stawianie otwartych bram i furtek posesji w celu 
zmniejszenia liczby zaginięć psów oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i ruchu drogowego.

Referat Ochrony Środowiska 
UG Rokietnica
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Raport 
z gminnych 
inwestycji

Aktualnie na terenie szkoły podstawowej 
w Napachaniu trwają prace murarskie ścian 
parteru (hala, łącznik i szyb windy), prace zbroje-
niowe i betonowanie słupów i rdzeni ścian parteru 
i sali gimnastycznej. Niebawem zostaną wykonane 
przewody rozdzielcze kanalizacji wewnętrznej pod 
posadzkami. W chwili obecnej prace wykonywane 
są zgodnie z harmonogramem. 

Dnia 21 marca br. nastąpiło przeka-
zania placu budowy w ramach za-

dania ,,Przebudowa ulicy Rolnej 
w Rokietnicy”.

Dnia 12 kwietnia br. nastąpiło prze-
kazanie placu budowy w ramach zadania 

inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Noblistów 
w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym 

przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy”. W trak-
cie realizacji robót nastąpi zmiana organizacji ru-
chu, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę 
na informacje, które znajdują się na stronie www.
rokietnica.pl.

Referat Inwestycji i Infrastruktury  
UG Rokietnica

Bezpłatne szkolenia 
z zakresu kompetencji 
cyfrowych dla seniorów

Fundacja Partycypacji Społecznej wygrała konkurs 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020 i w związku z tym przystępuje do reali-
zacji projektu: „CYFROWA WIELKOPOLSKA” realizo-
wanego w województwie wielkopolskim.

Działania projektowe zaplanowano na 3 lata. Kurs 
komputerowy będzie trwał ok 3 miesięcy. Szkole-
nia kompetencji cyfrowych seniorów 65+ rozpoczną 
się w drugiej połowie 2018 roku. Wsparcie zaplano-
wano dla 3100 seniorów z 151 gmin, w tym gminy 
Rokietnica, które wcześniej zadeklarowały udział 
w projekcie (lista gmin objętych projektem znaj-
duje się na stronie www.fundacja-spoleczna.pl).

Senior, który będzie uczestniczył w zajęciach po 
zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność. 

Kursy komputerowe „Cyfrowa Wielkopolska” 
umożliwiają każdemu uczestnikowi projektu na-
bycie bardzo praktycznych umiejętności obsłu-
gi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych 
urządzeń IT. Uczestnicy będą kształtować kompe-
tencje pomocne w życiu codziennym seniora (ko-
munikacja online; e-usługi, w tym zakupy i ban-
kowość online, usługi medyczne, e-administracja 
i wiele innych).

W projekcie zaplanowano różne działania z se-
niorami:
I. Szkolenia kompetencji cyfrowych 

1. poziom podstawowy – dostosowane do po-
trzeb i możliwości seniorów (tematyka, czas 
i atmosfera zajęć), realizowane są w dwóch 
wersjach: 
• szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla 

osób, które posiadają minimalne doświad-
czenie w obsłudze komputera i Internetu

• szkolenia rozszerzone - 90 godzin zajęć dla 
osób, które nie posiadają doświadczenia 
w komunikacji on-line i w pracy z kompu-
terem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepeł-
nosprawność, wymagają dłuższego wsparcia

2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatko-
wych szkoleń tematycznych dla osób, które 
będą chciały pogłębić podstawowe kompeten-
cje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, 
blogosfery, finansów online itp.)

II. Projekty animacyjne – grupowe działania ak-
tywizujące seniorów w społeczności lokalnej 
z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji 

cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dys-
kusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, 
miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też tury-
styki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/
blogów przez pasjonatów itp.)
Udział w projekcie jest bezpłatny. Może wziąć 

w nim udział 30 osób z terenu gminy Rokietni-
ca. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są przez 
Agnieszkę Antczak – Kierownik Referatu Organiza-
cyjnego i Promocji UG Rokietnica pod nr tel: 61 
89 60 619. Uwaga! Ostatnie wolne miejsca!

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.
fundacja-spoleczna.pl. Informacji na temat projek-
tu udziela Fundacja Partycypacji Społecznej pod nr 
tel: 61 662 11 60.
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Zebrania Wiejskie
W miesiącach luty/marzec 2018 r. odbył się do-

roczny cykl 10 Zebrań Wiejskich o charakterze spra-
wozdawczym.

Na każdym z Zebrań Wiejskich Wójt Gminy przed-
stawił prezentację dotyczącą: zmiany stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; funk-
cjonowania systemu; projektów z dofinansowaniem 
UE; polityki przestrzennej gminy; wybudowanych 
dróg, chodników i ścieżek; wydatków majątkowych 
na drogi; różnicy cenowej w inwestycjach; ceny jed-
nostkowej bieżącego utrzymania dróg; inwestycji 
gminnych oraz dokumentacji drogowych planowa-
nych w 2018 roku.

W 2018 roku planowana jest realizacja następu-
jących inwestycji: budowa ul. Noblistów w Rokiet-
nicy, przebudowa ul. Rolnej w Rokietnicy, budowa 
chodnika na ul. Szkolnej w Kobylnikach, budowa 
ul. Głównej, Polnej, Obornickiej w Krzyszkowie – 
etap 2, budowa ul. Zakątek w Rokietnicy (plan), 
rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym 
w Bytkowie, przebudowa ul. Pawłowickiej w Paw-
łowicach – etap 2, budowa remizy w Przybrodzie, 
termomodernizacja szkoły w Rokietnicy oraz świe-
tlicy wiejskiej w Żydowie, rozbudowa szkoły w Na-
pachaniu wraz z termomodernizacją, przebudowa 
Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy.

Dokumentacje drogowe realizowane w 2018 roku: 
ul. Sportowa, Szamotulska, Witkowa, boisko w Ro-
kietnicy; rozbudowa drogi Napachanie-Dalekie; ul. 
Św. Faustyny i Powstańców w Kiekrzu; ścieżka na 
ul. Poznańskiej i Kierskiej w Kiekrzu.

W trakcie spotkań przedstawiciel Policji przed-
stawił informacje o zagrożeniach występujących 
w gminie Rokietnica. Opowiedział także o profi-
laktyce społecznej, której celem jest poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz o Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli interaktywnej ma-
pie, która pozwala przekazywać Policji informacje 
o niebezpiecznych miejscach w okolicy.

 ROKIETNICA
7 lutego 2018 r., Szkoła Podstawowa (budynek 

dawnego gimnazjum). Liczba uczestników – sta-
łych mieszkańców Sołectwa: 38

Poruszone kwestie:
• działania zmniejszające zanieczyszczanie powie-

trza w gminie
• procedura dot. projektu planu zagospodarowa-

nia przestrzennego działek przy ul. Golęcińskiej
• plany dotyczące terenu, na którym obecnie znaj-

duje się baza Sp. ROKBUS 
• utwardzenie ul. Zacisze oraz kontynuacja budo-

wy drogi
• uporządkowanie działki znajdującej się obok os. 

Noblistów
• porządkowanie i kontrola boisk sportowych przy 

szkole 
• kontrola prędkości na ul. Szamotulskiej i ul. Trakt 

Napoleoński 
• nadmierna prędkość samochodów poruszają-

cych się na ul. Noblistów oraz od ul. Koszycy do 
ul. Sportowej

• usytuowanie stanowiska dla karetki pogotowia
• oznakowanie miejsc parkingowych dla osób nie-

pełnosprawnych
• konieczność likwidacji parkingów dla samocho-

dów ciężarowych usytuowanych przy ul. Rolnej 
i ul. Podgórnej 

• problem parkowania samochodów w miejscach 
niedozwolonych (m.in. ul. Łanowa)

• zagrożenia spowodowane brakiem ścieżki umoż-
liwiającej dojście do lokalu McDonald’s i organi-
zacja ruchu w tym rejonie

 ŻYDOWO-ROSTWOROWO
8 lutego 2018 r., Świetlica wiejska w Żydowie. 

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołec-
twa: 14

Poruszone kwestie:
• uwarunkowania dotyczące projektu nowej bazy 

autobusowej w Rostworowie
• budowa ścieżki z Żydowa do Rostworowa
• naprawa nawierzchni na ul. Sobockiej
• budowa ścieżki i kanalizacji w ,,starym’’ Rostwo-

rowie
• utwardzenie drogi oraz dokończenie oświetle-

nia na ul. Granicznej 
• zwiększony ruch i zły stan drogi na ul. Pogodnej 

w związku z prowadzonymi pracami kanalizacyj-
nymi w Krzyszkowie

• zły stan drogi na ul. Kolejowej w Rokietnicy
• przeprowadzanie inspekcji wykonanych gmin-

nych inwestycji 
• zasadność pojawienia się patrolu Policji koło osie-

dla Zielony Lasek w Rostworowie
• niezabezpieczone studzienki przy ul. Kolejowej
• brak koszy na śmieci przy ścieżce prowadzącej 

do Rostworowa

 KIEKRZ-PAWŁOWICE
1 marca 2018 r., Dom Parafialny ARKA w Kie-

krzu. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 33

Poruszone kwestie:
• modernizacja linii kolejowej Poznań-Szczecin, 

przyszłość dworca w Kiekrzu
• stan koryta rzeki Samica
• rozbudowa sieci kanalizacji na ternie Gminy
• wysokie koszty zrzutu nieczystości dowożonych 

wozami asenizacyjnymi oraz podwyżka „opła-
ty śmieciowej”

• budowa światłowodu na terenie Sołectwa
• dokumentacja projektowa dla ulic: Siostry Fau-

styny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich, 
Powstańców Śląskich

• chodnik na terenie Poznania (odcinek do torów)
• uszkodzone wysepki na ul. Kierskiej
• uszkodzony drenaż francuski na ul. Poznańskiej
• zapadająca się lampa przy skrzynkach poczto-

wych (ul. Czysta)
• rewitalizacja traktu spacerowego (ul. Tęczowa)
• bezpieczeństwo pieszych w rejonie lokalu Mc-

Donald’s w Rokietnicy
• ogrodzenie wokół stawów w Pawłowicach
• nabór dzieci z terenu Sołectwa do klas „O” Szko-

ły Podstawowej w Kiekrzu

 NAPACHANIE-DALEKIE
2 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Napacha-

niu. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 30

Poruszone kwestie:
• zły stan rzeki Samica i zalewanie okolicznych te-

renów
• krytyczne uwagi co do podwyżki „opłaty śmie-

ciowej”
• dalsza budowa kanalizacji, rozpropagowanie in-

formacji o możliwości podłączenia się do sieci
• szczegóły dot. inwestycji drogowej Napachanie

-Rokietnica
• zły stan ul. Starzyńskiej
• zły stan drogi do Dalekiego, śmieci zalegające 

na poboczu
• zasadność wygospodarowania osobnego pasa 

drogowego przy wjeździe do szkoły
• nieporządek pozostawiony na poboczu po pra-

cy równiarki
• dalsze losy pałacu w Napachaniu i utrzymanie 

czystości wokół obiektu
• woda płynąca przez chodnik i wjazd na ul. Sło-

neczną
• termomodernizacja remizy

 KRZYSZKOWO
5 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Krzyszko-

wie. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 80

Poruszone kwestie:
• termin ukończenia budowy dróg po wykonaniu 

kanalizacji; krytyczne uwagi co do jakości prac 
odtworzeniowych

• dotacje do wymiany kotłów CO
• wysokość podwyżki opłaty za gospodarowanie 

odpadami; konieczność uszczelnienia systemu 
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i zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 
zielonych

• środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę na 
budowę dróg

• plany rozbudowy dróg w starej części Krzyszkowa.
• krytyczne uwagi co do nakładki na Trakcie Napo-

leońskim: jest za wąska, położona bezpośrednio 
na gruncie; krawędź tej drogi uległa załamaniu, 
ponieważ nie została zabezpieczona

• konieczność wyrównania ul. Wybickiego
• konieczność poszerzenia wjazdu od ul. Spokojnej
• konieczność wybudowania oświetlenia uliczne-

go na ul. Kukułczej
• procedura przekazywania drogi przez dewelo-

pera na rzecz Gminy
• problem ze studzienką przy ulicach Czartoryskie-

go i Wybickiego
• perspektywy budowy świetlicy wiejskiej
• niebezpieczne przejście dla pieszych w pobliżu 

sklepu Anatol
• zasadność postawienia lustra drogowego przy 

wyjeździe ze sklepu Biedronka
• problem nieporządku przed posesjami oraz sy-

tuowanie w pasie drogi kamieni
• piesi notorycznie poruszający się po ścieżce ro-

werowej na Trakcie Napoleońskim, zamiast po 
chodniku

 PRZYBRODA
6 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Przybro-

dzie. Liczba uczestników – stałych mieszkańców 
Sołectwa: 26

Poruszone kwestie:
• informacje dotyczące budowy kanalizacji sani-

tarnej
• możliwości związane z doprowadzeniem gazu
• perspektywy budowy chodnika na ul. Kaźmierskiej
• umocnienie pobocza na ul. Przybrodzkiej
• odbieranie odpadów zmieszanych i segregowa-

nych przez Sp. PUK
• płatności związane z nową stawką za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi
• uporządkowanie terenu koło placu zabaw
• utwardzenie nawierzchni na pętli autobusowej

 STARZYNY-ROGIERÓWKO
7 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Ro-

kietnica. Liczba uczestników – stałych mieszkań-
ców Sołectwa: 10

Poruszone kwestie:
• budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Rogie-

rówku
• równanie drogi oraz budowa oświetlenia na ul. 

Polnej
• równanie zniszczonej ul. Rynkowej w Starzynach 
• niedrożność rowu oraz zamontowanie ekranów 

akustycznych przy obwodnicy S-11
• konieczność wycięcia drzewa - topoli znajdują-

cej się na działce Forte Sweden 

 SOBOTA-BYTKOWO
13 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy 

Rokietnica. Liczba uczestników – stałych miesz-
kańców Sołectwa: 38

Poruszone kwestie:

• budowa ul. Wierzbowej i ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Obornicką

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dro-
gi Sobota-Bytkowo

• równanie dróg na os. Topolowym
• rozpoczęcie budowy nawierzchni od ul. Malino-

wej w kierunku ul. Porzeczkowej
• odprowadzenie wód na skrzyżowaniu ul. Obor-

nickiej z ul. Porzeczkową 
• zamontowanie spowalniaczy na drodze w miej-

scowości Sobota
• zmiany dotyczące odbioru śmieci
• uporządkowanie terenu przy skrzynkach w Byt-

kowie 
• uporządkowanie niezamieszkałych działek w Byt-

kowie
• umieszczenie tablicy z nazwą miejscowości przy 

ul. Pawłowickiej 
• ustawienie znaku drogowego - „Droga bez prze-

jazdu” przy wjeździe w ul. Pawłowicką 
• ustawienie znaku drogowego – „ograniczenie to-

nażu” na ul. Obornickiej 
• pomalowanie pasów – przejścia dla pieszych na 

ul. Pawłowickiej

 MROWINO-CEREKWICA
16 marca 2018 r., Sala gimnastyczna Szkoły Pod-

stawowej w Mrowinie. Liczba uczestników – sta-
łych mieszkańców Sołectwa: 70

Poruszone kwestie:
• budowa szkoły w Cerekwicy
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Ro-

kietnicą a Mrowinem
• rozbudowa szkoły w Napachaniu
• prace związane z linią 2x400kV
• plany względem eksploatacji odwiertu w Przy-

brodzie
• program dofinansowania instalacji fotowolta-

icznych
• plany dotyczące budowy sieci światłowodowej 

na terenie Gminy
• egzekwowanie od deweloperów nakładów na 

infrastrukturę
• partycypacja finansowa mieszkańców w realizo-

wanych inwestycjach
• kontrola jakości robót wykonywanych w ramach 

bieżącego utrzymania dróg

• degradacja nawierzchni drogi przez ciężarów-
ki firmy R.

• zapadające się studzienki na ul. Leszka i źle osa-
dzone słupki 

• konieczność naprawy ul. Parkowej
• negatywne skutki poprowadzenia odwodnienia 

drogi do rury melioracyjnej
• zalewanie przepompowni ścieków
• brak regularności w odbiorze śmieci (ul. Łąkowa)
• konieczność przeprowadzenia kontroli dot. po-

noszenia „opłaty śmieciowej” (rej. ulic: Łąkowa, 
Letniskowa)

• konieczność pojawienia się patroli Policji na ul. 
Tarnowskiej

• usprawnienie sposobu komunikowania o orga-
nizowanych wydarzeniach (np. sekcja Sołectwa 
w ramach www Gminy)

• zasadność postawienia tablicy informacyjnej 
przy skrzynkach pocztowych na ul. Przecławskiej

 KOBYLNIKI
23 marca 2018 r., Sala Kółek Rolniczych w Ko-

bylnikach. Liczba uczestników – stałych mieszkań-
ców Sołectwa: 31

Poruszone kwestie:
• postęp prac związany z budową linii 2x400kV 
• rozbudowa dworca kolejowego w Rokietnicy
• zasadność zwiększenia liczby połączeń autobuso-

wych na trasie Rokietnica - Kobylniki w kontek-
ście rozbudowy dworca w Rokietnicy

• budowa drogi lub poprawa nawierzchni na ul. 
Działkowej w Kobylnikach ,,Małych’’

• budowa chodnika na ul. Szkolnej
• wykonanie brakującego odcinka chodnika na tra-

sie Napachanie - Kobylniki 
• budowa pozostałej części chodnika na ul. Szamo-

tulskiej pomiędzy Kobylnikami a Chybami
• dokończenie chodnika na ul. Kierskiej
• wykonanie oświetlenia na ul. Makowej
• uwarunkowania dotyczące przejęcia przez gmi-

nę ul. Makowej 
• zamknięcie ul. Klonowej przez prywatnego wła-

ściciela
• ustawienie znaku drogowego – „ograniczenie 

prędkości” na ul. Tulipanowej
• zastawianie wjazdu na ul. Działkową przez klien-

tów restauracji ,,Zaczarowany Las’’
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Informacja o opłacie za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej
Szanowni Mieszkańcy 
i Przedsiębiorcy Gminy Rokietnica,

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ust. 
1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. 
zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, oso-
by prawne, jednostki organizacyjne, w tym spół-
ki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów bu-

dowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 

obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo 

obiektów budowlanych lub ich części, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jednostki sa-
morządu terytorialnego, które na skutek wykony-
wania na nieruchomości o powierzchni powyżej 
3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem mających wpływ na zmniej-
szenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 

powierzchni nieruchomości z powierzchni bio-
logicznie czynnej na obszarach nieujętych w sys-
temy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobo-
wiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, 
zwanej opłatą retencyjną.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, 

wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy od-
powiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, 
rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłą-
czona z powierzchni biologicznie czynnej oraz za-
stosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obli-
czania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 
ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty 
ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, 
wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni bio-
logicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i prze-
kazuje w formie informacji podmiotom obowiąza-
nym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obo-
wiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek ban-

kowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w któ-
rym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opła-
ty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi 
kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe 
są odprowadzane do wód lub do ziemi przy po-
mocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję 
lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej 
retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Pol-
skich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuję osoby władające 
nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, 
które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, 
o obowiązku przedstawienia danych dotyczących 
wielkości utraconej powierzchni biologicznie czyn-
nej Wójtowi Gminy Rokietnica w terminie do 30 
maja 2018 r., dostarczając wypełnione stosowne 
oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w biurze 
podawczym Urzędu Gminy w Rokietnicy. Można je 
również składać w Referacie Ochrony Środowiska 
pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.  

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech

Projekt OZE dla Mieszkańców z pozytywną 
oceną merytoryczną, ale poza pulą objętą 
dofinansowaniem. Będzie złożony protest

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego zamieścił na stronach internetowych listę 
105 projektów dot. możliwości pozyskiwania ener-
gii z odnawialnych źródeł (tzw. OZE), których ocena 
merytoryczna zakończona została wynikiem pozy-
tywnym. Projekt obejmujący mieszkańców Gminy 
Rokietnica, złożony w partnerstwie z Gminą Suchy 
Las i Puszczykowo, otrzymał 23,41 punktów na 32 
możliwe i został sklasyfikowany na 29 pozycji. Do-
dać należy, że sklasyfikowany na poz. nr 1 projekt 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „CYTRUS” 
Sp. jawna otrzymał 25 punktów na 32 możliwe.

W konkursie ogłoszonym w ramach WRPO 2014+ 
złożono w sumie 187 wniosków o dofinansowa-
nie. Na etapie formalnym, zakończonym w grud-
niu 2017 r., 49 projektów oceniono negatywnie, 20 
wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 2 zosta-
ły wycofane. 116 projektów skierowano do analizy 
merytorycznej. Przeprowadzająca ją Komisja Oceny 
Projektów, zgodnie z regulaminem konkursu, ba-

zowała na kryteriach dopuszczających i kryteriach 
wartościujących. Wniosek Gmin: Rokietnica, Suchy 
Las i Puszczykowo (liderem jest Gmina Suchy Las) 
otrzymał maksymalną liczbę punktów dopuszczają-
cych oraz „relatywnie wysoką liczbę punktów przy-
znanych za poszczególne kryteria wartościujące”.  

Podana w ogłoszeniu o konkursie w ramach Pod-
działania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii” pula środków przeznaczona 
na dofinansowanie to kwota 90 mln zł. Po zsumo-
waniu wartości pozytywnie ocenionych projektów 
łatwo policzyć, że wystarczyłoby ich na realizację 
17 projektów w całości i części projektu z pozycji nr 
18. Różnica między sklasyfikowanym na 29 pozycji 
wnioskiem Gmin: Rokietnica, Sychy Las i Puszczyko-
wo, a tym, który jako ostatni „łapie” się na dofinan-
sowanie, wynosi zaledwie 0,33 punktu. 

Lista z wynikami oceny merytorycznej nie ozna-
czała jeszcze wyboru projektów do dofinansowa-
nia. Ta, zgodnie z uchwałą nr 5149/2018 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 
2018 r., została opublikowana w dniu 9 kwietnia 
2018 r. Zgodnie z przewidywaniami projekty, któ-
re zostały wybrane do dofinansowania ograniczone 
zostały do tych z listy rankingowej przygotowanej 
po ocenie merytorycznej, które po zsumowaniu ich 
wartości, zmieściły się w puli zaplanowanej przez 
UMWW w momencie ogłoszenia konkursu na na-
bór wniosków. Tak więc, na chwilę obecną, szan-
sę na podpisanie umowy na realizacje projektów 
z udziałem środków z UE ma zaledwie 18 projek-
tów z listy rankingowej po ocenie merytorycznej. 
Wśród nich zaś aż 7, z łączną wartością prawie 30 
mln zł, ma trafić nie do gmin, ale do prywatnych 
przedsiębiorstw.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
dotycząca projektów wybranych do dofinansowania 
nie zamyka jeszcze drogi na uzyskanie środków z UE 
dla projektów OZE dla mieszkańców Gminy Rokiet-
nica. Razem z naszymi partnerami – Gminą Suchy 
Las (lider projektu) i Gminą Puszczykowo będzie-
my składać do UMWW protest. Dotyczyć on będzie 
m.in. kryterium wartościującego, oceniającego wy-
sokość wytworzonej energii, który Komisja Oceny 
Projektów (KOP) obniżyła dla naszego projektu o 1 
pkt (uzyskane 2 punkty na 3 możliwe). 

Wraz z protestem, będziemy także wnioskować 
o zwiększenie kwoty zabezpieczonej przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego na realizację pro-
jektów OZE. Ogromne zainteresowanie konkursem 
(wartość wszystkich pozytywnie ocenionych pro-
jektów to kwota ponad 378 mln) i wola instalacji 
urządzeń OZE przez mieszkańców pozwalających 
chronić środowisko naturalne poprzez zmniejsze-
nie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, jest naj-
lepszą rekomendacją. 

O kolejnych aspektach związanych z projektem 
OZE dla mieszkańców Gminy Rokietnica będziemy 
informować na bieżąco. 

Oprac. Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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………………………………………………………………… Rokietnica, dnia ............................  r.
             (imię i nazwisko / nazwa firmy)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
(miejsce zamieszkania i adres /siedziba składającego informację)

  Wójt Gminy Rokietnica
	 	 ul.	Golęcińska	1,	62-090	Rokietnica

O	Ś	W	I	A	D	C	Z	E	N	I	E

Niniejszym oświadczam, że posiadam nieruchomość / nieruchomości1 o powierzchni powyżej 3500,00 m2, na której na 
skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączono więcej niż 70% powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 
mającej wpływ na zmniejszenie retencji (art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, Dz.U.  poz. 1566 z póź.zm.).

*- zgodnie z art. 46 KC - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 
trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

1. Niżej wymienione nieruchomości spełniają ww. kryteria:

Lp. Nieruchomość	położona	na	
działkach	ewidencyjnych

Całkowita	
powierzchnia	
nieruchomości  

w	m2

Powierzchnia	zabudowy,
w	skład	której	wchodzą:	zabudowa,	
magazyny,	inne	obiekty	budowlane,	
a	także	parkingi,	chodniki	i	inne	

szczelne	powierzchnie	wchodzące	w	
skład	nieruchomości	w	m2

Powierzchnia	
biologicznie	czynna	tj.	
tereny	zielone	w	m2

1.
nr ……………...

obr. …………...

……………. ………………………… …………….

2.
nr ……………...

obr. …………...

……………. ………………………… …………….

2. Jednocześnie oświadczam, że na ww. nieruchomości/nieruchomościach2:
brak urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
znajdują się urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

– do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
– od 10 do 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem ;
– powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;

3. oświadczam (art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), że posiadam tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością, wymienioną w pkt 1, wynikający z:

            ……………………………………………………………………………………………………..……………..……………
(wskazać tytuł prawny do nieruchomości)

4. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest3:

            ……………………………………………………………………………………………………..……………..……………

………………………………………………                                              ……………………………….………
             (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis) 

1 Niepotrzebne skreślić    2 Odpowiednio zaznaczyć,
3 Wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, księga wieczysta)
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Podziękowania
Tegoroczna Wystawa „Stół Wielkanocny Pięknie 

Nakryty” została przygotowana przez Sołectwo Ro-
kietnica w auli byłego gimnazjum dzięki życzliwo-
ści dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy. Wiele osób zaangażowało się w ten 
projekt.

Piękny wystrój auli był dziełem pań: Lucyny Bi-
gos i Ewy Lisowskiej, zaś piękne nakrycie stołu to 

zaangażowanie państwa Gawronów, Pana Piotra 
Łakomego oraz Pana Artura Lisiak oraz Pani Da-
nuty Potrawiak.

Udział Sołectwa Rokietnica w X edycji Wielko-
polskiego Konkursu Koszy Wielkanocnych zaowo-
cował zajęciem II miejsca w kategorii wystawców 
zbiorowych - zespół/rodzina. 

Kosz był przygotowany przez Krystynę Matysiak, 
Anetę Gicala oraz Halinę i Grażynę Fudala, a ja do-
radzałem i dowoziłem potrzebne produkty i rze-
czy do wystroju.

Wszystkim wymienionym serdecznie dziękuję. 
Dziękuję również za wniesiony wkład dyrektor 

GOK Pani Teresie Wieczorek, panom Zdzisławowi 
Szatkowskiemu i Mieczysławowi Jarmużykowi oraz 
tym wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy 
w jakikolwiek sposób pomogli czy pochwalili.

Dziękuję wszystkim i życzę, aby swoje pomysły 
realizowali w następnych latach.

Sołtys Józef Fudala 

Sieć światłowodowa INEA w gminie Rokietnica
Już niebawem Wielkopolska zamieni się w plac budowy. Pra-
ce te będą związane z ogromną inwestycją mającą na celu 
rozwój nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie całego 
województwa. Za te działania odpowiada firma INEA, wielkopolski operator usług mul-
timedialnych. Dzięki temu projektowi mieszkańcy gminy Rokietnica i całego regionu 
uzyskają dostęp do najnowocześniejszej technologii. 

Rozpoczynający się właśnie projekt realizowany 
jest przez firmę INEA, w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jest to olbrzymie 
przedsięwzięcie, za sprawą którego, przy wspar-
ciu funduszy unijnych, operator zainwestuje w ca-
łej Wielkopolsce blisko 500 mln złotych. Głównym 
celem projektu jest dostarczenie usług światłowo-
dowych do miejsc, w których wcześniej nie były 
one dostępne.

W ramach działań związanych z projektem, 
INEA podłączy do swojej sieci ponad 200 tysięcy 
gospodarstw domowych w Wielkopolsce, a w sa-
mej gminie Rokietnica blisko 2400. Co ważne, obej-
mą one nie tylko klientów indywidualnych, ale też 
szkoły, lokalne firmy oraz jednostki samorządowe. 

Technologia światłowodowa gwarantuje, nieza-
leżnie od warunków atmosferycznych, niezawod-
ne połączenie z szybkim internetem oraz dostęp 
do telewizji z najwyższej jakości obrazem i dźwię-
kiem. Światłowód zapewnia też bezpieczeństwo 
przesyłania danych. Co ważne, powszechnie do-
stępna sieć światłowodowa, podnosi atrakcyjność 
regionu, przyspiesza jego rozwój, wspiera lokalną 
przedsiębiorczość. Sprzyja ona także rozwojowi in-
westycji i powstawaniu nowych miejsc pracy, two-
rzy warunki do technologicznego postępu w wielu 
istotnych obszarach.

Projekt POPC to przedsięwzięcie, które obejmie 
cały kraj. Cieszymy się, że jako INEA jesteśmy częścią 
tego działania, bo dzięki niemu mieszkańcy całego 
regionu, w tym również gminy Rokietnica, będą mie-
li dostęp do najnowocześniejszej obecnie techno-
logii światłowodowej – komentuje projekt Janusz 
Kosiński, Prezes Zarządu INEA S.A. 

W związku z rozpoczęciem działań na terenie 
gminy Rokietnica, INEA prowadzi kampanię infor-
macyjną o całym projekcie. W jej ramach zorgani-
zowane będą spotkania z mieszkańcami, na których 
będą mogli oni dowiedzieć się m.in. kiedy rozpocz-
nie się budowa sieci światłowodowej w ich okolicy, 
w jaki sposób światłowód zostanie doprowadzony 
do budynku i jak oraz kiedy będzie można skorzy-
stać z usług INEA.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
• 9 maja godz. 18.00 Rokietnica ul. Trakt Napo-

leoński, aula byłego gimnazjum (obecnie SP 
Rokietnica) dla mieszkańców: Krzyszkowa, Ży-
dowa, Rostworowa, Soboty, Bytkowa;

• 9 maja godz. 20.00 Rokietnica ul. Trakt Na-
poleoński, aula byłego gimnazjum (obecnie 
SP Rokietnica) dla mieszkańców Rokietnicy;    

• 10 maja godz. 18.00 Napachanie, ul. Poznań-
ska, budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Napachaniu dla mieszkańców: Napachania, 
Kobylnik (tzw. Dużych i tzw. Małych – rejon dro-
gi wojewódzkiej nr 184), Starzyn, Rogierówka; 

• 10 maja godz. 20.00 Mrowino, ul. Szkolna 2, 
budynek Szkoły Podstawowej dla mieszkań-
ców Mrowina, Cerekwicy, Przybrody;

Na potrzeby projektu powstała także dedykowa-
na infolinia: 61 223 09 99 oraz strona www: inea.
pl/popc.

* * *

INEA to lider usług telekomunikacyjnych w Wiel-
kopolsce oraz jedna z czterech największych sieci 

kablowych w kraju. Firma jest obecna w segmencie 
Klientów indywidualnych, usług dla firm, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz szkół. INEA dostar-
cza głównie usługi internetu szerokopasmowego, 
telewizji, telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz usłu-
gi profesjonalne dla biznesu i data center. Dzięki 
realizowanym inwestycjom, operator jest liderem 
w zakresie infrastruktury światłowodowej w Wiel-
kopolsce. 

Według rankingu głównego Speedtest.pl za rok 
2017, INEA to dostawca najszybszego interne-
tu w Polsce. Firma jest także laureatem wielu na-
gród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej 
nagrody FTTH Council Europe, za działania na rzecz 
rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH.
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2018 Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica
Z wolnością w polskim sercu 

ROKIETNICKIE ARCHIWUM 
CYFROWE  już działa.  
Zapraszamy na fb

https://www.facebook.com/RokietnickieAr-
chiwumCyfrowe/

Pod takim adresem znajduje się profil na fb, na 
którym można już zobaczyć pierwsze fotograficz-
ne skarby nadesłane przez naszych mieszkańców. 

Przypomnijmy: 
Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to projekt 

autorski Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas. 
Współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica 
i Starostwa Powiatowego w Poznaniu ma służyć 
do przeglądania zdjęć i dokumentów dotyczących 
dawnej Rokietnicy i okolic. 

W wielu naszych domach przechowywane są  fo-
tografie ludzi i miejsc związanych z dawną Rokiet-
nicą i innymi miejscowościami gminy. Zapomniane 
zdjęcia często zachowują minione obrazy, widoki, 
pamiątki życia mieszkańców, przyrodę, a także wy-
darzenia dnia codziennego. Ich udostępnienie to 
swoiste świadectwo rdzennych Mieszkańców, któ-
rym chcą podzielić się z nowymi.

Udostępniane materiały, po obróbce, będą za-
pisywane w katalogach tematycznych strony inter-
netowej www.Archiwum-Rokietnica.pl, która zo-
stanie uruchomiona już jesienią. 

W jaki sposób można przekazać zdjęcia lub do-
kumenty? 
1. można je przesłać w formie skanów na adres 

plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych 
zdjęć  lub dokumentów powinny być zapisane 
w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pli-
ki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od 
nazwiska przesyłającego: np. Nowak_1.jpg oraz 
załączony w treści maila opis: Kto jest na zdję-
ciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna 
okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie 
można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wese-
le Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna 
(dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu...

2. można skontaktować się z nami i umówić na 
spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem i zeskanu-
jemy zdjęcia lub dokumenty.

3. można odwiedzić nas podczas sobotniego dy-
żuru, skorzystać ze skanera i od razu zapisać Pań-
stwa zbiory.

Informacje o miejscu i czasie dyżurów znajdzie-
cie Państwo na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe 
oraz w „Rokickich Wiadomościach”.

Przekazywanie i przechowywanie zdjęć na stro-
nie jest nieodpłatne.

Kontakt :
• Adam Michta 509 929 993,
• Marita Lipska 693 936 311
• Małgorzata Saternus 731 720 967

• plik@archiwum-rokietnica.pl
• adam@archiwum-rokietnica.pl
• marita@archiwum-rokietnica.pl
• FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas, 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym 
projekcie. Dzięki niemu możemy ocalić ciągle bli-
ską nam pamięć. Zapisując ją trwale w wielopoko-
leniowej kronice. 

A oto pierwsze efekty projektowych działań przy-
jętych przez Państwa z zainteresowaniem i konkret-
nym odzewem:

OBECNI. ZAANGAŻOWANI – 
możesz oznaczyć swój udział 
w Roku Powstania Wielkopolskiego. 
Przyjdź i zabierz samochodową 
naklejkę.
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Od 23 kwietnia 2018 w Biurze Obsługi Intere-
santa w Urzędzie Gminy w Rokietnicy każdy nasz 
mieszkaniec może zaopatrzyć się z okolicznościową 
naklejkę, którą wystarczy przytwierdzić na samo-
chód – np. na tylnej szybie. To prosty, jednoznacz-
ny dowód, że ta wyjątkowa rocznica i związanym 
z nią wydarzenia są dla Państwa ważne – że są w ja-
kikolwiek sposób w WASZYCH SERCACH. Zachęca-
my do udziału w tym „identyfikacyjnym” pomyśle. 
Miłym dodatkiem będzie nadesłane do nas zdjęcie 
potwierdzające użycie naklejki. Zachęcamy gorąco.

NASZE wydarzenia – Bieg 
im. Dominiki. BIEG WIOSNY

To spotkanie w przepięknym, rodzimym plene-
rze Obszaru Chronionego Krajobrazu w Pawłowi-
cach miało wyjątkowy klimat. Dzięki pogodzie, miej-
scu, gościnności gospodarzy i energii emanującej od 
wszystkich uczestników. Przywitaliśmy się nie tylko 
sportowo. Hasło bycia razem w wyjątkowym roku 
2018 chwytało za serca. Zachęcaliśmy do wytrwa-
łości i udziału we wszystkich biegach X Grand Prix 
Rodzin im. Dominiki. Na tych, którzy zechcą pod-
jąć to wyzwanie czeka pamiątkowa koszulka z logo 
Biegów, unikatowym logo Roku Powstania Wielko-
polskiego i hasłem: „Z wolnością w polskim sercu”. 
Najlepsza z dziewcząt w kategorii biegu głównego 
dla lat 16, dla uczczenia Dominiki – patronki całej 
akcji, otrzyma podczas wrześniowego finału wyjąt-
kową nagrodę. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 
osób. Dziękujemy, że byliście z nami.

NASZE wydarzenia  
– Rokietnickie InteGRAcje:  
26 maja 2018. Start o 12.00

To festyn, który Państwo polubiliście. Niełatwo 
dać wiarę temu, że spotkamy się już po raz pią-
ty. Nasze tegoroczne hasło brzmi: „Kto Ty Jesteś?”. 
Odpowiedzi będzie można udzielić w trakcie - po-
przez udział w przygotowanych atrakcjach i aktyw-
nościach. Chcemy pokazać dzięki nim, że wolność 
można czytać na wiele sposobów. Spotkajmy się za-
tem 26 maja na boiskach przy SP Rokietnica w go-
dzinach od 12.00 do ok. 18.00 i bądźmy ze sobą. 

Tak po prostu .
Już teraz pod powstańczym hasłem zapraszamy 

na 4 wycieczki z ROKBUSEM do Lusowa. To tu, po 
sąsiedzku, mieści się Muzeum Powstania Wielko-
polskiego, które będzie można zwiedzić oraz mogiła 
generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-
1937) - głównodowodzącego powstania wielkopol-
skiego od 16 I 1919 r., a potem organizatora Armii 
Wielkopolskiej.

Szczegółowy program, atrakcje Festynu Rokiet-
nickie InteGRAcje oraz specjalnie przygotowane za-
proszenie – na str. 16-17.

Taneczny sukces 
FAMY  
na DANCE VISION 
w Poznaniu

W sobotę 14 kwietnia, odbył się Przegląd Form 
Tanecznych „ Dance Vision” w Poznaniu, który jest 
nowym projektem dla grup, formacji oraz solistów 
dziecięcych i młodzieżowych.

Razem z naszym zespołem w przeglądzie uczest-
niczyło 12 innych grup.

Fama zaprezentowała się w kategorii: Formacje 
„Hip hop grupy starsze”. Fama Mini w kategorii: Mini 
Formacje „Inne formy tańca do lat 10”. 

Zespół wytańczył dwa Pierwsze miejsca. 
Z Naszego zespołu w kategorii „Solo dance” z wy-

różnieniem zatańczyła Zofia Kowalczyk.
Beata Demianowska
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V Festyn Rodzinny Rokietnickie InteGRAcje  
– Kto TY JESTEŚ? Eko_POLAK!
26 maja 2018 roku • teren przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy i Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy • START godz. 12

To już 5. edycja rodzinnej zabawy w plenerze. 
Proponujemy, by oprócz znanych już wątków eko-
logicznych, które chcemy kontynuować, tym ra-
zem koncertowała się wokół patriotyzmu i najwięk-
szych wartości – zgodnie z hasłem przyświecającym 
wszystkim gminnym imprezom roku 2018. Nie za-
braknie stałych punktów programu, czekają również 
nowości. Zachęcimy Państwa do udziału w aktywno-
ściach, które przypomną dawne gry podwórkowe, 
poprowadzą przez grę terenową, zachęcą do udziału 
w zajęciach warsztatowych, konkursach i quizach.

Nie możecie tego przegapić!
ZATEM: 

• Nie gotuj obiadu,
• Nie nadrabiaj domowych zaległości
• Zaplanowałeś imprezę? – zrób ją u Nas i z Nami
• Masz gości? – zabierz Rodzinę i Przyjaciół ze sobą
• Przyjdź i wyreżyseruj z nami Rokietnickie Inte-

GRAcje

Atrakcje i „zaliczenia” dla EKO_ak-
tywnych podczas całego festynu

Jaki ZNAK TWÓJ? – naszym znakiem poparcia 
i wsparcia idei festynu, przez każdego jej uczestnika, 
będzie jakikolwiek element ubioru nawiązujący do 
biało-czerwonych barw lub narodowej symboliki;

POLSKA! BIAŁO-CZERWONI! – obowiązko-
wy biało-czerwony dodatek w formie ubioru lub 
elementów ubioru w biegu rodzinnym i biegu ma-
luszków 

ROKIETNICA: MÓJ DOM i EKO_okolica: przy-
rodniczo - plastyczny piknik dla Rodzin

EKO_POUKŁADANI - pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska zaprezentują najlepszą 
promocję 2018 r. Za 2 kg starego, niepotrzeb-
nego papieru proponujemy 1 piękną, dorod-
ną, kolorową i w 100% naturalną sadzonkę 
(drzew, krzewów, bylin). Kochani, nie prze-
gapcie! Promocja obowiązuje tylko 26 maja 
2018 r. Zachęcamy do skorzystania i odwie-
dzenia naszego stoiska. – A do tego zaprasza-
my na chillout z przyrodą pod patronatem UG 

i PUK: relaks, konkursy, zagadki, quizy, poży-
teczne rady, inspiracje i eko_nagrody dla naj-
bardziej „wkręconych”

MY i nasze DRZEWO –  warsztaty plastycz-
no- przyrodnicze nr I; - zaprasza Małgorzata 
Sklepik i SP Rokietnica: czerwony kontur pnia 
i białe konary wyjątkowego drzewa; materiały 
plastyczne oraz wizerunki gatunków ptaków 
znanych z polskich lasów, łąk, pól, nizin, wy-
żyn i gór. Wystarczy je zidentyfikować i nazwać 
(będą ściągi), ożywić plastycznie, podpisać 
rodzinnym hasłem, powiesić na biało-czer-
wonym eko_DRZEWIE i GOTOWE. Wystawa 
prac na miejscu.  

MY i NASZ DOM - warsztaty plastyczno
-przyrodnicze nr II z FOTObudką na pamiąt-
kę; - przestrzenna konstrukcja DOMU: dwie 
ściany i dach wykonane z płyty; wszystko to 
trzeba zamienić w barwną bryłę o POLSKICH 
korzeniach z elementami EKO. Na przedniej 
fasadzie otwory: dla MAMY, TATY i DZIECI (fo-
tobudka). Przed domem: eko_OGRÓD. Tu po-
sadzicie wykonaną przez siebie z materiałów 
plastycznych rodzimą roślinność, znajdziecie 
miejsce dla ptaka czy motyla. Zaprasza GOK 
we współpracy z SP Rokietnica. Fotki z na-
szej budki znajdziesz w rodzinnym albumie 
MY i NASZ DOM na www.rokietnica.pl i w 
„Rokickich Wiadomościach” 

GDZIE bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg 
biała – ciastkarsko-zielarsko-rękodzielnicze warsz-
taty i aktywności. Tu własnoręcznie wykonasz wy-
jątkowy i niepowtarzalny prezent dla MAM. - Za-

prasza Rada Rodziców SP Rokietnica
Apetyt na ROSfit – BO JAK NIE MY TO KTO? 

Tym razem o tężyznę i sprawność zadbamy nie tylko 
w kolorze zielonym, ale i z biało-czerwonym dopin-
giem. Zaliczamy rodzinne testy sprawności
• UWAGA! Dodatek specjalny!: WESOŁA, BIAŁO

-CZERWONA PETANKA z ROS-em; zagraj z nami 
w bule
Rokietnickie KOŁO FORTUNY – eko_LOTERIA 

„POSADŹ NA SWOIM”: odwiedź stoisko UG i PUK, 
wykonaj jedno z przygotowanych zadań, zabierz 
los, czekaj na KOŁO FORTUNY i „POSADŹ NA SWO-
IM” to, co wygrasz. Po InteGRAcjach – obowiązko-
wa rodzinna fotorelacja z wesołym kontekstem do 
naszego EKOalbumu „POSADŹ NA SWOIM”. Szukaj 
na www.rokietnica.pl, fb rokietnica.pl oraz stro-
nie i fb PUK-u; 

Z NASZYCH pól i okolic - darmowa SZPARAGO-
WA u Józia Gawrona; dla wszystkich uczestników;

Między SWYMI: FAMILIJNA Rokietnica Dzieciom 
– na wesołe aktywności i animacje, także w biało
-czerwonych barwach i rodzimym klimacie - zapra-
sza Przedszkole LOGICUS;

ZNACIE? To POSŁUCHAJCIE! – bliskie spotka-
nia trzeciego stopnia z NATURĄ, KULTURĄ i KSIĄŻ-
KĄ (w tym ciekawe opowieści i eksperymenty) –za-
praszają babeczki z BIBLIOTEczki i GOK-u;

Lider zaprasza na „plażowy” Turniej Siat-
kówki; 

PO PROSTU ROKTAR – Integracja WAŻNE ma 
IMIĘ: mini quiz i stoisko z wyrobami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej; 

Po drodze z ROKBUSem – Pod Powstańczym 
Sztandarem podróż za jedno EKO do LUSOWA: cztery 
niepowtarzalne okazje na rodzinną wyprawę auto-
busem tuż za miedzę do Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego; rozkład jazdy poznasz na miejscu; na 
stoisku także EKO_Niespodzianki i wesoły autobus!;

POLACY nic się nie stało - zawody muzyczne 
z ORKIESTRĄ DĘTĄ: 5 zespołów rodzinnych ma szan-
sę na przygodę i nagrodę: zapisy na stoisku GOK-u 
do godziny 15.00);

NOWOŚĆ! „KTO TY JESTEŚ”
Rodzinne  
warsztaty Z INTEGRĄ

:
Rok 2018 jest dla Wielkopolan rokiem szczegól-

nym. To rok, w którym obchodzimy setną roczni-
cę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nawią-
zując do patriotycznego zrywu naszych przodków 
proponujemy, aby tegoroczne integracje nawiązy-
wały do szeroko rozumianego tematu polskiego 
patriotyzmu i największych wartości. Z tego też 
powodu, proponujemy Państwu organizację ak-
tywności w następujących blokach tematycznych:
◊ Rodzinna gra terenowa pt.: „Kto ty jesteś” - 7 

konkurencji rekreacyjnych dla rodzin na kan-
wie następujących wartości: polski język i tra-
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dycje, barwy narodowe, polscy patrioci, nasza 
historia, Polska z lotu ptaka – największe atrak-
cje turystyczne, Polska smakuje - dziedzictwo 
kulinarne, polska gościnność; 

◊ Dawne gry podwórkowe: odpustowa strzel-
nica, slalom na hulajnodze, gra w grele, kula-
nie felgi na czas, strzelanie z procy;

◊ Zajęcia warsztatowe: wykonanie czapki z pa-
pieru – pamiątki z pikniku - z elementami na-
rodowymi;

◊ Tęczowy ogródek, czyli strefa relaksu: malowa-
nie twarzy, modelowanie balonów, odpoczynek 
na leżakach i super poduchach, mega puzzle;

◊ Konkursy w centrum imprezy;
◊ Czekoladowy quiz rodzinny o tematyce zwią-

zanej z hasłem imprezy

I coś dla CIAŁA:
• Gastro – tradycyjnie u Józefa i Piotra 
• Kawiarnia i lodziarnia „U Kamilka”
• Wata cukrowa, popcorn i kolorowe baloniki
• PUKowianka dla spragnionych
• Niespodzianki i upominki dla aktywnych

ORAZ
Wielka RODZINNA LOTERIA

z nagrodą główną:  
zestawem trzech ROWERÓW

dla tych, którzy z naszą KSIĄŻECZ-
KĄ zaliczą integracyjne zadania

∗ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie

Aby wziąć udział w loterii, należy pobrać ksią-
żeczkę i wykonać wszystkie wskazane w niej zada-
nia. Będzie można ją pobrać w godzinach 10.30 
– 12.00 przy specjalnie oznakowanym stano-
wisku BIURA ZAWODÓW. W książeczce będzie-
cie zbierać pieczątki za poszczególne zadania. 
Jedna Rodzina pobiera 1 KSIĄŻECZKĘ!

UWAGA!!! Jednym z zadań jest udział w BIEGU 
DLA MAMY, w konkurencji Maluchów, Rodzinnej, 
Biegu Głównym lub Nordic Walking.

Podpowiadamy, że od tego właśnie zadania 

powinniście rozpocząć walkę o nagrodę główną.
Kto przegapi Biegi, które rozpoczynają się o godz. 

12.00, traci szansę na zdobycie wszystkich pieczą-
tek.

W ramach Biegu dla Mamy odbędą się:
• Bieg rodzinny 
• Bieg główny (kategorie A, B, C i D)
• Bieg dla maluchów na 50 m
• Nordic walking z podziałem na dwie katego-

rie: PANIE (NWK) oraz PANOWIE (NWM).

Tegoroczne nowości i ważne informacje:
• Rejestracja elektroniczna dla wszystkich bie-

gów będzie trwała od 26 kwietnia do 25 maja
• Bieg główny: Rejestrując się w dniach od 26 

kwietnia do 25 maja, zapłacicie za to wszystko 
jedynie 5 zł. W dniu imprezy opłata będzie wy-
nosić 10 zł. 

• Udział w pozostałych biegach, a więc: biegu 
rodzinnym, dla maluchów i nordic walking jest 
całkowicie bezpłatny.

• Koszulki biegowe: przypominamy, że wszyscy 
zawodnicy, którzy wystartują w biegu głów-
nym lub nordic walking we wszystkich 3 eta-
pach grand prix (Bieg Wiosny, Bieg dla Mamy, 
Bieg Finałowy) otrzymają okolicznościową ko-
szulkę zaprojektowaną w związku z 100. rocz-
nicą wybuchu powstania wielkopolskiego.

• Numery startowe: będzie można odbierać 
wcześniej, tzn. w środę 23 maja (w godz. 12-
15.30), czwartek 24 maja (w godz. 7.30-15.30) 
i piątek 25 maja (w godz. 7.30-15) w Urzędzie 
Gminy w Rokietnicy, pokój nr 16. Po odebraniu 
numeru startowego wcześniej, nie ma konieczności 
zapisywania się w dniu zawodów. Wystarczy więc 
pojawić się przed startem wybranego biegu.
26 maja będziemy na Państwa czekać w biurze 

biegu od godz. 10.30. Zapisy dla osób, które nie 
dokonały rejestracji elektronicznej, oraz wydawanie 
numerów startowych, które nie zostały odebrane 
wcześniej, trwać będą do godz. 11.30.

Więcej informacji na www.rokietnica.pl. 
Uwaga! W czasie trwania biegu mogą wystąpić 

utrudnienia w ruchu drogowym.

Zaprasza:
• Urząd Gminy w Rokietnicy oraz wszystkie gmin-

ne placówki oświatowe
Partnerzy:
• ZUK ROKBUS
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• ROSfit
• Gminny Ośrodek Kultury
• Biblioteka Gminna
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Zespół FAMA
• JUUPI!
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR
• Restauracja „Pod Gruszą”
• UKS Lider
• Przedszkole Logicus
• CTS Sobota
• Cukiernia „u Kamilka”
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Integra
• MarkoweRowery.pl

Program V Festynu Rodzinnego 
„Rokietnickie InteGRAcje”  

26 maja 2018 r

„Kto TY JESTEŚ? Eko_POLAK!
12.00 „Kto TY JESTEŚ? – „BAJECZKA” na 

początek; otwarcie Festynu
12.05 Maluchy na START! – rozgrzewka i 

bieg dla przedszkolaków (50 m)
12.15 X Jubileuszowe Grand Prix w bie-

gach im. Dominiki – rozgrzewka z 
ROSfitem

12.20 X Jubileuszowe Grand Prix w 
biegach im. Dominiki – POLSKA! 
BIAŁO-CZERWONI! Start rodzin-
nego biegu przeszkód

12. 45 X Jubileuszowe Grand Prix w 
biegach im. Dominiki – „Z WOL-
NOŚCIĄ W POLSKIM SERCU” start 
biegu głównego (6,5 km) i NOR-
DIC WALKING (4 km)

12.50 GOK muzycznie – w królestwie 
dobrych słów i dźwięków

13.00 Jestem POLKĄ i POLAKIEM – 
Przedszkole Napachanie zaprasza

13.10 Pokaz gimnastyki artystycznej – 
grupa dzieci z Kiekrza

13.20 Jaki ZNAK TWÓJ? – odpowiada 
Przedszkole „BAJECZKA” 

13.30 Rokietnickie KOŁO FORTUNY – 
eko_LOTERIA „POSADŹ NA SWO-
IM”; cz.1

13.40 X Jubileuszowe Grand Prix w 
biegach im. Dominiki – biegowa 
CEREMONIA

13.50 „Mały Polak, wielka sprawa” – 
zaprasza SP Rokietnica

14.10 „Dla Ciebie Mamo i Tato – wier-
sze prosto z serca: LAURECI KON-
KURSU

14.25 Rokietnickie KOŁO FORTUNY – 
eko_LOTERIA „POSADŹ NA SWO-
IM”; cz.2

14.40 Bo ROKTAR to… - prezentacja 
Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

15.00 Między SWYMI – tu mieszka „BA-
JECZKA”

15.10 „PIEŚNIĄ SŁAWIĘ CIĘ OJCZYZNO” 
– prezentacja GIMNAZJALISTÓW 
z SP Rokietnica

15.20 ZAPYTAJ MNIE – zaprasza Zespół 
FAMA

15.40 Polskie Tańce PRZEPLATAŃCE - 
Przedszkole Mrowino; cz.1

15.50 Wszystko dla MAM i nie tylko - 
upominkowy TORT od „Kamilka”

16.00 Polskie Tańce PRZEPLATAŃCE - 
Przedszkole Mrowino; cz.2

16.10 CO nam w DUSZY GRA – śpiewo-
gra z Rokietnicką Orkiestrą Dętą; 
recital i mini zawody dla RODZIN

17.00 Kocham Cię POLSKO – „Bajeczka” 
po raz trzeci

17.10 Taneczna przygoda z Magdą An-
drzejewską i ROKICIAKAMI

17.30 WIELKI FINAŁ FESTYNU, wokalist-
ki GOK, losowanie nagrody głów-
nej dla RODZIN, oraz siatkarski 
PUCHAR
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Teresa Werner 
w Rokietnicy

Teresa Werner to polska piosenkarka pochodzą-
ca z Nakła Śląskiego. Pojawiała się na scenach naj-
większych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie 
Hall oraz Broadway. Jej występy obejmowały Eu-
ropę, Afrykę, Azję oraz Amerykę Północną. W 1991 
roku Teresa Werner reprezentowała zespół „Śląsk” 
na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Połu-
dniowej Afryki, gdzie zajęła pierwsze miejsce. Zaist-
niała dzięki takim przebojom jak „Miłość jest pięk-
na”, „Dałabym Ci dała” czy „Kocham swoje morze”.

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. w Rokietnicy miał 
miejsce koncert znanej z radia i telewizji artystki 
Teresy Werner. O godz. 18:00 Rokietnicki Ośrodek 
Sportu wypełnił się po brzegi. Wokalistka Teresa 
Werner zaprezentowała na scenie swoje przebo-
je oraz kompozycje z najnowszej płyty, które także 
zdobywają coraz większą popularność. Taki wła-
śnie muzyczny klimat wyraźnie odpowiadał publicz-
ności, która doskonale bawiła się w rytmie kolej-
nych piosenek. 

Kontakt artystki z widzami był wzmacniany po-
przez przez zejścia artystki ze sceny do swoich fa-
nów i śpiewanie wśród nich. Koncert trwał nieco 
ponad 1,5 godziny, lecz artystka dostała owacje 
na stojąco i było mnóstwo próśb o bisy, więc osta-
tecznie Teresa Werner wykonała jeszcze 3 utwory 
ze swojego repertuaru, co przedłużyło koncert do 
niemal 2 godzin. 

Po koncercie zorganizowano miejsce, gdzie ar-
tystka udzielała wszystkim chętnym autografów, 
sprzedawane były tam również kalendarze z artystką 

na 2018 rok oraz płyty, 
które również chętnie 
były przez piosenkarkę 
podpisywane, oczywi-
ście także ze specjalny-
mi dedykacjami. 

Koncert  Teresy 
Werner był wydarze-
niem pełnym emocji, 
ciepła i wspaniałej za-
bawy! Był „strzałem 
w dziesiątkę” jeżeli 
chodzi o wydarzenia 
organizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury, podczas koncertu bawi-
ło się ponad 1000 osób… 

GOK
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Jubileusz  
przed 
jubileuszem

Odzyskanie niepodległości po latach niewoli stać 
się mogło za sprawą wielu czynników realną wizją 
tylko pod pewnymi warunkami. Marzenia o wolno-
ści rodzące się w głowach przodków naszych pod-
szyte były swoistym ,,katalizatorem”, który czasa-
mi znienacka, a i po wielokroć 
w sposób planowy przy oka-
zji świąt wszelakich powodo-
wał rytmicznie przyspieszone 
bicie serc. Choć na mapie nie 
istniała Rzeczypospolita trwa-
ła nieprzerwanie. Tęsknota za 
samostanowieniem podsycana 
przez powstające wbrew woli 
zaborców towarzystwa śpie-
wacze i orkiestry dęte powo-
dowała wrzenie, prowadząc do 
erupcji działań wolnościowych 
przynosząc nam wolność. 

I choć było nam dane jeszcze 
nie raz tracić Ojczyznę i odzy-
skiwać, czasem tylko połowicz-
nie zawsze potrafiliśmy tęsknić. 
Powietrze zaś wibrowało rzew-
nie nutą ,,Mojej Piosenki’’ C.K. 
Norwida czy też Warszawianką 
K. Kurpińskiego. Dlatego tym 
wszystkim, którzy ,,powodo-
wali” owy katalizator, tym któ-
rych talent i ciężka praca nad 
umiejętnościami muzyczny-
mi serca przodków naszych 
zagrzewały do boju oddaje-
my cześć ! Macierz nasza lata 
całe widoczną nie była, słyszal-
ną być nie przestała!

W 120 rocznice powstania 
Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP Murowana Goślina mieli-
śmy zaszczyt i przyjemność nie-
małą racząc się wraz z przyby-
łymi gośćmi okolicznościowym 
koncertem złożyć na ręce Pani 
Prezes Benignie Biniędzie i ka-
pelmistrzowi Panu Mateuszowi 
Sibilskiemu gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów.

Oby towarzystwa śpiewacze 
i orkiestry dęte mogły dziś się 
nie martwić o swą NIEPODLE-
GŁĄ! Niech czynią ją w spokoju 
piękniejszą, a młodzieży przy-
bliżają (tak na wszelki przypa-
dek…) znaczące dla nas wersy 
wieszczów oplecione cudow-
nymi melodiami.

Zbigniew Starosta

 

Historia Wołynia,  

czyli spotkanie z Krzesimirem Dębskim 

 

 

 
 

 
Spotkanie związane jest z promocją książki Krzesimira Dębskiego  

pt. „Nic nie jest w porządku. Wołyń moja rodzinna historia”. Autor opowie o książce,  o tym jak 
powstawała, i o tym co jest w niej zawarte. Jest to historia mordu na Polakach na Wołyniu dokonanego 

przez nacjonalistów UPA, opowiedziana przez pryzmat świadków tragedii oraz rodziny autora, 
 której udało się ocaleć. 

 

 

Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy 
serdecznie zaprasza  

10 maja 2018 r. (czwartek) godz. 11.00 
Wstęp wolny! 

Biblioteka Gminna 
ul. Szamotulska 29 
62-090 Rokietnica 

 

 

Organizator : Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe 
Współorganizator: Biblioteka Gminna w Rokietnicy 

Krzesimir Dębski - kompozytor, a także: 
dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent 
muzyczny. Studiował kompozycję w Poznańskiej 
Akademii Muzycznej u Andrzeja Koszewskiego oraz 
dyrygenturę u Witolda Krzemieńskiego. Jako muzyk 
jazzowy jest laureatem I nagrody Światowego 
Konkursu Jazzowego w Belgii (1983) oraz Nagrody im. 
Stanisława Wyspiańskiego (1985). Według 
amerykańskiego magazynu Down Beat – jeden z 10 
najlepszych skrzypków jazzowych na świecie (1985). 
W latach 80. ograniczył jednak działalność koncertową 
poświęcając się poważnej twórczości kompozytorskiej. 
Skomponował koncerty na niemal wszystkie 
instrumenty, 2 symfonie, 2 balety, oratorium, operę, 
musicale i wiele utworów kameralnych.  
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Przedszkole  
Bajeczka
W „Bajeczce” już Wiosna!

Jak co roku, w Przedszkolu „Bajeczka”, 21 marca 
powitano tak wyczekiwaną porę roku. Dzieci z gru-
py: „Sówki” zebranym w ogródku przedszkolakom, 
zaprezentowały krótkie przedstawienie – recytowa-
ły wiersze i zatańczyły z kolorowymi pomponami 
Wiosenny taniec. 

Nasi wychowankowie musieli wykonać kilka za-
dań, by zachęcić Panią Wiosnę do przyjścia. Nale-
żało pokazać, czy twierdzenia na temat wiosny są 
prawdziwe (zabawa „Prawda czy fałsz”); odzwier-
ciedlić ruchem tempo muzyki (zabawa „Czy pani 
Wiosna przyjdzie szybko, czy wolno”); rozwiązać 
zagadkę „Kto przybędzie z panią Wiosną?” – dzie-
ci szukały w całym ogrodzie ukrytych ilustracji ze 
zwiastunami Wiosny. Gdy znaleziono wszystkie ob-
razki i odgadnięto, jakie to są przedmioty, rośliny 
lub zwierzęta, po kolei grupy przedszkolne zapre-
zentowały okrzyk na powitanie Wiosny.

Spalenie Marzanny i „wypędzenie” tym samym 
„starej” pory roku sprawiło, że na bajeczkowym 
ogródku pojawiła się Wiosenka (dziewczynka prze-
brana za Wiosnę). A przedszkolaki na jej powita-
nie zaśpiewały:

Witaj Wiosno, witaj Wiosno!
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy! Wszyscy Cię witamy!
Bądź wśród nas! Bądź wśród nas!
Trzymając w ręku gaiki, nasi wychowankowie 

wraz z paniami, przemaszerowali ulicami Rokiet-
nicy, niosąc wszystkim mieszkańcom dobrą nowi-
nę - WRESZCIE NADESZŁA WIOSNA!

Wychowawczynie z grup Sówki i Tygryski 
z Przedszkola Bajeczka  

Małgorzata Gimzicka
Kamila Orlik

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek
Magdalena Dziel-Sierszuła

Deli Park

23 marca grupy „Kotki” i „Motylki” wyruszyły 
na wycieczkę autokarową do Deli Parku w Trzeba-
wiu. Był to wyjazd z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Braliśmy udział w warsztatach pla-
stycznych. Dzieci z niewielką pomocą pań wykona-
ły piękne, kolorowe palemki oraz utrwaliły sobie 
wiedzę na temat tradycji wielkanocnych. Zwiedziły 
współczesne MINI ZOO, w którym były m.in. lemu-
ry, alpaki, koniki, pawie i bażanty. Miniatury świato-
wych budowli, gigantyczne owady i prehistoryczne 
zwierzęta zachwycały i wywołały okrzyki entuzja-
zmu. Dzieci podziwiały to, co na co dzień jest dla 
nich niedostrzegalne -chronione gatunki owadów 
z Wielkopolskiego Parku Narodowego w rozmiarze 
XXL. Nie mogło się obyć bez zabaw na ogromnym 
placu zabaw. Dzieci nie były zadowolone, że musi-
my już wracać. Zgodnie z ich życzeniem trzeba tu-
taj wrócić za rok...

Agnieszka Kożuchowska 
Agnieszka Tomczak

Wielkanoc w „Bajeczce”
Koniec marca był w naszym przedszkolu okresem 

przygotowań do obchodów zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Wspólnie z paniami dzieci pozna-
wały zwyczaje związane z tym świętem, charakte-
rystyczne dla naszego kraju, naszej rodzinnej kul-
tury. W związku z nadchodzącą Niedzielą Palmową 
dzieci, jak to niegdyś bywało w każdym domu, wy-
konały wspólnie z paniami piękne palmy wielka-
nocne. Tradycyjnie w Wielkim Tygodniu, w środę 
w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Śniada-
nie Wielkanocne. Tego dnia dzieci w odświętnych 
strojach zasiadły do stołu, który wcześniej pięknie 
udekorowany, uginał się od świątecznych przysma-
ków. O znaczeniu tych pokarmów, jako symbolach 
świątecznych dzieci dowiedziały się wcześniej na 
zajęciach. Przed rozpoczęciem posiłku każdą grupę 

odwiedziła pani dyrektor, składając wszystkim cie-
płe życzenia. Po śniadaniu dzieci wyszły do ogrodu 
przedszkolnego w poszukiwaniu swoich koszyczków, 
w których Zając Wielkanocny zostawił słodkie pre-
zenty. Radość z odnalezienia słodkich upominków 
była ogromna, dzieci do końca pobytu w przed-
szkolu wspominały wizytę Wielkanocnego Zajączka.

Palma wielkanocna w Bajeczce
Niedziela Palmowa jest jednym z najstarszych 

świąt w historii Kościoła. Rozpoczyna okres przygo-
towania do świąt Wielkanocnych. W ramach tego 
przygotowania Przedszkole „Bajeczka” zorganizo-
wało konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanoc-
ną”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne 
palmy. Poziom ocenianych prac konkursowych był 
bardzo wysoki, wiele prac wyróżniało się szczegól-
ną dbałością oraz nawiązaniem do tradycji. Osta-
tecznie zwyciężyła Hania Jurga. II miejsce otrzymał 
Adam Demków i Szymon Przybył. III miejsce zdobył 
Franek Sobczak i Martyna Toczkowska. Konkursowe 
palmy wielkanocne zostały zaprezentowane pod-
czas X Wielkopolskiego Konkursu Koszy Wielkanoc-
nych w Rokietnicy. Stały się piękną ozdobą kosza 
wielkanocnego przygotowanego przez reprezenta-
cję przedszkola Bajeczka. 

Małgorzata Gimzicka 

Wizyta w piekarni

4 kwietnia dzieci z Przedszkola „Bajeczka” odwie-
dziły piekarnię w Rokietnicy. Poznały proces wypie-
kania chleba, rogali, bułek. Samodzielne zaplata-
nie chałek przyniosło wiele satysfakcji oraz radości. 
Przedszkolaki po całej piekarni oprowadził właści-
ciel Pan Piotr Łakomy zdradzając sekrety udanych 
i pysznych wypieków. Cała wizyta była niezwykle 
„smaczna”. Dziękujemy!

Joanna Górna
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Rybki poznały  
sekretne życie ptaków

W piątek, 6 kwietnia grupa dzieci 3, 4-letnich 
miała przyjemność wziąć udział w warsztatach „Se-
kretne życie ptaków”. Pan Łukasz Kubacki w pięknej 
scenografii odpowiadał na nurtujące nas pytania… 
m.in.: Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów? 
Dlaczego gęsi lecą w podniebnym kluczu? i wiele 
innych. Poznaliśmy zwyczaje bocianów, żurawi, sów, 
wróbli, mogliśmy dotknąć prawdziwych gniazd, po-
dziwiać przepiękne ptasie pióra, obejrzeć budki lę-
gowe. Przymierzaliśmy strój maskujący służący do 
podglądania ptaków w lesie, jak również podgląda-
liśmy najbliższe otoczenie przez lornetki. Na zakoń-
czenie otrzymaliśmy miłą niespodziankę w postaci 
piórka i obiecaliśmy zostać przyjaciółmi ptaków! 

Iza Olejniczak-Bysiewicz 

Słoneczko świeci…
Przedszkolaki z „Bajeczki”  wykorzystują każdą 

słoneczną chwilę, aby pobawić się na  nowym pla-
cu zabaw. Nowe urządzenia wraz z bezpiecznym 
podłożem pojawiły się w naszym ogrodzie, dzię-
ki realizacji kolejnego projektu finansowanego ze 
środków UE w ramach projektu” Mały Przedszko-

lak”. Wszystkim dzieciom życzymy  wspaniałej  i bez-
piecznej zabawy.

Emilia Świst
Dyrektor Przedszkola

6 marca 2018r. W Leśnej Chatce wraz z muzy-
kami z Agencji Artystycznej BONSAI obchodziliśmy 
przypadające na dzień 1 marca urodziny Frydery-
ka Chopina. Dzieci dowiedziały się jakim chłopcem 
był mały Frycek, gdzie się wychował oraz jak spędził 
dzieciństwo. Wysłuchaliśmy romantyczne pieśni, 
fantazyjne preludia, melancholijne nokturny oraz 
burzliwe etiudy skomponowane przez Mistrza. We 
fragmentach nastrojowych koncertów Przedszkolaki 
wspólnie z muzykami szukały ludowych motywów.

8 marca nie zapomnieliśmy o miłych dziewczyn-
kach i ciociach z naszego Przedszkola i Żłobka. Chłop-
cy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom. 
Nie obyło się bez drobnych upominków i kwiatów. 
Z dziewczęcych twarzyczek uśmiech  nie schodził 
przez calutki dzień, a chłopcy zachowali się jak praw-
dziwi gentelmeni, byli uczynni i sympatyczni.  

14 marca Sowy i Jeżyki poznawały „Wszystkie ta-
jemnice jajka”. Wraz z Panią Anną sprawdzaliśmy co 
kryje się w jajku. Dokładnie obejrzeliśmy wszystkie 
warstwy jajka oraz zajrzeliśmy pod skorupkę pró-

bując poddać białko działaniu różnych czynników. 
Dzięki szeregom eksperymentów poznaliśmy do 
czego oprócz jedzenia można użyć jajka.

21 marca uroczyście obchodziliśmy Pierwszy Dzień 
Wiosny! Z okrzykami „Marzanno, Marzanno ty zi-
mowa panno. Zimę dziś żegnamy, wiosnę powita-
my!” dzieci z Leśnej Chatki przemaszerowały ogro-
dem ogłaszając wszystkim koniec zimy. Z uśmiechem 
i radością pod czujnym okiem cioć spalone zosta-

ły Marzanny przygotowane przez Sowy, Jeżyki oraz 
Leśne Skrzaty. „Idzie do Nas wiosna, wesoła i rado-
sna, uśmiecha się do dzieci, i słoneczkiem świeci!”.

22 marca Przedszkolaki z Leśnej Chatki wybrały 
się na wycieczkę do pobliskiego Skórzewa. W Par-
ku Rozrywki Rodzinka uczestniczyły w Wielkanoc-
nych warsztatach. Animatorki opowiedziały dzie-
ciom o tradycjach i zwyczajach Świąt Wielkanocnych. 
Wspólnie omawialiśmy jak obchodzone są te świę-

Przedszkole  
Leśna Chatka
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ta w domu każdego Przedszkolaka. W drugiej części 
każde dziecko wykonało pracę plastyczną – pomy-
słowego, sympatycznego baranka, który jest jed-
nym z symboli zbliżających się Świąt. Sowy i Jeżyki 
nie ominęła również luźna zabawa w Małpim Gaju. 
Dzieci choć zmęczone to jednak bardzo zadowolo-
ne wróciły do Leśnej Chatki.

Tradycyjnie w Wielki Piątek dzieci z Przedszko-
la i Żłobka poszukiwały w ogrodzie przedszkolno 
– żłobkowym słodkości podrzuconych przez Wiel-
kanocnego Zajączka. Sowy, Jeżyki i Leśne Skrzaty 
poszukiwały listów ukrytych pod drzewami, roz-
wiązywały zagadki, śpiewały piosenki i recytowa-
ły wierszyki. Każdy przedszkolak i żłobkowicz mu-
siał odnaleźć swój woreczek słodkości na polanie. 
Piękna pogoda, czyste powietrze, humor i słodkie 
niespodzianki, to było to!

Otwarcie Biblioteki Gminnej w Ro-
kietnicy

W dniu 20.03 starszaki z przedszkola wybrały się 
by zwiedzać nowo otwartą bibliotekę. Dzieci oraz 
Panie były bardzo serdecznie przywitane przez Panią 
Teresę Wieczorek Dyrektor biblioteki oraz Pana Je-
rzego Maciejewskiego prezesa Hali ROS. Dzieci były 
zachwycone wnętrzem i wyposażeniem placówki.

Śniadanie Wielkanocne
 Do uroczystego śniadania wielkanocnego dzieci 

pięknie ubrane i w dobrych nastrojach  zasiadły do 
stołów zastawionych smakołykami które przygoto-
wał dla przedszkolaków Pan Gawron. Jajeczka, sałat-
ki, szynki i inne specjały znikały z talerzy w zawrot-
nym tempie, nic dziwnego, wszystko było pyszne. 

Warsztaty Kulinarne
Dzięki gościnie Przedszkola Familijne Ranczo 

w Kiekrzu, Przyrodnicy mogli upiec pyszne czeko-
ladowe babeczki. Dzieci przy okazji ćwiczyły pre-
cyzje i dokładność w odmierzaniu składników. Ba-

beczki wyszły perfekcyjne i szybko zniknęły z talerza.

VI sportowy zajączek w Arenie
Na sportową przygodę do Poznania w dniu 29.03 

wybrali się Odkrywcy. Z fantastycznymi humorami 
dzieci brały udział we wszystkich zadaniach spor-
towych zorganizowanych dla przedszkolaków przez 
organizatorów, a dobra zabawa została nagrodzo-
na pięknymi prezentami dla dzieci i przedszkola.

Przedszkole  
Logicus
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Kwiecień plecień  
w Czterech Porach Roku

Kwiecień jest miesiącem, który ze swojej natury 
przeplata nam trochę lata i zimy. Tym razem przez 
większość czasu zaskakiwał nas ciepłem i wakacyjną 
pogodą. Po pożegnaniu Marzanny pod koniec mar-
ca, ruszyliśmy w kwiecień pełni wiosennej energii 
i entuzjazmu. Na początku miesiąca Klub Małego 
Muzyka zaprosił nas na audycję „Muzyczny glob-
troter”, w czasie której wyruszyliśmy w dźwiękową 
podróż dookoła świata. Słyszeliśmy zarówno delikat-
ne dźwięki fletni pana, jak również mocne i skocz-
ne dźwięki akordeonu.

Na zajęciach z DNA zabawy w tym miesiącu ro-
biliśmy to, co dzieci lubią robić najbardziej – wła-

snoręcznie przygotowywali-
śmy sobie gniotki z balonów 
i mąki ziemniaczanej. Może 
niektórym się wydaje, że to 
proste zadanie, ale nic bar-
dziej mylnego. Tak więc ła-
two nie było, ale za to mie-
liśmy ogromną satysfakcję, 
gdy gniotki już były gotowe. 
Dorysowaliśmy im tylko póź-
niej buzie, nadaliśmy imiona 
i były już najpiękniejsze na świecie.

Najważniejszym dniem kwietnia był Dzień Zie-
mi. To wyjątkowe święto, bo urodziny obchodzi cała 
nasza planeta. Z tej okazji postanowiliśmy zrobić jej 
prezent i każda grupa razem z ciociami wyruszyła na 
rokietnickie uliczki uzbrojona w gumowe rękawicz-
ki i worki na śmieci i zbierała wszystkie napotkane 
odpadki. Jeśli każdy człowiek na świecie tego dnia 
posprząta choć kawałek swojej okolicy, cały świat 
już niedługo powinien być dużo czystszy.

W połowie kwietnia najmłodsze grupy z nasze-
go przedszkola obchodziły Dzień Czekolady.  Tego 
dnia ciocie przyniosły dla nas pyszne babeczki, któ-

re sami ozdabialiśmy czekoladą, bitą śmietaną i wy-
branymi owocami. Potem zjedliśmy je z apetytem. 
To był chyba najsłodszy dzień w całym roku. Chcie-
libyśmy, by powtarzał się dużo częściej, ale ciocie 
mówią, że to niemożliwe, i że takie babeczki też na 
pewno by się nam znudziły po jakimś czasie. One 
chyba nie wiedzą, co mówią;)

Już od zeszłego miesiąca na zajęciach z ceramiki 
zaczęliśmy przygotowywać prezenty na dzień mamy 
i taty. Nie możemy zdradzić, co lepiliśmy, bo nasi ro-
dzice mogą czytać ten artykuł. A prezenty mają być 
niespodzianką- tak powiedziała ciocia. Powiemy tyl-
ko, że to będzie coś naprawdę pięknego.

Przedszkole  
Cztery Pory 
Roku

Przedszkole  
Ptyś
Dzień dentysty 

5 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
Dzień Dentysty. Każdy z nas wie jak ważne jest dbanie 
o higienę jamy ustnej, co należy jeść aby mieć zdro-
we zęby. Dzieci z przedszkola Ptyś miały możliwość 
zobaczenia zestawu diagnostycznego, dowiedziały 
się ile mają ząbków i jak wygląda pracy asystenta 
dentysty. Na koniec wykonaliśmy prace plastyczną. 

Dzień kobiet 
8 marca jak co roku, świętowaliśmy Dzień Kobiet. 

Chłopcy stanęli na wysokości zadania  wspólnie 
z ciociami upiekli przepyszne babki, zaśpiewali sto 
lat i wręczyli pięknie pachnące róże. Radość wypi-
sana na twarzach naszych małych kobiet to naj-
piękniejsze podziękowania. 

Teatr 
9 marca do naszego przedszkola przyjechał te-

atr Gargulec. Tematem przedstawienia był numer 
112. Spektakl pozwala zapamiętać i zrozumieć 
do czego służy numer 112. Wartka i obfitująca 
w niespodziewane wydarzenia akcja nie pozwoli-
ła nudzić się przedszkolakom (nawet tym 3letnim) 
Wszystkie sytuacje, w których został użyty telefo-
nu alarmowego zagrane były w kreskówkowy spo-
sób - co sprawia, że przekaz jest bardzo czytelny. 
Powtarzający się refren piosenki pozwolił zapamię-
tać numer alarmowy. To walor edukacyjny tej bajki.

Dzień wody 
20 marca poprosiliśmy rodziców, aby ubrali dzieci 

na niebiesko. Reszta była dla przedszkolaków nie-
spodzianką. Postanowiłyśmy połączyć zajęcia edu-
kacyjne ze świetną zabawą. W każdej z grup zostały 
przeprowadzone zajęcia wychowawczo-dydaktyczne 

dotyczące wody, jej znaczenia dla życia ludzi. Grupy 
starsze poznały proces obiegu wody w przyrodzie. 
Panie przpomniały przedszkolakom w jaki sposób 
mogą one oszczędzać wodę. Dzieci wieloma zmysła-
mi doświadczały kontaktu z wodą i eksperymento-
wały z nią. Na koniec kazda z grup wykonała pracę 
plastyczną inspirowaną tematyką wody. 

Pierwszy dzień wiosny 
„Wiosna wiosenka w mym sercu piosenka, przy-

chodzi po zimie ożywia świat”. 21 marca, po kilku 
miesiącach chłodu, krótkich dni i braku słońca, na-
deszła upragniona wiosna. Zgodnie z tradycją przed-
szkolaki zrobiły marzannę, gaiki oraz opaski na głowy 
i ze słowami znanych nam piosenek wyruszyliśmy 
na spacer. Gdy już pożegnaliśmy zimę – Marzanne, 
z gałązkami gaiku wyruszyliśmy w drogę powrotną, 
mając nadzieję, że wiosna do nas przyjdzie. Udało 

się, po kilku dniach zawitało do nas ciepło i słońce, 
oby Pani Wiosna nas nie opuszczała. 

Warsztaty świąteczne 
Jak co roku, w tygodniu poprzedzającym Święta 

Wielkanocne, spotykamy się z rodzicami na warszta-
tach świątecznych. 26 i 27 marca nasze przedszkola-
ki wraz z rodzicami miały możliwość zrobienia świą-
tecznych dekoracji, kartek. Na stołach nie zabrakło 
pisanek i wydmuszek. Najważniejsze dla nas w tych 
dniach to możliwość spotkania się z rodzicami, roz-
mowy z nimi a także pielęgnowanie relacji rodzin-
nych  mamy nadzieję, że za rok będzie również 
miło i przyjemnie. Nasze maluszki z Punktu Opie-
ki Dziennej przy Przedszkolu Ptyś również aktyw-
nie przygotowywały się do świąt, wykonały prze-
piękne prace plastyczne oraz poznawały tradycje 
świąteczne. A w środę 28 marca wszyscy wspólnie 
zasiedliśmy do wielkanocnego śniadania. Na stole 
nie mogło zabraknąć, jajek, wędlin, chleba, baranka 
z masła oraz sałatki warzywnej – zrobionej przez na-
szych przedszkolaków. A na koniec dnia, każdy z na-
szych milusińskich dostał upominek od Zajączka  
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Co słychać w Przedszkolu 
w Mrowinie?

Rodzice – eksperci

Współpraca z rodzicami jest niezmiernie istot-
nym elementem pracy nauczyciela na każdym eta-
pie edukacji. Szczególnie cieszy, gdy efektem jej sta-
ją się zajęcia, w trakcie których rodzice dzielą się 
swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem z dziećmi. 
Tak właśnie działo się w grupie ,,Pszczółek” w mi-
nionym miesiącu. Zaangażowanie rodziców pozwo-
liło na zorganizowanie wspaniałych zajęć z eksper-
tami. Kolejne spotkania przenosiły dzieci w różne 
miejsca, pozwalając poznać pracę i pasję zaproszo-
nych mam. Mieliśmy okazje poznać pracę położnej, 
pracującej na oddziale noworodkowym, która po-
kazywała dzieciom, jak dzisiejsza medycyna umoż-
liwia ratowanie nawet najmniejszych i najdelikat-
niejszych ,,małych ludzi”.

Przedszkolaki poznały także instruktora jazdy kon-
nej. Obejrzały potrzebne do opieki nad zwierzętami 
sprzęty i próbowały zmienić się w młodych dżoke-
jów. Nasz gość zapoznał dzieci z nazwami umasz-
czenia koni i opowiedział, jak wybrać odpowiednie 
zwierzę do nauki jazdy. 

Następny ekspert zaprosił nas do szkolnej stołów-
ki. Dzieci poznały zasady, jakie obowiązują w tym 
miejscu oraz miały okazję zjeść podwieczorek, jaki 
otrzymują uczniowie szkolni. 

To jednak wcale nie był koniec. Mamy zadbały, by 
ich pasje i talenty pomogły nauczyć dzieci także no-
wych umiejętności. Dzięki zaangażowaniu naszych 
ekspertów, przygotowaniu przez nich materiałów, 
na moment przed Świętami, czekały nas ,,Warsz-
taty plastyczne”. Każda z ,,Pszczółek”, pod czujnym 
okiem pań, stworzyła swoją ,,kurczaczkową” deko-
rację z włóczki i piórek.

Zaangażowanie i wspaniałe pomysły rodziców 
sprawiły, że dzieci poszerzyły swoją wiedzę i umie-

jętności, mając za nauczycieli najlepszego eksperta 
z danej dziedziny – własną mamę.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za poświęcony 
nam czas i energię wszystkim rodzicom. 

Międzynarodowy dzień 
matematyka, z przyrodą za pan brat

Dlaczego nazywana jest: ,,Królowa nauk”? Czy 
naprawdę możemy ją wszędzie spotkać? Czy nie 
mieszka przypadkiem tylko w książkach i podręcz-
nikach? Na te i wiele innych pytań odpowiadał nam 
zespół nauczycieli prowadzący w naszym przedszko-
lu obchody tego wyjątkowego święta. Dzieci miały 
okazję gościć w swoich salach panie nauczycielki, 
które pokazywały różne aspekty matematycznego 
świata. Przedszkolaki działały, zamieniły się w na-
wigatorów, rozwiązywały łamigłówki, wykorzystały 
wiedzę matematyczną w pracy ogrodników, two-
rzyły małe dzieła sztuki z różnorodnych kształtów.

Zabawa i nauka w parach, zespołach i całych gru-
pach przyniosła wiele radości, wesołych wspomnień 
ze spotkania z królową nauk– Matematyką.

Międzynarodowy Dzień Lasu
20 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia 

Lasu, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie 
dla wszystkich grup przedszkolnych z okazji  Świę-
ta Lasu.21 marca jest od 2012 roku Międzynarodo-
wym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnosze-
nia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów 
dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym 
dniu na całym świecie organizowane są akcje ma-
jące zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca 
się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do 
przebywania w nich. Lasy pokrywają ⅓ lądów na 
ziemi, niestety ich powierzchnia szybko się kurczy. 
Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów 
hektarów lasów, to tak, jakby w ciągu sekundy zni-
kał las o powierzchni boiska do piłki nożnej. Dzieci 
z naszego przedszkola miały okazję pogłębić wiedzę 
z zakresu edukacji przyrodniczej - dotyczącej lasu. 
Wysłuchały odgłosów lasu, przenosząc się w mul-
timedialną wycieczkę do lasu. Zapoznały się z ro-
dzajami lasów, z ich piętrową budową ,  mieszkań-
cami, budową drzewa oraz poznały pracę leśnika. 
Wszyscy dowiedzieli się, co nam daje las oraz jak 
postępuje przyjaciel lasu. Dziękujemy p. Arlecie za 
cenną lekcje przyrody.  

Konkurs pełen świątecznych 
kolorów

Bardzo się cieszymy, gdyż w konkursie plastycz-
no-technicznym ,,Wielkanocne jajko” zorganizowa-
nym w Przedszkolu w Mrowinie wzięło udział aż 
35 uczestników. Zadaniem dzieci i rodziców było 
wykonanie świątecznego jajka różnymi technika-
mi. Prace były przepiękne. Kreatywność rodziców 
i zaangażowanie dzieci zasłużyło na pochwałę. Pra-
ce ocenialiśmy w dwóch kategoriach: praca samo-
dzielna i praca z rodzicem.

Praca samodzielna:
• I miejsce Zosia R.( Biedronki)
• II miejsce Alicja Ch. ( Pszczółki)
• III miejsce Kacper Z.( Mrówki)
• Wyróżnienie otrzymała Łucja G.(Biedronki)

Praca z rodzicem:
• I miejsce Weronika M.( Mrówki)
• II miejsce Nicola S. ( Smerfy)
• III miejsce Natalia W.( Pszczółki)
• Wyróżnienie dla Martyny J. ( Mrówki)

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gra-
tulujemy!

Wiosna z nami!
Wyczekany początek wiosny przyniósł nam nie 

tylko dużo słońca, ale także wesołe spotkanie przed-
szkolaków z Mrowina i Cerekwicy. Z pomocą dzieci 
zła i smutna Marzanna zmieniła się w piękną Panią 

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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Wiosnę, pełną kolorów i kwiatów. Wśród wspólnych 
tańców i zabaw dzieci pożegnały zimę, ciesząc się 
z nadchodzących zmian. Z wystrzałem tysięcy płat-
ków kwiatów witaliśmy Wiosnę, mając nadzieję, że 
przyniesie nam dużo słońca, rozśpiewanych ptaków 
i kwitnących kwiatów.

Marcowe wieści  
z Przedszkola w Napachaniu

Światowy dzień drzemki
W tym wyjątkowym dniu dzieci przyniosły ze 

sobą piżamki do przedszkola. Po śniadanku prze-
brani w „nocne stroje” bawiły się beztrosko pod 
nadzorem nauczycielek, które świecąc przykładem 
również odziane były w piżamy. Poza tym nasze ma-
luchy zjadły również obiad w tych niecodziennych 
strojach, po czym udały się na zasłużony odpoczynek. 

Dzień matematyki
12 marca nasze przedszkole obchodziło Dzień 

Matematyki. Grupa Krasnoludków rozwijała umie-
jętność logicznego myślenia oraz podstawy rachun-
ków, które przekazane były w formie ciekawej gry 
planszowej, a w roli pionków wystąpiły dzieci. Z ko-
lei Żabki i Leśne Duszki rozwijały swoją wiedzę na 
temat figur geometrycznych, ważenia i mierzenia. 

Wycieczka do Mniszek
W dniu 20.03 udaliśmy się na wspaniałą wyciecz-

kę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodni-

czej w Mniszkach, szlakiem odkrywania ginących 
zawodów. Przedszkolaki zwiedziły pracownie ko-
wala, praczki, mogły zobaczyć jak wyglądała klasa 
szkolna oraz narzędzia kuchenne sprzed 100 lat. 
Na zakończenie każde dziecko wykonało świecę 
z pszczelego wosku. Za profesjonalną organizację 
i fachowy pilotaż dziękujemy Panu Maksymiliano-
wi z Biura Podróży ORTiR.

Akademia Bezpiecznego 
Przedszkolaka

Bezpieczeństwo to podstawa! Tak brzmiał głów-
ny przekaz naszego specjalnego gościa – Pana Po-
licjanta, który zawitał z lekcją do grupy Krasnolud-
ków i Leśnych Duszków. Dzieci miały możliwość 
dotknięcia ekwipunku i munduru policjanta. Po-
nadto, wysłuchaliśmy wspólnie zasad bezpieczeń-
stwa. Już z niecierpliwością czekamy na kolejną, 
kwietniową wizytę.

Marcowe ogródki 
Już od pierwszych dni marca całe przedszkole 

przygotowywało się na nadejście wiosny. W naszych 
salach robiło się coraz bardziej radośnie i koloro-
wo, a w kącikach przyrody pojawiły się pierwsze 
wiosenne kwiaty. Każda z grup założyła własną ho-
dowlę roślin. Dzieci wraz z paniami omówiły czyn-
niki niezbędne roślinom do wzrostu. Przedszkolaki 
posadziły cebulki, bazylię i rzodkiewki do doniczek 
z ziemią, podlały i ustawiły przy oknie. W kolejnych 
dniach podlewały i obserwowały wzrost roślin. Już 
wkrótce będą mogły skosztować własny szczypiorek. 

Witamy cię wiosno 
22 marca z ogromną radością przywitaliśmy długo 

oczekiwaną wiosnę. Jednak zanim władzę w przy-
rodzie przejęła Pani Wiosna, musieliśmy godnie 
i trochę z żalem pożegnać zimę. Podczas uroczy-
stości dzieci miały okazję przywoływać Panią Wio-
snę piosenkami i głośnymi okrzykami. Jakież było 
ich zdumienie i radość, gdy pojawiła się Zielona Pani 
Wiosna. Oznajmiła dzieciom, że od dziś zaczyna swo-
je panowanie w przyrodzie i w  pogodzie. 

Uroczyste śniadanie wielkanocne 
W środę 28 marca w naszej placówce odbyło się 

uroczyste śniadanie wielkanocne. Wszystkie przed-
szkolaki ubrane w odświętne stroje złożyły sobie ży-
czenia, po czym zasiadły do pięknie zastawionego 
stołu, na którym znalazły się tradycyjne dania poda-
wane podczas Świąt Wielkanocnych. Po wspólnym 
posiłku maluchy z niecierpliwością czekały na od-
wiedziny długo wyczekiwanego Zajączka. Niestety 
Zajączek, jak co roku był bardzo zabiegany i zabra-
kło mu czasu, aby nas odwiedzić, dlatego zostawił 
prezenty dla dzieci na ich półeczkach w szatniach. 
Radości tego dnia było co niemiara! 
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Pokolenia otwierają Nową 
Bibliotekę 

Uczniowie klasy II TH/TAK jako reprezentanci Ze-
społu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy honorowo przenieśli po symbolicznej 
książce ze starej biblioteki do nowo wybudowanej 
włączając się do hasła „Pokolenia otwierają Nową 
Bibliotekę”. Zapoznali się z historią gminnej biblio-
teki i zwiedzili nową, która bardzo się im spodoba-
ła. Stwierdzili żartobliwie, że mogą tu przychodzić 
na wagary, by intelektualnie się rozwijać. 

Barbara Włodarczyk

Konkurs piosenki niemieckiej  
„Jeder kann singen” 

Miło mi poinformować, że Marta Łuczak z klasy 
III TH oraz Krzysztof Woźniak z klasy IV TI/TAK za-
jęli II miejsce w konkursie piosenki niemieckiej „Je-

der kann singen”, który odbył się w Zespole Szkól 
Nr 1 w Swarzędzu. Wykonali wspólnie własną wer-
sję utworu ,,Paff, der Zauberdrachen” z repertu-
aru Marlene Dietrich. Idealny wykonanie Marty, 
akompaniament Krzyśka na gitarze, a do tego nowa 
współczesna aranżacja utworu zasługiwały na ta-
kie uznanie!!! Jury podkreśliło również zgranie ze-
społu, dużą kulturę muzyczną oraz obycie ze sceną. 

Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za współpracę.
Monika Hofman

nauczyciel języka niemieckiego

Konferencja „Nauka, praca, 
kariera...

W naszej szkole, po raz drugi odbyła się konferen-
cja zawodoznawcza organizowana wspólnie z Sie-
cią Doradców Zawodowych ,,Nauka, praca, karie-
ra – kompetencję miękkie”.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy gimnazjali-
stów ostatnich klas oraz uczniów naszego technikum. 
Spotkanie miało charakter warsztatowy a kolejne 
spotkania poprowadzili znakomici goście tacy jak:

Karina Mesjasz i Wojciech Szafnicki reprezentują-
ca firmę Sorattio zajmującą się doradztwem bizne-
sowym z warsztatem: ,,Rekrutacja kompetencyjna, 
czyli co jest ważne kiedy brak doświadczenia zawo-
dowego, Agnieszka Mruk, dyplomowana wizażysta, 
członek Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców z warsztatem: ,,Jak cię widzą, tak cię piszą ” – 
warsztaty z wizażu, Bartosz Nowak – Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z warsztatem: 
,,Zostań czasowstrzymywaczem”- czyli dlaczego 
warto dobrze zarządzać sobą w czasie i umiejęt-

nie określać własne potrzeby, i Katarzyna Podho-
recka – pedagog i doradca zawodowy z Gimnazjum 
w Baranowie z warsztatem „Mówić nie tylko języ-
kiem, czyli rzecz o mowie ciała”.

Jak tytuł konferencji mówi w tym roku skupili-
śmy się wokół pracy nad kompetencjami miękkimi 
a więc tymi, które dzisiejsi pracodawcy cenią so-
bie najbardziej. Znaczenie tzw. umiejętności mięk-
kich na rynku pracy coraz bardziej rośnie. W nie-
których branżach większy nacisk kładziony jest na 
kompetencje społeczne, w innych na psychofizycz-
ne. Eksperci prognozują, że do 2030 r. dwie trze-
cie pracodawców będzie uznawało niektóre z nich 
za obowiązkowe.

Wszystkim prelegentom bardzo dziękuje za po-
święcony czas i chęć podzielenia się swoją wiedzą 
i doświadczeniem w poruszanej tematyce. Warto 
podkreślić, iż wszystkie wystąpienia miały charakter 
„pro bono” za co szczególnie dziękujemy.

Anita Durowicz

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Siatkowej 

13 i 14.03.18. w Murowanej Goślinie, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatko-
wej. Reprezentacja naszej szkoły - dziewczyny, zdo-
były srebro:-) Panowie grali zacięcie ale zabrakło 
trochę szczęścia- IV miejsce.

Gratulujemy!
M.Statucka

Niektórzy lubią poezję
Niektórzy - czyli nie wszyscy.  

Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.  
Nie licząc szkół, gdzie się musi,  

i samych poetów,  
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Wisława Szymborska

21 marca to tradycyjnie początek kalendarzowej 
wiosny. Choć aura nas nie rozpieszcza, postanowi-
liśmy przywitać ją godnie. W naszym szkolnym pa-
łacu było gorąco! Strofy miłości, szczęścia, nadziei, 
a wreszcie odrzucenia i rozpaczy, rozbrzmiewały już 
od rana w przyciemnionej, ukwieconej, rozjarzo-
nej kolorowymi światłami świetlicy. Program był 
zatytułowany: Wiosenne przebudzenie. Porozma-
wiajmy o miłości.

 Szkolnych artystów było wielu. Swą wszechstron-
nością wykazał się Krzysztof Woźniak, który grał na 
gitarze i pianinie oraz nagłaśniał całość. Prowadzi-
ła imprezę niezastąpiona Marta Łuczak, która tak-
że pokazała swój kunszt piosenkarski i talent recy-
tatorski; wtórowała jej Paulina Czubek. Śpiewała 
i grała także Oliwia Marciniak. Liczne grono inter-
pretatorów poezji radowało moje polonistyczne 
serce. Z wierszami wystąpili: Karina Świerczyńska, 
Aleksandra Cierpiszewska, Angelika Agacińska, Ka-
tarzyna Horała, Dawid Błoch, Karolina Kaptur, Piotr 
Karalus, Klaudia Koralewska, Mateusz Mikołajczak, 
Tomasz Lisek, Bartłomiej Pietrzak, Natalia Jackowiak 
i Anna Kaźmierczak.

 Było wspaniale, wzruszająco , uczucia wibrowa-
ły w powietrzu, a każdy z wykonawców miał grono 
swoich wielbicieli. Były brawa, a nawet bisy. Wy-
stęp powtarzaliśmy cztery razy, aby cała społecz-
ność szkolna mogła go zobaczyć; z pewnością było 
warto, choćby po to, by zobaczyć wpatrzone oczy 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Za-
moyskich w Rokietnicy w porozumieniu z CGS 
Drukarnia sp. z o.o w Mrowinie, prowadzi na-
bór do patronackiej klasy Branżowej szkoły 
I stopnia w zawodzie INTROLIGATOR . 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w CGS 
Drukarnia sp. z o.o . Teoretyczna nauka zawo-
du prowadzona będzie w Zespole Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
przez mistrzów w zawodzie z w/w drukarni.

Introligator to specjalista, który przygoto-
wuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy 
twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek 
przy pomocy narzędzi i urządzeń introliga-
torskich. Materiałami używanymi do prac in-
troligatorskich są: płótna, skóry, wyroby pa-
pierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań 

należy również ręczne lub maszynowe wyko-
nywanie wyrobów introligatorskich o spe-
cjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klase-
ry, opakowania, ozdobne futerały a także 
zabezpieczanie starodruków, zniszczonych 
kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne 
introligatorskie urządzenia i linie potokowe. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
introligator powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodo-
wych: przygotowywania materiałów, maszyn 
i urządzeń do realizacji procesów introligator-
skich; realizowania procesów wykonywania 
druków luźnych; realizowania procesów wy-
konywania opraw.

Zapraszamy!

MROWINO
Wiosenne poezjowanie

12. marca br. w naszej szkole odbyły się eliminacje 
szkolne gminnego konkursu „Wiosenne poezjowa-
nie” w kategorii klas IV -VI.  Prezentacje uczestników 
oceniane były przez szkolną komisję pod względem 
doboru tekstu, interpretacji, techniki wykonania 
oraz ogólnego wyrazu artystycznego. Decyzją jury 
I miejsce zajęła uczennica klasy VI, Malwina Boro-
wicz , która recytowała monolog M. Terlikowskiej 
„Ziółko”, II miejsce – Julia Adamiak z kl. V, III miej-

sce – Konstancja Ostrowska z kl.VI i wyróżnienie – 
Julia Zabrocka kl. IV.

W VII Gminnym Konkursie Recytatorskim Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum „Wiosenne Po-
ezjowanie. Mam sposób na nudę”, który odbył się 
21.03. w GOK w Rokietnicy reprezentowała nas 
Malwina Borowicz. Uczennica  zajęła III miejsce!

Gratulujemy!!!
Aleksandra Stec

/nauczycielka j. polskiego/

NAPACHANIE 
Kangur Matematyczny

Tradycyjnie w trzeci czwartek marca (tj. 15 mar-
ca) w naszej szkole przeprowadzono kolejną edycję 

Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematycz-
ny. Wzięło w nim udział 22 uczniów, którzy dziel-
nie rozwiązywali trudny test przez ponad godzinę.

Rozśpiewana wiosna
W środę 28 marca w naszej szkole odbył się kon-

kurs zorganizowany przez przedstawicielki Samo-
rządu Uczniowskiego na najbardziej rozśpiewaną 
klasę. Komisja konkursowa oceniała wszystkie wy-
konania i wyłoniła zwycięzców, którymi (ex-aequo) 
zostali uczniowie z oddziałów: 4a, 4b i 3a. Więk-
szość utworów wyrażała tęsknotę za wiosną, która 
w tym roku kazała na siebie bardzo długo czekać.

Grzegorz Socha  
/nauczyciel matematyki/

Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie

i zasłuchane twarze uczniów, którym na lekcjach poezja niekiedy wydaje się 
nudna... Okazało się, że można zaimponować kolegom opanowaniem długie-
go tekstu, który został zinterpretowany, a nie odklepany, choć jak pisze Szym-
borska - Nie wszyscy lubią poezję, to w naszej szkole od wczoraj wydaje się 
być tych osób, które ją cenią trochę więcej.

Agnieszka Olejniczak-Gros
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W Przybrodzie 
wciąż do przodu

Prace w ramach zadania pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowo-
ści Przybroda, gm. Rokietnica” oraz „Przebudowa 
sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości 
Przybroda, gm. Rokietnica” wraz z poprawą aury 
ruszyły pełną parą. Obecnie intensywne roboty to-
czą się w ulicy Łąkowej. Gdy tylko Zarząd Dróg Po-
wiatowych wyda decyzje na zajęcie pasa prace ru-
szą w ciągach dróg powiatowych.

Warto przypomnieć, że przedmiotem projektu 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Ro-
kietnica” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z wytykami do posesji, rurocią-
gów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miej-
scowości Przybroda. W ramach niniejszego zadania 

wykonane zostaną 4 nowe pompownie ścieków.
Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej 

ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. 
Rokietnica” natomiast polega na włączeniu sieci 
wodociągowej w ulicy Mrowińskiej w miejscowo-
ści Przybroda z jednej strony do sieci wodociągo-
wej w ulicy Kokoszczyńskiej, natomiast z drugiej do 
ulicy Za Torami w miejscowości Przybroda. Długość 
projektowanej sieci w ulicy Mrowińskiej to około 
pół kilometra.

Część przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kana-

lizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości 
Przybroda, gm. Rokietnica” zostanie sfinansowana 
z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł, umorze-
nie na poziomie 25%. Na pozostałą część zadania 
- „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska 
w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” Spół-
ka musi wyasygnować własne środki w wysokości 
niemal 150 tysięcy złotych netto. Prace mają się 
zakończyć w październiku br.

Wbrew grawitacji – reduktor ciśnienia wody 
zamontowany w Pawłowicach

Poprawę komfortu użytkowania sieci wodocią-
gowej najsilniej odczują mieszkańcy Kiekrza-Chwa-
liszewa.

9 kwietnia br. w Pawłowicach powstała studnia 
żelbetowa o średnicy dwóch metrów, w której za-
montowany został zawór redukujący ciśnienie wody. 
Jakie korzyści niesie za sobą niniejsza inwestycja? 
W pierwszej kolejności zamontowany zawór zapewni 
automatyczną redukcję i stabilizację ciśnienia wody 
na żądanym poziomie dla nisko położonych terenów. 
Naturalną konsekwencją tego zabiegu będzie różni-
ca w komforcie użytkowania sieci wodociągowej, 

odczuwalna zwłaszcza przez mieszkańców Kiekrza 
– Chwaliszewa. Do tej pory zbyt wysokie ciśnie-
nie wody (ponad 6 bar) było najczęstszą przyczy-
ną awarii instalacji wodociągowych bezpośrednio 
w ich domostwach. Dzięki poczynionej modyfikacji 
spodziewamy się zauważalnego spadku ilości zgła-
szanych do nas awarii. 

Przez to, że zadanie należało do trudnych 
i złożonych, nie udało nam się uniknąć komplika-
cji, które spowodowały dłuższy niż zakładaliśmy brak 
wody w kranach dla mieszkańców powyższych lokali-
zacji. Serdecznie przepraszamy za uciążliwą przerwę 

w dostawie wody. Jesteśmy przekonani, że poczy-
niona inwestycja trwale podniesie Państwa kom-
fort w korzystaniu z infrastruktury wodociągowej. 

Radiowy odczyt 
wodomierzy

Akcja wymiany wodomierzy zapla-
nowana została na pięć lat. W wyni-
ku przeprowadzonej procedury 
przetargowej wyłoniony został 
dostawca sprzętu – polska fir-
ma Apator–Powogaz.

Za pięć lat na terenie Gminy 
Rokietnica funkcjonować będzie 
wyłącznie system radiowego odczy-
tu wodomierzy. Do tego czasu wszystkie już 
funkcjonujące wodomierze zostaną na koszt Przed-
siębiorstwa wymienione na nowe, o wyższej klasie 
dokładności pomiarowej i wyposażone w tzw. na-
kładki, za pomocą których drogą radiową wszelkie 
informacje odbierane będą przez zestaw odczyto-
wy, pozostający na wyposażeniu naszych pracowni-
ków. Dostawcą sprzętu wraz z oprogramowaniem, 
wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedu-
ry przetargowej, została polska firma o znaczącym 
doświadczeniu branżowym – Apator-Powogaz, która 
w latach 2015-2017 dostarczała podobny system, 
składający się z ok. 50 tys. wodomierzy ze zdal-

nym odczytem, między innymi dla poznańskiej 
spółki Aquanet.    

Omawiany system jest nad wyraz prak-
tyczny, niweluje bowiem konieczność prze-
bywania w domu podczas dokonywania od-

czytów. Odczyt odbywa się bez wchodzenia na 
teren posesji, jest szybki oraz wyjątkowo wy-
godny. Cechuje się także dowolnością pory 
dnia oraz zapewnia dostęp do wodomierzy 

zlokalizowanych w miejscach problema-
tycznych. Faktycznie ułatwi i uspraw-
ni proces rozliczania za pobór wody 
i zrzut ścieków. Ponadto możliwe bę-

dzie stałe monitorowanie pracy wo-
domierzy oraz uzyskiwanie i zestawianie ze sobą 
informacji takich jak: zapis objętości miesięcznej 
i aktualnej, aktualny przepływ, wycieki u odbior-
ców (nieoszacowane straty wody, które mogą być 
powodowane nieszczelnością instalacji lub wadli-
wym działaniem urządzeń sanitarnych), wykrycie 
zewnętrznego pola magnetycznego, brak przepły-
wu, przepływ wsteczny i maksymalny. Wodomierze 
radiowe zapewniają dokładność, precyzyjność oraz 
rzetelność przeprowadzanego odczytu. Ograniczo-
ny do minimum zostaje zatem tzw. czynnik ludzki, 
a ryzyko błędnego odczytu staje się niemalże nie-

możliwe. Wszystko to pozwoli na uszczelnienie sys-
temu rozliczeń, co w przyszłości będzie rzutowało 
pozytywnie na wysokość taryf. Koszt wdrożenia sys-
temu to kwota 350 tys. zł netto rocznie. Przez 5 lat 
da to łączną kwotę 1,75 mln zł netto.

Operacja wymiany wodomierzy będzie przebie-
gała sukcesywnie, a o jej postępach będziemy infor-
mować na bieżąco. Dołożymy też wszelkich starań, 
by zaplanowane prace w jak najmniejszym stopniu 
zakłóciły Państwa codzienne funkcjonowanie. O pla-
nowanej wizycie ekipy montażowej powiadomimy 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

WAŻNE: 
W części gospodarstw domowych na terenie Gmi-

ny Rokietnica funkcjonuje lub niebawem będzie 
montowany tzw. „wodomierz ogrodowy”. W celu 
ujednolicenia i dopasowania osprzętu do wymagań 
systemu radiowego odczytu koniecznością staje się 
wprowadzenie w tym względzie konkretnych zasad:

– przy okazji wymiany wodomierzy głównych 
Przedsiębiorstwo na własny koszt wymieni również 
istniejące  na dzień 30 kwietnia 2018 roku „wodo-
mierze ogrodowe”,

– po raz pierwszy zakładane „wodomierze ogro-
dowe” (po 1 maja 2018 roku) zostaną odebrane 
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pod warunkiem, że ich parametry metrologiczne 
będą następujące: klasa dokładności - minimum 
R=160 przy położeniu poziomym wodomierza wg 
MID, - będą wyposażone w nakładki współpracu-
jące z systemem radiowym firmy Apator-Powogaz.

Informujemy też, że w siedzibie PUK Sp. z o.o. przy 
ul. Topolowej 6 w Bytkowie będzie możliwy zakup 
w/w wodomierzy, wyposażonych w nakładki. Bieżą-
ce informacje będzie można znaleźć na stronie inter-
netowej www.puk.com.pl w zakładce Aktualności.

Liczymy na zrozumienie i współpracę przy reali-
zacji naszego zamierzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do 
Państwa dyspozycji: https://www.puk.com.pl/
kontakt.html

Rokbus na 
InteGRAcjach 2018

Rokietnickie InteGRAcje z udziałem Rokbus wcho-
dzą na stałe do tradycji życia gminy. 26 maja 2018 
odbędą się kolejne rokietnickie  rodzinne spotka-
nia w plenerze. 

Tym razem motywem przewodnim InteGRAcji 
jest ważne dla Wielkopolski i dla kraju historyczne 
wydarzenie: rok 2018 jest rokiem Powstania Wiel-
kopolskiego w Gminie Rokietnica, a InteGRAcje są 
jedną z okazji, aby przypomnieć sobie o tym  wy-
darzeniu i uczcić je spotkaniem i wspólną zabawą.

ZUK Rokbus organizuje dla wszystkich obecnych 
na InteGRAcjach mieszkańców Gminy i ich gości wy-
prawę do Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. 
Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie, 
gmina Tarnowo Podgórne, gromadzącego pamiątki 
związane z powstaniem wielkopolskim oraz gene-
rałem Józefem Dowborem-Muśnickim, mieszkają-
cym w Lusowie w latach 1920-1937.

Dla wszystkich chętnych będzie kursował bez-
płatnie nasz autobus, a w muzeum na zwiedzają-
cych będzie oczekiwał przewodnik. Pierwszy kurs 
do muzeum o godz. 12.00, kolejne, zgodnie z infor-
macją na stoisku Rokbus na InteGRAcjach.

Będziemy rozdawać pamiątkowe bilety, a dla naj-
młodszych naszych pasażerów mamy niespodzianki. 
Będzie także możliwość podstemplowania rodzin-

nej książeczki zaliczeń!
Cieszymy się na wspólną historyczną wyprawę 

z Wami!

Śnieżycowy Jar – Rezerwat Przyrody, 
okolice Murowanej Gośliny

Śnieżyca wiosenna. (leucojum vernum, po grecku 
– biały fiołek. Roślina cebulkowata z rodziny amaryl-
kowatych . Występuje licznie w krajach środkowej 
Europy na wilgotnych łąkach i w zespołach grądu 
niskiego na terenach podmokłych i przy strumykach.

Naturalnym miejscem występowania w Polsce 
są Bieszczady i Sudety na wysokości 500 -1100 m 
n p. m. Jest jedną z najwcześniej zakwitającą byli-
ną w Polsce. Zakwita zazwyczaj w zależności od wa-
runków pogodowych w miesiącach : marzec, kwie-
cień. Na pierwszy rzut oka jest podobna do naszych 
przebiśniegów ogrodowych, lecz znacznie bardziej 
okazała. Kształt kwiatostanu bardziej przypomina 
konwalię majową, choć to inna rodzina. Na każdym 
z kwiatków występuje 6 białych płatków z charak-
terystyczną żółtą plamką. Tych plamek nie mają 
przebiśniegi. Rozmnaża się wegetatywnie i gene-
ratywnie. Uwaga! Roślina nie nadaje się do spo-
życia – jest lekko toksyczna.

Jak zatem ta przybyszowa roślina trafiła w okoli-

ce Uhorowa, Starczanowa? Według niepotwierdzo-
nych wieści ktoś w XIX wieku przywiózł ją i posa-
dził. Tutaj znalazła optymalne warunki wegetacyjne 
i tak zostało.

W roku 1975 utworzono Rezerwat, wtedy ob-
szar występowania śnieżyc nie przekraczał 3.0 ha. 
Do roku 2014 roślina była objęta pełną ochroną. 
Rezerwat Śnieżycowy Jar liczy dziś ponad 9.0 ha, do 
tego należy dodać ok. 8.0 ha otuliny. Obecnie śnie-
życa wiosenna jest objęta ochroną częściową. Ama-
torom uprawy śnieżycy we własnym ogródku pole-
cam jednak zakup cebulek dostępnych na Allegro. 

W tym roku z uwagi na spóźnioną wiosnę, pełnia 
kwitnienia przypadła na początek kwietnia. Byliśmy 
tam i jak zwykle jesteśmy pod wrażeniem, bo od 
ostatniej naszej wizyty (4 lata temu) wyraźnie po-
większył się zasięg występowania tej urokliwej ro-
śliny, a dodatkowego, niesamowitego uroku doda-
ją skutki ubiegłorocznego „Ksawerego” - huraganu 
słynnego ze swych zniszczeń w drzewostanach. Na-

leży podkreślić profesjonalnie przygotowaną przez 
Nadleśnictwo ścieżkę edukacyjną dla zwiedzających 
rezerwat.

Wszystkim gorąco polecamy wycieczkę do Śnie-
życowego Jaru w przyszłym roku, najlepiej w porze 
pełnego zakwitu roślin. To tylko 30 km. Najlepsza 
trasa : Rokietnica – Oborniki, dalej kierunek Mu-
rowana Goślina. W Uhorowie, na wysokości skle-
pu, skręt w prawo, dalej poprowadzą nas dobrze 
oznakowane tablice. Spacer leśnymi dróżkami zaj-
mie nam około 30 minut.

Mirosława i Andrzej Deckert
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Tam się wraca!
Coraz liczniej pielgrzymi przybywają 
nad Małe Jezioro Kierskie, do miejsca, 
w którym Jezus objawił się 
św. s. Faustynie.

Na szczęście przestrzeni tam nie brakuje. Siostry 
z kierskiego klasztoru, w którym przez 3 miesią-
ce, w 1929 r. przebywał św. s. Faustyna, z radością 
patrzą więc, jak podczas Mszy odprawianych dwa 
razy w roku przy ołtarzu polowym gromadzi się co-
raz więcej osób. W tegoroczną Niedzielę Miłosier-
dzia uczestniczyło w niej wielu pielgrzymów z róż-
nych miejsc w Wielkopolsce oraz mieszkańcy naszej 
Gminy, wśród nich Wójt Bartosz Derech. Dotarło tu 
m.in. małżeństwo z Mosiny, Aneta i Marcin Tobyso-
wie. – Odkryliśmy to miejsce w tym roku, zachęce-
ni do przyjazdu do Kiekrza przez znajomą. Jeszcze 
niedawno nie wiedzieliśmy, że tak blisko nas Pan 
Jezus objawił się św. siostrze Faustynie. Będziemy 
tu na pewno wracać – zapewniają.

Mszy przewodniczył ks. dr Dariusz Madejczyk, 
dziekan dekanatu przeźmierowskiego. – Chcemy 
być przez Ciebie, Jezu zaskakiwani, tak, jak dała się 
Tobie zaskoczyć św. Faustyna Kowalska. Daj nam od-
kryć, że tylko Ciebie w życiu potrzebujemy – mó-
wił w kazaniu. O oprawę muzyczną zadbali z kolei 

członkowie Poznańskiego Wielbienia pod przewod-
nictwem Leopolda Twardowskiego. Po chwili wiel-
bienia, w tym tańcem, wszyscy chętni pielgrzymi 
udali się na poczęstunek na teren przyklasztorny. 
Warto dodać, że niezmiennie od lat sporo osób włą-
cza się w organizację uroczystości nad Małym Je-
ziorem Kierskim. Nie sposób wszystkich wymienić, 
wspomnijmy więc chociaż piekarnię Piotra Łako-
mego, restaurację „Pod Gruszą” Józefa Gawrona, 
kwiaciarnię „Zakątek” prowadzoną przez Małgo-
rzatę Karpiczak-Ostrowską, braci Pawła i Grzegorza 

Czachorów z rodzinami, strażaków, harcerzy oraz 
członków Stowarzyszenia „Faustinum” i panie z kier-
skiego Domu Samotnej Matki. Przede wszystkim 
jednak podziękowania za gościnę należą się samym 
Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Kiekrzu. Przypomnijmy, że kaplica za-
konna mieszcząca się w ich domu to sanktuarium 
św. siostry Faustyny. Codziennie odbywa się tu ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Więcej na www.
faustyna.pl/zmbm/kiekrz.

KT
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Serdecznie zapraszamy placówki Powia-
tu Poznańskiego, które na co dzień prowa-
dzą terapię zajęciową dla osób z niepeł-
nosprawnościami, do udziału w Konkursie 
Fotograficznym. 

Jeżeli w trakcie wspólnych wyjść, wycieczek z Uczestnikami, odkryliście 
ciekawe miejsca w Powiecie Poznańskim, to serdecznie zachęcamy do sfo-
tografowania ich i jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym 
Konkursie pod tytułem „Krajobrazy Powiatu Poznańskiego w ujęciach osób  
z niepełnosprawnościami”. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 26 paź-
dziernika 2018r. 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdziecie Państwo na stro-
nach www.roktar.pl, www.powiat.poznan.pl oraz pod nr tel. 500 420 323 
lub roktar@roktar.pl.

Organizatorem Konkursu, który jest współfinansowany z budżetu 
powiatu poznańskiego, jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR.

Elżbieta Kram – Stowarzyszenie ROKTAR

Serdecznie zapraszamy 
placówki Powiatu Poznaoskiego, które na co dzieo prowadzą  

terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami, 
 

do udziału w 

 KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„Krajobrazy Powiatu Poznaoskiego  
w ujęciach osób z niepełnosprawnościami” 

 

 

 

                     
                                             Informacje szczegółowe:  

www.roktar.pl 
                                                      www.powiat.poznan.pl  

tel. 500420323 
   

                                           Projekt współfinansowany przez: 

 

 

           Patronat medialny: 

Wieści z Krzyszkowa

Podczas tegorocznej wielkanocnej wystawy, na świątecznym stole w Krzysz-
kowie królowały potrawy z drobiu. Mieszkanki polecały wykwintne dania z so-
czystego i delikatnego mięsa drobiowego. Pojawiły się także faszerowane jajka 
wraz z kolorowymi wiosennymi sałatkami oraz domowe serniki i pyszny tort 
pomarańczowo-  serowy.

 Serdecznie dziękuję mieszkankom, które własnoręcznie przygotowanymi 
potrawami i ozdobami świątecznymi wprowadziły Nas w wyjątkową i niepo-
wtarzalną atmosferę Świąt Wielkanocnych.  Sołtys M. Chojnacka

Wielkanoc w Kobylnikach

 Jak co roku i w tym razem sołectwo Kobylniki przystąpiło do przygotowania 
stołu wielkanocnego. Stół pięknie przystrojony i jego otoczenie można było 
oglądać dnia 25.03.2018r w świetlicy w Kobylnikach. Do jego przygotowania 
zaangażowała się spora grupa mieszkańców, gdzie każdy mógł wykazać się ku-
linarnymi umiejętnościami. 

Po wizytach gości odwiedzających oraz ocenie komisji osoby zaangażowane
w przygotowanie mogły przekonać się o walorach smakowych degustując 

przygotowane potrawy. Podczas spotkania można było wymienić zdania na 
temat wystawionych potraw. Dodatkowym wystrojem stołu było jego orygi-
nalne otoczenie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniale przygotowane-
go stołu wielkanocnego i wystroju sali. 

Sołtys Kobylnik –  Beata Nowak
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Bieg Wiosny
Słonecznie sportowe 
powitanie wiosny

Tradycyjnie sezon biegowy w gminie Rokietnica 
otwiera Bieg Wiosny. Wspominając ubiegłoroczną 
imprezę, trudno było uwierzyć, że tegoroczna od-
była się w podobnym terminie. Jeszcze rok temu 
na próżno było szukać słońca. Ponadto wiatr i niska 
temperatura nie zachęcały do aktywności na świe-
żym powietrzu. Tym razem było zupełnie inaczej. 
Słońce ogrzewało twarze, a wiatr tylko przyjemnie 
chłodził. Nic więc dziwnego, że i tym razem wyda-
rzenie przyciągnęło rzeszę sympatyków. A było ich 
aż ok. 300! Maluchy kolejny raz przebiegły dystans 
50 m, rodziny zmierzyły się z odległością 1 km, wy-
trwali biegacze zawodowcy i amatorzy pokonali 7 
km, a kijkarze i kijkarki przemaszerowali 4 km. Roz-
grzewkę przed każdym biegiem przeprowadzała eki-
pa ROSfitu. Wszyscy zawodnicy dotarli na metę cali 
i zdrowi, gdzie czekał na nich poczęstunek prosto 
z ogniska. Dzieci mogły skorzystać z dmuchańca, 
a każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił 
w trakcie zumby prowadzonej przez Magdę Gertig. 

Podczas krótkiej ceremonii nagrodzono najlep-
szych zawodników na dystansie głównym w poszcze-
gólnych kategoriach biegowych:

Dziewczęta do lat 16 – w tej kategorii wystar-
towały tylko dwie zawodniczki
• I miejsce Michalina Michta
• II miejsce Ewa Stachowiak

Chłopcy do lat 16
• I miejsce Adam Łuczka
• II miejsce Jan Łuczka

• III miejsce Wiktor Jankowiak
Kobiety OPEN

• I miejsce Agnieszka Zakrzewicz – Podlecka
• II miejsce Justyna Dreger
• III miejsce Agnieszka Nowicka

Mężczyźni OPEN
• I miejsce Emil Skitek
• II miejsce Marcin Rabiega
• III miejsce Marek Stachowiak

Nordic Walking kobiety
• I miejsce Agnieszka Gościniak
• II miejsce Aneta Matysiak-Gicala
• III miejsce Katarzyna Krawiec

Nordic Walking mężczyźni
• I miejsce Rajmund Nowak
• II miejsce Dariusz Kosicki
• III miejsce Paweł Kromski
Najmłodszy uczestnik – Mateusz Ostrowski
Najstarszy uczestnik – Mariusz Kamiński

Pełne wyniki biegu głównego dostępne są na 
stronie www.rokietnica.pl

Gratulujemy wyników wszystkim zawodnikom.
Przypominamy, że każdy z zawodników, który 

wziął udział w Biegu Wiosny na dystansie głównym 
lub nordic walking, ma szansę na zdobycie okoliczno-
ściowej koszulki w związku z 100. rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego obchodzoną w szcze-
gólny sposób w Gminie Rokietnica. Wystarczy tyl-
ko być na pozostałych dwóch biegach – dla Mamy 
i Finałowym. 

 
Podziękowania należą się wszystkim, którzy 

zaangażowali się w organizację imprezy. A są to:
• Pan Michał Sokołowski – Właściciel „Przystani 

Rowerowej” w Pawłowicach
• druhowie OSP z Mrowina, Napachania, Przybro-

dy i Rokietnicy

• funkcjonariusze policji
• Renata Chlebowska
• dziewczyny z Biura Biegu
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR
• Pan Ryszard Lubka, Radny Gminy Rokietnica
• Adam i Krzysztof Michta – foto
• ROSfit 
• Pan Adam Nosal
• Pan Zdzisław Szatkowski
• Arkadiusz Chołżyński
• Michał Klaus i ekipa – nagłośnienie
• opieka medyczna
• FOXTER – pomiar czasu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność 
i uśmiech.

Do zobaczenia 26 maja na Zintegrowanym Bie-
gu dla Mamy (podczas V Festynu Rodzinnego „Ro-
kietnickie InteGRAcje”)!

Organizator: 
Urząd Gminy w Rokietnicy

Patronat honorowy: 
Starosta Poznański 
Wójt Gminy Rokietnica 

Patronat medialny: 
„Rokickie Wiadomości” 
„Nasz Głos Poznański” 

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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1 z 10, 
czyli kilka słów o pierwszym 
biegu w Wielkopolskiej 
Koronie 2018

18 marca odbył się V Ostrowski ICE MAT 
Półmaraton, zaliczany do Korony Półmaratonów 
Wielkopolski. To pierwszy bieg na 21 km 097 m 
z puli Grand Prix Wielkopolski a.d. 2018. Nie mogło 
na nim zabraknąć drużyny Rokietnica Biega. Tym sa-
mym rozpoczął się już trzeci sezon, w którym człon-
kowie Stowarzyszenia Rokietnica Biega stają na linii 
startu i co najważniejsze zdobywają niezwykłe tro-
feum – Koronę Półmaratonów. Niektórzy z nas się-
gają po nią po raz pierwszy, innym marzy się druga 
brązowa korona, a są i tacy, którzy postanowili nie 
małą już kolekcję medalowego złomu wzbogacić 
o srebrną koronę1.

W marcową niedzielę, gdy statystyczny miesz-
kaniec naszej gminy a także obywatel kraju, wszak 
była to druga w historii wolna od handlu niedziela, 
jeszcze słodko wyleguje się pod kołderką, my z dość 
dużym niedowierzaniem sprawdzaliśmy prognozę 
pogody. Za oknem był piękny słoneczny poranek, 
taki jak 11 marca na Maniackiej Dyszce, z tą różni-
cą, że termometry wskazywały – 5 st., a komunikaty 
metrologiczne ostrzegały przed odczuwalną tem-
peraturą – 18 st. Biuro zawodów czynne do 12.00, 
bieg rozpoczyna się o 13.00, więc wyjeżdżamy tuż 
przed 9, aby być bez pośpiechu na miejscu. Już za 
Jarocinem aura zmienia się drastycznie. Mijane kra-
jobrazy z typowo, szarego przedwiośnia stają się 
śnieżno-białe, pokryte, miejscami sporą warstwą 
świeżego puchu. Na parkingu tuż przed biurem za-
wodów też niespodzianka – jest bielusieńko. Taka 
sytuacja rodzi jedną z klasycznych rozterek biega-
czy: w czym wystartować, w co się ubrać? Okazu-
je się, że jest to rozterka nawet bardziej męska niż 
damska, a słowa piosenki „Ja nie mam, co na siebie 
włożyć …” pasują w tej sytuacji idealnie. 

Numery odebrane, do startu jeszcze prawie 2 
godziny, trzeba coś ze sobą zrobić, czyli idziemy na 
herbatę. Ta okazuje się zbawienna, bo mimo prze-
pięknego słońca i godzin przedpołudniowych tem-
peratura odczuwalna naprawdę sięga -15 st. Jest 
zimno! Gorąca herbata czy kawa (tak, tak niektó-

1  Korona Półmaratonów Wielkopolski to 
nie lada gratka, ale i wyczyn dla biegacza. Z listy bie-
gów wybieramy 10 startów w danym roku kalenda-
rzowym, po to aby na koniec listopada przywieźć do 
domu koronę. Nie taką jak z KFC, ale piękny  błysz-
czący koronny medal, wręczany w Urzędzie Mar-
szałkowskim w świetle kamer i zachwytów. Korona  
Brązowa – przyznawana jest za ukończenie 10 pół-
maratonów. Wspomnianą listę biegów publikuje się 
w ramach Grand Prix Wielkopolski. Kolejna do zdo-
bycia to Korona Srebrna, jej uzyskanie jest równo-
znaczne ze zdobyciem 3 Koron Brązowych w ciągu 
5 lat. Tak, tak dobrze liczycie to 30 półmaratonów. 
Ta najcenniejsza to Korona Złota i tu do czynienia 
mamy z biegaczami, którzy zdobyli 3 Korony Srebr-
ne w ciągu 15 lat. Co oznacza, że poświęcili 90 nie-
dziel na przebiegniecie w każdą z nich dystansu 21 
km 097 m. Nieźle co?

rzy piją kawę jakby im kofeiny z żeli2 było przed 
startem za mało), łagodzi przenikliwe zimno i roz-
poczyna się jeden z najprzyjemniejszych momen-
tów wyjazdowych – integracja. Oczywistym jest, 
że część z nas przyjechała do Ostrowa Wielkopol-
skiego, aby zmierzyć się z trasą, złamać życiówkę, 
stanąć na pudle3 czy zrealizować plan treningowy, 
ale są i tacy, którzy po prostu lubią biegać i wspól-
nie spędzać czas, a poprawianie wyników traktują 
jedynie jako efekt uboczny.

Punktualnie o pierwszej godzinie po południu, 
poprzedzone zdjęciem grupowym, bez którego ani 
rusz, higieniczną rozgrzewką, pada zwyczajowe 10, 
9… 3, 2, 1 - START. Jest tak upiornie zimno, że przez 
pierwszy kilometr ta cześć z nas, która nie zabra-
ła okularów chroniących przed lodowatym wia-
trem, kalkuluje, czy zaciągnąć komin też na oczy. 
Ale jak tu biegać, panie po ciemku? Biegniemy za-
tem próbując nie odmrozić sobie gałek ocznych. 
Kawalkada się rozciąga, organizm przyzwyczaja do 
podmuchów arktycznego wiatru. Niektórzy z nas 
przyspieszają tak, że robi im się gorąco, pozostałym 
robi się gorąco na widok czołówki biegu, którą aku-
rat w Ostrowie można podziwiać kilka razy, ponie-
waż trasa obejmuje trzy pętle po 7 km każda. Dru-
żynę Rokietnica Biega prowadzi Wojciech Podlecki, 
za nim Joanna Dzieczkowska-Niklewicz i Agnieszka 
Zakrzewicz-Podlecka, potem Bartosz Mendel i Ali-
cja Malewicz-Pełczyńska. W takiej też konfiguracji 
zakończą lodowaty, jak sama nazwa ICE MAT, pół-
maraton. Co więcej Joanna i Agnieszka zakończą 
imprezę na (broń boże „w”, tego im nie życzymy) 
pudle, z błyszczącymi pucharami w dłoni. 

Oficjalnie wyniki osiągnięte przez drużynę Ro-

2  Żele rodzaj słodkiego ulepka, czasem 
beznadziejnego w smaku, który podobno dodaje 
energii w czasie biegu, może zawierać kofeinę i dużo 
elementów z tablicy Mendelejewa. Dla przechodnia 
nie-biegacza to taka kolorową, płaska tubka czająca 
się tuż przy krawężniku a rzuconą tam przez niefra-
sobliwego sportowca. 

3  Potoczna nazwa podium dla medalistów.

kietnica Biega wyglądają następująco:
• Wojciech Podlecki – czas 01:35:00 
• Joanna Dzieczkowska-Niklewicz – czas: 01:43:51, 

K30-2
• Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka – czas: 01:44:06, 

K30-3
• Bartosz Mendel – czas: 01:51:42
• Alicja Malewicz-Pełczyńska – czas 02:13:08

To jest ten fragment tekstu, w którym czytelnik 
może zamiast narratora coś powiedzieć i zwycza-
jowo mówi: wow, a biorąc pod uwagę zimno, wiatr 
to należy się podwójne wow4.

Podsumowując: w marcowym Ostrowie było zim-
no i gorąco też było, ale tylko dlatego że cześć z nas 
biegła za szybko, albo się za grubo ubrała, i strasznie 
też było… wstać z łóżka w wolną niedzielę. Wszystko 
inne było REWELACYJNE. Oprócz organizacji biegu, 
bo tej nie zarejestrowaliśmy za względu na przyby-
cie na Start na ostatnią chwilę i szybkie uciekanie 
z linii mety do ogrzewanego biura zawodów.

Przyszło Ci do głowy Drogi Czytelniku, że chcia-
łabyś brać udział w takiej imprezie? Nic trudnego 
- Stowarzyszenie Rokietnica Biega zaprasza. Kilka 
treningów, troszkę niemodnego aczkolwiek skutecz-
nego słowa samodyscyplina i w Twoim biurku za-
błysnąć może Korona Półmaratonów Wielkopolski. 

w imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Biega
Alicja Malewicz-Pełczyńska

Chcecie poznać nas lepiej, wspólnie potreno-
wać? Zapraszamy na nasz fanpage www.face-
book.com/rokietnicabiega/ i grupę dyskusyj-
ną gdzie łatwo znaleźć partnera do treningu poza 
wspólnymi treningami www.facebook.com/gro-
ups/1256060381206713/ 

4  Gdy czytacie tę relację, zapewne jest 
już lato, bo w tym roku wiosna postanowiła przyjść 
w kwietniu i to od razu w upalnej sukience.
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Sezon rowerowy czas zacząć
Kolejny sezon kolarski już dawno rozpoczęty, co 

z reszta widać na drogach i szosach wokół Rokiet-
nicy, zwłaszcza w te cieplejsze dni. Bardzo dużo lu-
dzi wybiera jazdę rowerem jako formę aktywności, 
co osobiście bardzo mnie cieszy, ponieważ kolar-
stwo, jak i zwyczajna jazda na rowerze to piękny 
sport dający dużo przyjemności i satysfakcji. Jed-
nakże moda na rowery opanowuje Polaków sto-
sunkowo od niedawna, co za tym idzie, nie każdy 
jest w tej dziedzinie specjalistą i zna się na specy-
fice tego sportu, a nie jest on tak prosty, jak mo-
głoby się wydawać… Korzystając ze swojego wie-
loletniego doświadczenia chciałbym udzielić kilku 
porad kolarzom-amatorom, którzy rozpoczynają 
lub już rozpoczęli sezon w naszej okolicy. Przede 
wszystkim zacznijcie od serwisu roweru po zimie. 
To bardzo ważne, aby móc bezproblemowo cieszyć 
się jazdą. Co dalej?

Po pierwsze BEZPIECZEŃSTWO! Jak to mówiło 
się w peletonie: „..Panowie zawsze BHP…” dlatego 
przekładając to na życie codzienne, nie radziłbym 
wyjeżdżać z domu bez kasku, a tym bardziej jeśli na 
rower wybieramy się ze swoimi pociechami. Dajmy 
im przykład i pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni. 

Aktualnie mamy bardzo duży wybór różnego ro-
dzaju kasków prezentujących się bardzo dobrze i bę-
dących w rozsądnych cenach. Bez problemu w kwo-
cie ok. 100zł w sklepach sportowych zakupimy fajny, 
atestowany kask, a to chyba niewygórowana cena 
nawet za uratowanie zdrowia lub życia, nie mó-
wiąc już o tym , że bez kasku możemy też zapo-
mnieć o wypłacie odszkodowania w razie wypadku.

 Wybierając się na rower zawsze warto mieć przy 
sobie trochę gotówki i telefon na wypadek jakie-
goś nieprzewidzianego zdarzenia. Oczywiście każ-
dy rowerzysta powinien mieć ze sobą nieduży ze-
staw naprawczy np. do wymiany dętki czy drobnych 
napraw na trasie w razie awarii sprzętu. Taki ze-
staw to obowiązkowo zapasowa dętka z łyżkami 
do jej wymiany, pompka i zestaw kluczy imbuso-
wych w formie rozkładanego scyzoryka, wszystko 
to mieści się już teraz w kieszeni lub saszetce pod 
siodełkiem czy koszyku na bidon. Bardzo niewiele, 
ale nie raz uratowało mnie to przed perspektywą 

kilkudziesięciokilometrowego powrotu do domu 
„na laczku” w kole. 

Pamiętajmy również, że nie jesteśmy sami na 
drodze. Niestety w naszym kraju kierowcy nie za-
wsze są na tyle wyrozumiali, aby zaakceptować jaz-
dę grupki rowerzystów tamujących nieco ruch. Będą 
tacy, którzy do pozdrowienia Was kilka razy użyją 
klaksonu i kilku niecenzuralnych słów, ale nie zda-
jecie sobie sprawy jakież to będzie ich zdziwienie 
kiedy Wy zamiast pozdrowić ich środkowym pal-
cem pomachacie im na pożegnanie uprzejmie się 
uśmiechając. Mina takiego kierowcy jest bezcenna, 
uwierzcie  - a nerwy na treningu niewskazane!

Kolejnym ważnym aspektem, zwłaszcza w cie-
płe lub gorące dni jest nawadnianie organizmu na 
trasie. W zasadzie na każdy wyjazd powyżej godzi-
ny powinniśmy zabierać ze sobą bidon z wodą lub 
napojem izotonicznym. I tu moja rada, wybierajmy 
te jak najmniej słodkie, gdyż słodkie napoje jeszcze 
bardziej potęgują pragnienie. Oczywiście nie ma 
większej przyjemności dla kolarza na trasie w upal-
ny dzień niż puszeczka zimnego ciemnego i słod-
kiego napoju zaczynającego się na literę C..  ale 
to w przerwie po 1,5h jazdy gdzieś pod lokalnym 
sklepikiem czy przydrożnej kawiarni - nigdy w bi-
donie w trakcie jazdy! 

Nieważne czy ktoś myśli o jeździe na rowerze 
w celu typowo rekreacyjnym czy ma nieco ambit-
niejsze plany, żadnej formy nie zbudujemy bez pra-
widłowego odżywiania się i picia podczas trenin-
gu. W czasie jazdy organizm szybko spala energię, 
a wraz z potem tracimy wodę i cenne minerały. 
Dlatego z upływającymi kilometrami sięgajmy po 
bidon oraz po godzinie jazdy i mniej więcej co ko-
lejne pół godziny sięgajmy do kieszeni po coś od-
żywczego. Koniecznie róbcie to, gdy nie czujecie 
jeszcze głodu, bo jeśli już głód da wam się we zna-
ki, to sygnał że organizm spalił energię w posta-
ci glikogenu i za chwilę zacznie się bronić ograni-
czając Wasze możliwości fizyczne i jak to mawiają 
kolarze może „odciąć Wam prąd”, co zwyczajnie 
oznacza nagłe osłabnięcie i brak energii do dalszej 
jazdy! I tutaj rada, aby niekoniecznie wybierać ba-
tony czy wafelki z czekoladą, ponieważ mają w so-

bie większość cukru, który tylko na chwilę dodaje 
nam energii, a także zwyczajnie mogą rozpuścić się 
w kieszeni. Na treningi idealnie sprawdzają się ba-
nany czy batony musli typu Corny, gofry lub słod-
kie bułeczki z dżemem. Może niektórych z Was za-
skoczę, ale przy dłuższej trasie, gdy mamy już dość 
słodkiego, smak kanapki z serem lub serkiem typu 
Philadelphia, chudą szynka i sałatą jest naprawdę 
bezcenny i stawia na nogi!

Jak więc widzicie w treningu rowerowym jest 
mnóstwo kwestii pobocznych, lecz bardzo waż-
nych. W kolejnym artykule postaram się przybli-
żyć Wam kwestię doboru odpowiedniej pozycji na 
rowerze, a następnie przejdziemy do praktycznych 
porad związanych z treningiem typowo kolarskim. 
W razie jakichkolwiek pytań możecie pisać na mo-
jego FB – Dawid Głowacki.

Dawid Głowacki - były zawodowy kolarz z bo-
gatym dorobkiem sukcesów, wieloletni reprezen-
tant i mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy 
w kolarstwie torowym. 

Aktualnie mieszkaniec naszej gminy, prowadzi 
razem z żoną biuro nieruchomości AD-Premium. 
W czasie wolnym trenuje młodych kolarzy. Kolar-
stwo ma we krwi, a obecnie rowerem jeździ już tylko 
dla przyjemności. Jego misją jest zaszczepić wśród 
ludzi pasję do roweru.

Akademia Wieku 
Dostojnego zaprasza 
do Amazonii

W poniedziałek, 21 maja o godzinie 18:00 w Sali 
GOK odbędzie się ostatnie przed przerwą wa-
kacyjną otwarte spotkanie słuchaczy i sympa-
tyków Akademii.

Tym razem gościć będziemy panów - Rafała 
Koniecznego i Rafała Stasiaka, którzy podzielą 
się z nami wrażeniami z wyprawy amazońskiej 
pt  EKSPEDYCJA AMAZOŃSKA RIO HONDO 2017. 
Wyprawa liczyła więcej członków, niestety : po-
zostali aktualnie przebywają za granicą, lub znów 
są na wyjazdach. Nasi prelegenci nie tylko opo-
wiedzą, lecz pokażą bogaty zbiór zdjęć z wypra-
wy. Na bazie tej ekspedycji ukazało się ciekawe 
opracowanie książkowe.  Po prelekcji i w trakcie 
dyskusji będzie możliwość nabycia książki wraz 
z stosowną dedykacją autorską.

Jak zawsze, wstęp wolny, zapraszamy wszyst-
kich chętnych, także młodzież.

Andrzej Deckert

Gdy ktoś chce zamknąć w jednym tylko słowie
ogrom uczuć jasnych do granic ostatka,
Niech to imię wypowie, jedno, jedyne, 
przenajsłodsze – Matka. 

Z okazji Dnia Matki Wszystkim Mamom
najserdeczniejsze życzenia składa

Akademia Wieku Dostojnego

W ten piękny i radosny dzień pragnę złożyć 
Wszystkim Mamom, najserdeczniejsze 
życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskryt-
szych pragnień, samych cudownych chwil.
Z okazji Dnia Matki  
najserdeczniejsze życzenia składa

Władysław Mielcarek
Radny Gminy Rokietnica

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
I pierwszy śnieg na świerkach, 
I pierwszy deszcz. 
Byłem wtedy mały jak muszelka, 
A czarna suknia mojej matki 
Szumiała jak Morze Czarne...”
(Fragment wiersza „Spotkanie z matką”) 

Z okazji Dnia Matki Wszystkim Mamom 
najserdeczniejsze życzenia składa

Piotr Hałas
Radny Gminy Rokietnica
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ZSP Napachanie wicemistrzami Powiatu 
Poznańskiego w siatkówce dziewcząt

Reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Napachaniu zdobyła vice mistrzostwo Powiatu 
Poznańskiego w mini siatkówce dziewcząt podczas 
Igrzysk Szkolnych! 

Aby do tego doszło najpierw musiały zmierzyć się 
w turnieju gminnym, w którym walczyły z drużyną 

ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o udział w Mi-
strzostwach Powiatu Poznańskiego. Nasze dziewczę-
ta pokonały przeciwniczki z wynikiem 2:1 w setach. 
W związku z tym nasza reprezentacja wzięła udział 
w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego, które od-
były się 16 marca w hali ROS w Rokietnicy. Na tur-

nieju tym zajęły drugie miejsce, co dało im awans 
do ¼ finału mistrzostw Województwa Wielkopol-
skiego, na którym zajęły IV miejsce! 

Nasze uczennice w kładzie: A. Chałupka, A. Dom-
browska, G. Dziamska, O. Janowicz, M. Karnow-
ska, W. Kmieć, K. Nizio, K. Ostrowska, M, Soj, G. 
Spychała i A. Zwierzyńska  zasługują na ogromną 
pochwałę, ponieważ godnie reprezentowały bar-
wy Szkoły oraz Gminy,  były bardzo zgrane, skon-
centrowane, zaangażowane i waleczne.
 Karolina Trybuś /nauczycielka wych. fizycznego/

Udane otwarcie sezonu sportowego 
2018/2019 karateków na zawodach 
w Mosinie i Lesznie

W niedziele 18 marca odbył się w miejscowości 
Mosina Turniej Młodych Talentów Dynamic CUP. 
W zawodach tych uczestniczyło w sumie 400 zawod-
ników z 25 klubów z województwa wielkopolskiego 
i dolnośląskiego. Nie zabrakło tam naszej ekipy ka-
rateków z UKS Błyskawica. Nasza drużyna składała 
się z 8 zawodników w wieku od 5 do 12 lat. Nasi za-
wodnicy trenowani przez Jarosława Kuca spisali się 
znakomicie i wywalczyli w swoich kategoriach wie-
kowych 10 medali w tym; 4 złote, 1 srebrny i 5 brą-
zowych. Były to pierwsze starty w zawodach w no-
wym sezonie 2018/2019.

Zawody rozpoczęli od zdobycia złotego meda-
lu w konkurencji kata drużynowe chłopców 2008 
i młodsze w składzie-Prusak Bartosz, Kobusiński An-

toni, Śniegocki Szymon. Następnie odbyły się kon-
kurencje indywidualne w kata i kumite w których 
złoty medal zdobyli –Jachalski Wiktor w konkuren-
cji kata, Prusak Bartosz w konkurencji kata,Weber 
Hanna w konkurencji kata. Srebrny medal zdobyła 
Julia Suszka w konkurencji kumite. Brązowy medal 
zdobyli: Weber Michał w konkurencji kumite, Ko-
busiński Antoni w kata, Śniegocki Szymon w kon-
kurencji kata, Suszka Julia w konkurencji kata i Ju-
lia Bartecka w konkurencji kata. 

W drugim turnieju w dniu 25 marca 220 karate-
ków reprezentujących 29 klubów z różnych stron 
Polski przyjechało w niedzielę do Leszna , aby wal-
czyć o medale pierwszej edycji Turnieju Budokan 
Astromal CUP kumite Challenge Leszno. Zawody 

obejmowały tylko jedną konkurencję – kumite czyli 
walki. Turniej rozgrywany był w formule która obo-
wiązywała będzie w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich 
w 2020 roku. Zawodnicy rywalizowali w grupach 
systemem każdy z każdym, a z największą liczbą 
wygranych pojedynków przechodził do kolejnej 
fazy rozgrywek. 

Rokietnicę reprezentowało 2 zawodników któ-
rzy zdobyli 1 medal. W konkurencji kumite rocz-
nik 2002-2003 Dominik Suszka po stoczeniu sze-
ściu walk wywalczył srebrny medal, przegrywając 
w finale z zawodnikiem gospodarzy. Julia Suszka 
w konkurencji kumite rocznik 2004-2005 mimo ol-
brzymiego zaangażowania i stoczeniu czterech walk 
ostatecznie zajęła 5 miejsce. 

Wszystkim naszym zawodnikom dziękujemy za 
wspaniały występ, ducha walki i godną postawę 
na turnieju. 

 D.S.
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Wiosna Lidera
Początek 2018 roku to czas bardzo intensyw-

nej pracy. Turnieje, treningi, zawody szkolne i tak 
w kółko. Cieszy duże zaangażowanie zawodników.

W ferie udaliśmy się na obóz zimowy do Nie-
tążkowa, gdzie mamy znakomite warunki do pra-
cy i wypoczynku. W dniach 12-16.02 szlifowaliśmy 
formę do dalszych rozgrywek a oprócz tego korzy-
staliśmy z zajęć na lodowisku, krytej pływalni czy 
z groty solnej w Kościanie. 2-3 treningi dziennie, 
turnieje mini siatkówki a także pierwszy raz udała 
się grupa koszykarzy z rokietnickiego gimnazjum.

Po feriach graliśmy turniej za turniejem, rozgryw-
ki szkolne i Kinder+Sport. Udało się osiągnąć spo-
re sukcesy – nasze dziewczyny reprezentujące ZSP 
Napachanie wywalczyły tytuł wicemistrza powiatu 
poznańskiego, reprezentacja chłopców SP Rokiet-

nica nie chciała być gorsza i sprawiła jeszcze 
większą niespodziankę i zdobyła tytuł Mistrza 

Powiatu (w składzie byli nasi zawodnicy oraz byli 
zawodnicy Lidera). W składzie byli nasi najmłodsi 
z rocznika 2009 –Nikodem Pospiech oraz Franek 
Kurantowicz (główny trzon wszystkich uczestników 
to roczniki 2005i 2006).

Rozpoczęły się również rozgrywki Kinder +Sport. 
Wśród chłopców wystartowały 2 nasze dwójki i oby-
dwie awansowały do ćwierć finału. W kolejnym 
etapie po walce do półfinału przeszła DWÓJKA –
Mikołaj Błaszyk oraz Łukasz Zacharski. Dziewczęta 
w eliminacjach (Rokietnica i Trzcianka) wywalczył 
awans do ćwierćfinału  - jedna CZWÓRKA, dwie 
trójki oraz jedna DWÓJKA. W ćwierćfinale rozegra-
nym w naszej hali hali wszystkie ekipy zameldowa-
ły się w półfinale. Liczymy że w finale zobaczymy 
przynajmniej połowę teamów.

Ważnym wydarzeniem w historii UKS Lider było 

utworzenie nowej sekcji. Adepci szachów mogą 
wreszcie rozwijać swoje talenty pod okiem mistrzyni 
międzynarodowej –Magdaleny Łysiak-Półtorak. Zaję-
cia odbywają się w czwartki w Sali nr12 w budynku 
SP Rokietnica przy ul. Szkolnej 3c – Grupa począt-
kująca 17.00-18.00 a od niedawna również grupy 
zaawansowanej 18.00-19.00. Zachęcamy do uczest-
niczenia w zajęciach uczniów szkół podstawowych.

Dużym sukcesem była organizacja naszego tur-
nieju MINI LIDER CUP  -wzięło w nim udział blisko 
300 dzieciaków – zespoły m.in. z Drzonkowa, Świe-
cia, Wschowy, Łodzi, Jarocina Wronek, Szamotuł, 
Poznania i innych.

Działalność UKS Lider wspierają – Gmina Rokiet-
nica oraz Powiat Poznański – DZIĘKUJEMY

Zarząd
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Czwarty raz  
zwycięża Piotr Likowski!!!

Z siedmiu turniejów BUDMAR-CUP w sezonie 
2017/2018 aż cztery padły łupem Piotra Likowskie-
go! Piotr trenuje bardzo solidnie i jego gra z turnie-
ju na turniej wydaje się coraz lepsza. Do końca se-
zonu pozostały jeszcze trzy odsłony BUDMAR-CUP 
ale wszystko wskazuje na to, że już nikt Piotrowi nie 
odbierze zwycięstwa w rankingu, jednak nie zapo-
minamy, że to sport, więc jeszcze wszystko jest moż-
liwe. W ostatnim turnieju Piotr zwyciężył w finale 
z Nikodemem Jankowiakiem, który również z tur-
nieju na turniej gra coraz lepiej. Na trzecich miej-
scach uplasowali się Dawid Jachimowski i Łukasz 
Sikorski. Pierwsza czwórka otrzymała puchary i me-
dale ufundowane przez firmę BUDMAR. Dodatko-
wo medaliści otrzymali komplety filiżanek od firmy 
RedHat, a także pamiątkowe magnesy z wyprawy 
do Chin. Tuż za podium znaleźli się: Maksymilian 
Bartkowiak, Andrzej Barski, Piotr Judkowiak i Ro-
bert Jachimowski. Kolejne zawody z cyklu BUDMAR-
CUP odbędą się 6 maja. Zapraszamy do udziału!!! 
Wyniki z BUDMAR-CUP VII 8-bil można zobaczyć 
tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/6668
Wideo z finału:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1968335089904372/

Ranking BUDMAR-CUP  
po siedmiu turniejach:

Suma
1 Piotr Likowski 119
2 Robert Jachimowski 104
3 Adam Stankiewicz 96
4 Karol Bartkowiak 86
5 Sebastian Brzękowski 82

6 Leszek Adamek 82
7 Piotr Judkowiak 80
8 Dawid Jachimowski 78
9 Andrzej Barski 76

10 Arek Brzękowski 69
11 Łukasz Sikorski 68
12 Zuzanna Błaszczak 66
13 Bartosz Wawrzyniak 64
 Michał Potysz 64

15 Maksymilian Bartkowiak 63
16 Piotr Kolecki 62
17 Tomasz Matłoka 58
18 Nikodem Jankowiak 56
19 Andrzej Sykała 55
20 Michał Wyrwas 48

Andrzej Barski  
liderem eliminacji do MPA!

Andrzej Barski i Łukasz Sikorski

Na starcie pierwszego turnieju eliminacyjnego 
do Mistrzostw Polski Amatorów w Akademii Bilar-
dowej w Rokietnicy pojawiło się aż 25 uczestników. 
Każdy z nadzieją na awans do Finału MPA, w któ-
rym ponad 200 zawodników z całej Polski zagra o 16 
000 zł. W Akademii Bilardowej zostanie rozegranych 

łącznie pięć turniejów eliminacyjnych, z których mi-
nimum 8 najlepszych zawodników(wg rankingu po 
pięciu turniejach) awansuje do wielkiego finału roz-
grywanego w listopadzie w Łodzi. Aktualnie lide-
rem jest Andrzej Barski, który w finale pierwszego 
turnieju eliminacyjnego do MPA pokonał Łukasza 
Sikorskiego. Na podium znaleźli się jeszcze Dawid 
Jachimowski i Karol Bartkowiak. Trium Andrzeja, to 
żadna nowość, jednak skład reszty medalistów, to 
już coś nowego ale nie przypadkowego. Udział Łu-
kasza w finale to świetny rezultat i wyraźny sygnał 
dla kapitana drugiej drużyny Akademii aby dać Łu-
kaszowi więcej szans na pokazanie własnych możli-
wości. Dawid, to kolejny zawodnik z drugiej drużyny, 
który z dnia na dzień gra coraz lepiej. Karol Bartko-
wiak reprezentujący klub TS Sokół Brody ostatnio 
solidnie trenuje i jego częstotliwość pojawiania się 
na podium prawdopodobnie zwiększy się bardzo 
szybko. Tuż za medalistami uplasowali się: Zuzan-
na Błaszczak, Robert Jachimowski, Marek Strykow-
ski i Kacper Specyał. 

Wyniki pierwszej eliminacji do MPA:
https://www.online-brackets.com/view/6283

Dominik Pflaum  
zwycięża w JUNIOR-CUP!!!

W Akademii Bilardowej Radosława Babicy wy-
startował sezon 2018 rozgrywek dla dzieci i mło-
dzieży. Na liście startowej pierwszego turnieju JU-
NIOR-CUP pojawiło się aż 21 młodych bilardzistów 
i bilardzistek. Większość z nich, to dzieci reprezentu-
jące Gminę Rokietnica i okolice, ale mieliśmy także 
gości z klubu TG Sokół Brody prowadzonego przez 
Wojciecha Piglę. Pan Wojtek od lat współpracuje 
z Akademią Bilardową w Rokietnicy, a w tym roku 
postanowił prężniej włączyć się w działalność na-
szego klubu. Oczywiście zapraszamy również inne 
kluby, które chciałyby włączyć się do współpracy. 
W sezonie 2018 postanowiliśmy wprowadzić ran-
king rozgrywek JUNIOR-CUP, który ma jeszcze bar-
dziej zmobilizować dzieci do treningów i uatrakcyj-
nić rywalizację. Na koniec sezonu, czyli po sześciu 
turniejach najlepsi w rankingu otrzymają dodat-
kowe nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie 
Wielkopolska Akademia Bilardowa i TG Sokół Brody. 
Najgorszy wyniki spośród sześciu startów nie będzie 
brany pod uwagę w ostatecznym rankingu. Aktual-
nie pierwszy w rankingu jest Dominik Pflaum z TG 
Sokół Brody, który zwyciężył w JUNIOR-CUP I 8-bil. 
Obok niego na podium znaleźli się reprezentanci 
Akademii Bilardowej z Rokietnicy. Drugie miejsce 
zajął Oskar Jachimowski, trzecia była Julia Babica, 
a czwarty Szymon Stachowiak. Pierwsza trójka otrzy-
mała statuetki ufundowane przez SWAB, a zwycięz-
ca dodatkowo wzbogacił się o profesjonalny kij bi-
lardowy ufundowany przez właścicieli Akademii. 

Wielki Finał RLB XIII ADVATECH 
zaplanowany na 23 czerwca!

Zbliżamy się do końca rozgrywek grupowych XIII 
edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej ADVATECH. Do 
15 czerwca powinny zakończyć się wszystkie me-
cze sezonu zasadniczego. Później mamy tydzień na 
mecze barażowe i 23 czerwca zostanie rozegrany 
Wielki Finał RLB XIII ADVATECH! Aktualne tabele 
RLB XIII ADVATECH można śledzić na żywo pod na-
stępującymi linkami:

SUPER RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1):

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP VII, od lewej: 
Łukasz Sikorski, Nikodem Jankowiak,  
Dawid Jachimowski i Piotr Likowski
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http://online-brackets.com/view/5055
PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1):
http://online-brackets.com/view/5056

Niepokonani przez ponad rok!!!
W dniu 12 listopada 2016 roku Akademia Bilardo-

wa Rokietnica doznała porażki 2:4 z drużyną Maxi-
mus Bydgoszcz. Od tego czasu przez ponad rok byli-
śmy niepokonani w sezonie zasadniczym II Polskiej 
Ligi Bilardowej. Przez cały rok 2017 i dwie kolejki 
sezonu 2018 pierwszy zespół Akademii pod wodzą 
Michała Potysza triumfował bądź remisował. Dopie-
ro po ponad roku, czyli dokładnie 7 kwietnia 2018 
roku znalazła się drużyna, która potrafiła z nami 
wygrać. Wszystko za sprawą ekipy z Zakręconej Bili 
z Poznania, która pokonała nas wynikiem 4:2. Dru-
żyna z Poznania zagrała w swoim najmocniejszym 
składzie: Michał Berkec, Paweł Rogalski, Piotr Likow-
ski, Szymon Duda i Yahor Mikheyenka. W drużynie 
Akademii wystąpili: Michał Potysz, Andrzej Barski, 
Cezary Jarosz, Arkadiusz Brzękowski i Adam Stan-
kiewicz. Punkty dla naszego zespołu zdobyli Czarek 
i Arek w pojedynkach singlowych. W pozostałych 
pojedynkach singlowych byliśmy bardzo blisko zdo-
byczy punktowych ale niestety zabrakło naprawdę 
niewiele. Trochę gorzej niż zwykle zaprezentowały 
się nasze deble. Również nie tak jak sobie wyobra-
żaliśmy skończył się mecz drugiej drużyny Akade-
mii, która niespodziewanie przegrała aż 0:6 w me-
czu wyjazdowym z Bilard Team Maria Wałbrzych. 
Liczymy na dużo lepsze wieści z kolejnych odsłon 
II PLB. Następna kolejka zaplanowana jest na 26 
maja. Wszystkie wyniki dostępne są tutaj:

http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?-
grupa=1

Świetny występ Adama w Junior-Tour!
W pierwszym ogólnopolskim turnieju Junior Tour 

sezonu 2018, który miał miejsce w klubie Frame 
w Łodzi wzięło udział 144 Juniorów i Juniorek. Wśród 
tak licznej grupy bilardzistów i bilardzistek znala-
zło się 8 reprezentantów Akademii Bilardowej Ro-
kietnica. W kategorii dziewcząt zagrały nasze dwie 
Mistrzynie Polski, czyli Zuzanna Błaszczak i Mile-
na Malicka, a w kategorii chłopców wystąpili: Eryk 
Świdniak, Miłosz Michałowski, Dawid Jachimow-
ski, Nikodem Jankowiak, Arek Brzękowski i Adam 

Stankiewicz. Najlepiej poradził sobie Adam, który 
świetnie zainaugurował rozgrywki juniorskie sezo-
nu 2018 docierając aż do finału!!! Nikodem był 17., 
Arek 33., Dawid 49., a Eryk i Miłosz zostali sklasyfi-
kowani na 65. pozycji. Zwyciężył Wiktor Zieliński re-
prezentujący klub Hades Poznań. Na podium obok 
Wiktora i Adama znaleźli się jeszcze Szymon Ku-
ral (YMCA Kraków) i Michał Urbański (UKS 13 JO-
KER Tomaszów Mazowiecki). W grupie dziewcząt 
Milena zajęła 9.miejsce, a Zuza 17. Zwyciężyła Bo-
gna Świtała (UKS Pałuki Żnin), która w finale poko-

nała Aleksandrę Piąstkę (Łabiszynianka Łabiszyn), 
a na trzecich miejscach znalazły się: Weronika Po-
łczyńska (UKS BILA Zduny) i Natalia Wójcik (UKS 
PROMYK Czerniewice). Kolejne zawody juniorskie, 
to Mistrzostwa Polski w Kielcach zaplanowane na 
28.04 - 03.05. Akademia Bilardowa Rokietnica bę-
dzie tam miała aż 6 swoich reprezentantów! Już te-
raz zaczynamy za nich trzymać kciuki i życzymy jak 
największych sukcesów!!!

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 Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 50zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe 
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od 
poniedziałku 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 ty-
godniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci 
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje 
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w spo-
sób indywidualny, więc nie ma problemu aby do-
pisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bez-
pośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Pierwsza czwórka JUNIOR-CUP I.

Zakręcona Bila Poznań i Akademia Bilardowa Rokietnica

Reprezentanci Akademii podczas Junior-Tour.
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„AKADEMIA ZDROWIA SANTANDERA” z Nordic 
Walking po raz drugi zagości w Rokietnicy !

W  marcowych „Wiadomościach Rokickich” za-
kreśliłem ogólne warunki na jakich w 2018 roku 
będzie odbywała się Akademia Zdrowia Santande-
ra. Ponieważ były to pierwsze i dość ogólne założe-
nia obiecałem, że przed realizacją programu, o za-
istniałych zmianach poinformuje Was, ”maszerów 
NW”, by w momencie startu akcji tj. 18.05.2018 r. 
wszystko było jasne. Ale jeżeli zrodzą się pytania 
lub będą jakieś wątpliwości, mój numer telefonu 
będzie na końcu artykułu. Nie bójcie się, chętnie 
rozwieje wszelkie wątpliwości. 

Zmiany są naprawdę duże. W tzw. między czasie, 
Polska Federacja Nordic Walking, złożyła do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki projekt programu, który 
uruchamia znacznie więcej miejscowości, sił facho-
wych w postaci trenerów, instruktorów oraz oczy-
wiście Was wszystkich, uczestników tego założenia. 
Ministerstwo, mówiąc kolokwialnie sprawę „klep-
nęło” i z właściwym sobie ‘rooozmachem’ przystą-
piło do jego realizacji. Oczywiście zmieniono nazwę, 
która w obecnej formie brzmi „Nodick Walking na 
receptę, Akademia Zdrowia Santandera”. Ale dla 
Nas nie nazwa jest ważna, tylko meritum sprawy, 

czyli możliwość spotkania się ze znajomymi, nauki 
techniki chodzenia i przy okazji spędzenia trochę 
czasu na świeżym powietrzu. 

Spotykać się będziemy w każdy wtorek, przy bo-
isku piłkarskim ,od ul. Szamotulskiej (jak w roku 
ubiegłym) o godz. 17 00, od 8.05. do 27.11.2018 r. 
To nie pomyłka, spotkań będzie więcej, bo aż 30 
i to w stu miejscowościach. Ta liczba może wzro-
snąć do stu kilkunastu. Jednak jak pisałem w mar-
cu, Rokitnica została zakwalifikowana do tej akcji 
już w pierwszej turze i to dzięki Waszej licznej fre-
kwencji w poprzednim roku, ale cieszy mnie fakt, że 
i inni mogą skorzystać. Przypominam, że zajęcia są 
całkowicie bezpłatne. Chcecie, macie czas, lubicie 
ruch na świeżym powietrzu, zabieracie kijki i przy-
chodzicie. Zajęcia będą trwały od godziny piętna-
ście do półtorej godziny. Trasa taka jak w ubiegłym 
roku ok. 5 km. Nie ma znaczenia czy ktoś chodzi 
szybko czy wolno. Tempo Waszego marszu nie ma 
znaczenia. Każdy chodzi w zakresie własnych moż-
liwości i umiejętności. Nie ma też znaczenia wiek 
oraz sprawność fizyczna czy tzw. wytrenowanie. Te 
zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą wyjść 

z domu, trochę się poruszać, spędzić aktywnie czas, 
a przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Często spo-
tykam się z pytaniem „czy aby na pewno dam radę? 
Odpowiedź jest oczywista i prosta. Ten program 
nie został „uruchomiony” dla tych, którzy startują 
w zawodach Mistrzostw Polski lub zawodach wyż-
szej rangi – to jest program dla wszystkich, którzy 
chodzą i chcą chodzić, ale i dla tych, których trzeba 
odpowiednio ukierunkować i pokazać jak zrobić to 
dobrze. W ramach zajęć nie tylko będziemy cho-
dzić, ale nauczymy się rozgrzewki, ćwiczeń ogólno-
rozwojowych oraz rozciągania po treningu. Ale bez 
obaw - każdy da radę, ponieważ każdy ćwiczy wg 
swoich możliwości i umiejętności. Z upływem zajęć 
poznacie i zapamiętacie ich tyle, że będziecie mogli 
się rozgrzać i rozciągnąć w indywidualnych spotka-
niach z NW. Naprawdę zapraszam wszystkie osoby 
chętne, nie bójcie się, przyjdźcie z sąsiadami, znajo-
mymi, przyjaciółmi ponieważ w grupie jest raźniej,  
ponieważ w grupie jest weselej oraz w grupie jest 
siła, która przyniesie nam wiele korzyści. Pierwsze 
spotkanie we wtorek, 8.05.2018 r. godz. 17 00.

Zabierzcie ze sobą kijki. Do zobaczenia!  

Instruktor, Trener PFNW
Dariusz KOSICKI
Tel. 691 636 684

Kochani Czytelnicy,
„Ocean to pikuś!” mogłabym zacytować Łukasza 

Wierzbickiego… Znaleźć bibliotekę w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy to do-
piero wyzwanie! Mowa tu oczywiście o starym bu-
dynku, bo w części odziedziczonej po gimnazjum 
biblioteka zajmuje miejsce centralne. Na szczęście 
sami uczniowie nie mają trudności z odszukaniem 
tutejszej skarbnicy książek ukrytej gdzieś daleko za 
szatniami. Korzystają z niej nader często. Wiem na-
wet dlaczego i nie zawaham się Wam o tym opo-
wiedzieć…

Swoją przygodę z biblioteką szkolną w Rokiet-
nicy rozpoczęłam nieco ponad rok temu w okolicy 
Dnia św. Patryka. Do dziś pamiętam „świąteczno
-funkcjonalny” wystrój wnętrza: po irlandzku zielo-
ny a przy okazji maskujący solidną rurę, która prze-
chodzi przez pomieszczenie…. Zwiedziłam wówczas, 
w ramach spotkania komisji oświaty, całą szkołę. Już 
wtedy poczułam, że tutejsza biblioteka jest miej-
scem niezwykłym, OAZĄ WYTCHNIENIA OD SZKOL-
NEGO ZGIEŁKU, co akurat w warunkach rokietnic-
kiej podstawówki jest szczególnie cenne. Kolejne 
wizyty, odbywane już „na własny rachunek”, tylko 
utwierdziły mnie w takim przekonaniu. Dziś mogę, 

za przesympatyczną gospodynią tego miejsca Panią 
Katarzyną Piechalak, powtórzyć następujące sło-
wa: „Biblioteka szkolna jest miejscem  przyjaznym 
dla każdego -  małego czy dużego, uczącego się czy 
uczącego. Można tu w ciszy popracować, poczytać, 

odrobić zadane lekcje, przygotować materiały po-
trzebne na gazetkę lub do prezentacji, wypoży-

czyć lekturę i inną ciekawą książkę, można zro-
bić plakat, kupić książkę lub po prostu nie robić 
nic. Można też porozmawiać o książkach lub 

zupełnie innych rzeczach”.
Ja akurat piłam tutaj pyszną herbatę, rozma-

wiałam o książkach, podziwiałam te zakupione 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa, a nawet próbowałam wspierać Panią Kasię 
występującą w roli „koła ratunkowego”. Niestety nie 

przydałam się na wiele, bo rozróżniam co najwy-
żej dwie odmiany czerwieni (jasną i ciemną). Tym-
czasem dzieci grające w bibliotece w planszówkę 
„Milionerzy” wspominały jeszcze o szkarłacie, kar-
minie, amarancie, rubinie i kliku innych. Cóż, o ko-
lorach powinnam chyba jeszcze trochę poczytać…

Rozwiałam również o tym, co się dzieje bibliote-
ce, a dzieje się naprawdę wiele, m.in.: 
• Szkolny Konkurs Recytatorski o tytuł Mistrza 

Pięknej Wymowy Wierszyki Łamiące Języki or-
ganizowany już po raz trzeci przy współpracy z lo-
gopedami szkolnymi, polonistami i wychowaw-
cami klas 0-7;

• Całoroczny Kiermasz taniej książki przygotowany 
we współpracy z księgarnią i hurtownią książek. 
Po zakończonym kiermaszu biblioteka rozlicza się 
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płacąc za sprzedane książki, a  w zamian otrzymu-
je książki dla dzieci i młodzieży (które, co bardzo 
ważne, może wybrać). W ubiegłym roku dzięki 
kiermaszowi odbyła się jeszcze jedna atrakcja, 
a mianowicie spotkanie z bardzo znaną i lubia-
ną autorką książek dla dzieci Agnieszką Frączek.  

• W bibliotece znajduje się Skrzynka Życzeń, do któ-
rej uczniowie wrzucają karteczki z tytułem książki, 
którą chcieliby mieć na swojej półce. Dziecięce 
życzenia spełniają się później przy robieniu za-
kupów do biblioteki.

• Co roku 25 listopada odbywa się Święto 
Pluszowego Misia. Do wspólnej zabawy w bi-
bliotece zapraszane są wówczas dzieci z  grupy 
przedszkolnej oraz klasy pierwsze.

• We wrześniu lub najpóźniej w październiku 
uczniowie klas pierwszych przybywają na Pierw-
sze spotkanie w bibliotece szkolnej, podczas któ-
rego zapoznają się z funkcjonowaniem bibliote-
ki, z zasadami w niej obowiązującymi, dowiadują 
się jak wypożyczać i wreszcie – mogą wypoży-
czyć swoją pierwszą książkę z biblioteki szkolnej.

• W tym roku ruszył projekt Z książką przez cały rok, 
który zakończy się we wrześniu, a jego efektem 
będzie wydanie kalendarza na rok 2019. Znajdą 
się w nim prace uczniów szkół z gminy Rokietnica.

• Od wielu lat  biblioteka jest koordynatorem kier-
maszu świątecznego prac uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży przekazywa-
ny jest na organizację Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

• Walentynki w bibliotece, czyli promocja czytelnic-
twa poprzez wystawkę książek do wypożyczenia 
ozdobionych serduszkami z napisami, np. „Weź 
mnie do domu”, „Chcę spędzić z Tobą wieczór”, 
„Znam interesującą historię”. Oprócz tego ucznio-
wie „częstowali się” serduszkami do naklejenia 
na bluzkę z podpisem „ I love biblioteka szkol-
na”. Akcja przypadła wszystkim do gustu, więc 
z pewnością doczekamy się kolejnych odsłon;

• W bibliotece odbywa się szkolny etap konkursu 
Wiosenne Poezjowanie, bo poezja to najlepszy 
sposób na powitanie najpiękniejszej pory roku; 

• „Jak nie czytam, jak czytam”, czyli Ogólnopol-
ska Akcji Czytania w Jednym Momencie organi-
zowana przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”. 
Skierowana jest przede wszystkim do uczniów, ale 
w zeszłym roku dołączyło do rokietnickiej szkoły 
całe przedszkole, gimnazjum, kilka osób z Urzę-
du Gminy oraz mieszkańcy gminy. Efekt był im-
ponujący. W sumie na boisku sportowym zgro-
madziło się ok. 1200 osób!;

• W 2017 roku biblioteka została przyjęta do Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzię-
ki temu otrzymała 15000 zł na zakup nowych 
książek (sprawdziłam, jest w czym wybierać!); 

• Kącik małego czytelnika wyposażony dzięki po-
mocy Rady Rodziców;

• Pełna atrakcji Nocka z Andersenem, zorganizo-
wana po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni 
(13.IV, dla klas czwartych – koordynator  Pani 
Iwona Speina). 
W czerwcowym kalendarzu biblioteki znajduje się 

jeszcze Noc Bibliotek oraz PRZYJMOWANIE POD-
RĘCZNIKÓW. To ostanie, patrząc na liczbę uczniów 
rokietnickiej podstawówki, stanowi nie lada wyzwa-
nie. Najpierw biblioteka musi prawie 900 (!) uczniów 
obdarować podręcznikami, a na zakończenie roku 
te podręczniki odzyskać. Dla Pani Katarzyny oraz 
wspierającej Ją dzielnie Pani Doroty Zalewskiej, to 
naprawdę ogromna praca. Praca, nad czym ubole-
wają wszyscy szkolni bibliotekarze, jakich miałam 
okazję spotkać w ostatnich latach, która odbywa się 
niestety kosztem czytelników. Nie da się bowiem 
prowadzić normalnej działalności biblioteki i jed-
nocześnie liczyć, fakturować, wydawać/odbierać 
podręczniki, ubytkować, etc. W wielu szkołach ten 
proces oznacza częściowy albo całkowity paraliż bi-
blioteki na 3-4 miesiące w roku, co z punktu widze-
nia promocji czytelnictwa wśród dzieci niesie bar-
dzo negatywne skutki. Mam nadzieję, że wkrótce 
pojawią się jakieś rozwiązania systemowe tego pro-
blemu, bo na razie wszystko leży na barkach biblio-
tekarzy. Zarówno dostarczenie uczniom podręcz-
ników, jak i troska, aby nie zapomnieli, że oprócz 
podręczników istnieją również inne książki. Trzeba 

przyznać, spore wyzwanie nawet dla takich „współ-
czesnych Siłaczek”, jak Pani Katarzyna i inne biblio-
tekarki, które miałam przyjemność poznać podczas 
pracy nad cyklem artykułów poświęconych bibliote-
kom szkolnym. O kolejnych opowiem już wkrótce…

Pozdrawiam,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 44
W kalendarzu maj, a skoro maj to mnóstwo 

okazji do świętowania. Jak co roku obchodzimy 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK, a pod koniec miesiąca czeka-
ją na nas jeszcze ROKICKIE INTEGRACJE. Najnow-
sze hasło Tygodnia Bibliotek to (DO)WOLNOŚĆ 
CZYTANIA. Nam kojarzy się ono z PRAWAMI CZY-
TELNIKA sformułowanymi niegdyś przez francu-
skiego pisarza Daniela Pennaca. Oto „dekalog”, 
który zawarł w eseju „Jak powieść”:
• 1. Prawo do nie czytania.
• 2. Prawo do opuszczania stron.
• 3. Prawo do nie kończenia książki.
• 4. Prawo do czytania byle czego.
• 5. Prawo do czytania byle gdzie.
• 6. Prawo do czytania raz tego, raz owego.
• 7. Prawo do ponownego przeczytania.
• 8. Prawo do czytania na głos.
• 9. Prawo do nie mówienia o lekturze.
• 10. Prawo do zatopienia się w lekturze, uzna-

nia świata fikcyjnego za realny.
Waszym zadaniem jest przygotowanie plaka-

tu ilustrującego wybrane prawo z katalogu Da-
niela Pennaca albo wymyślenie własnego pra-
wa czytelnika.

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca 
maja. Można je zostawiać w bibliotece w Rokiet-
nicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@
interia.pl (zdjęcie Waszej pracy). Na uczestników 
konkursu czekają nagrody-niespodzianki. Uwaga! 
Komunikat specjalny! Każda osoba, która zosta-
wi swoją pracę na stoisku Biblioteki w ramach 
Rokickich Integracji otrzyma nagrodę.  Jedno-
cześnie miło nam poinformować, że laureatami 
konkursu nr 42 zostali Pan Adam Jerzycki oraz 
niezawodna Marysia Nowicka. Gratulujemy!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa 
wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY 

ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych 
np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie 
automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz 

dotrzymanie norm emisyjnych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl
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To warto wiedzieć o rynku nieruchomości
Co to jest księga wieczysta?  
Jakie wyczytamy z niej informacje?

Planujesz zakup czy sprzedaż domu lub mieszka-
nia? Warto przypomnieć sobie podstawowe infor-
macje o księgach wieczystych, żeby wiedzieć na co 
zwrócić uwagę przy ich przeglądaniu.

Księgi wieczyste to publiczny, ogólnodostępny re-
jestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. 
Prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych 
w sądach rejonowych właściwych miejscu położenia 
nieruchomości. Prowadzi się je bowiem dla nieru-
chomości, a nie dla właściciela, to znaczy, że jedna 
osoba może być wskazana jako właściciel w wielu 
księgach wieczystych. W myśl zapisów ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece, „nieruchomością jest 
część powierzchni ziemskiej, dla której utworzono 
księgę wieczystą”.

Od 2003 w Polsce prowadzona jest informatyza-
cja ksiąg wieczystych, obecnie większość z nich ma 
już formę elektroniczną. Dostępne są dla każdego na 
portalu Ministerstwa Sprawiedliwość: ekw.ms.gov.
pl. Aby wyszukać księgę w systemie elektronicznym 
należy wprowadzić jej unikatowy numer składający 

się z następujących elementów: symbolu sądu/8-
cyfrowego numeru księgi wieczystej/i cyfry kontro-
lnej. Każda księga wieczysta udostępniana jest też 
w tradycyjnym formacie papierowym. W tym celu 
należy udać do sądu rejonowego, w którego okręgu 
znajduje się dana nieruchomość. Jeśli po przejrze-
niu księgi wieczystej właściciel stwierdzi niezgod-
ność pomiędzy jej treścią a rzeczywistym stanem 
prawnym, powinien uregulować kwestie właści-
wych zapisów (np. aby spadkobiercy zostali wpisa-
ni w miejsce spadkodawcy). Dodajmy, że wpisu do 
księgi wieczystej dokonuje sąd w osobie sędziego 
lub referendarza sądowego na podstawie wniosku 
złożonego przez uprawnioną osobę.

Księga wieczysta ma przejrzystą budowę, nie-
zależnie od typu nieruchomości zawsze pozosta-
je taka sama. Dzieli się na cztery działy, z których 
każdy odpowiada konkretnemu rodzajowi infor-
macji. W Dziale I znajdziemy dane, które umożli-
wiają dokładne oznaczenie nieruchomości, takie 
jak adres czy powierzchnię. Z tego działu dowie-
my się też, jakie prawa przysługują właścicielowi 
danej nieruchomości.

W II Dziale zamieszcza się informacje o właści-
cielu lub wieczystym użytkowniku nieruchomości. 
W przypadku większej liczby właścicieli określone 
są tutaj wielkości ich udziałów.

Z kolei Dział III księgi wieczystej mówi o prawach 
i roszczeniach dotyczących nieruchomości. Tutaj 
znajdziemy m.in. informacje o służebnościach grun-
towych (kto ma prawo przechodzić przez naszą dział-
kę) i przesyłu, czyli praw firm przesyłowych. Ostatni 
dział zawiera informacje o hipotekach. Tutaj miesz-
czą się wszelkie wpisy dotyczące hipotek z dokład-
nym podaniem wysokości kwoty i rodzaju waluty.

Pamiętajmy, aby przymierzając się do zawarcia 
umowy dobrze przyjrzeć się księdze wieczystej. Tyl-
ko w ten sposób możemy mieć pewność, że trans-
akcja będzie bezpieczna. W związku z jawnością 
ksiąg wieczystych nie będziemy się bowiem mogli 
zasłaniać nieznajomością wpi-
sów jakich w niej dokonano.

Kamila Tobolska
licencjonowany agent 

nieruchomości
tel. 693676513

www.remaxexperts.pl

Rozwód. Koniec wspólnego 
życia czy początek nowego?

Z rozwodem łączy się 
wiele emocji, najczęściej 

negatywnych. Związany jest właściwie zawsze z przy-
krymi, często traumatycznymi wydarzeniami i prze-
życiami. Czy należy się go bać i czy może pomóc 
w ułożeniu sobie życia?

Odpowiedź jest prosta: jeżeli życie nie układa 
się tak jakbyśmy chcieli, w szczególności ktoś nas 
krzywdzi w jakikolwiek sposób i żyjemy w perma-
nentnym stresie, trzeba się rozwieźć.

Ale najpierw kilka powodów, dla których mał-
żonkowie, często kobiety odkładają temat rozwo-
du lub w ogóle z niego rezygnują, mimo, że źle czu-
ją się w małżeństwie.
1. Boją się, że zostaną sami i sobie nie poradzą. 

Uważają, że lepsze złe życie ale dobrze znane 
niż niewiadoma.

2. Boją się o sytuację finansową po rozwodzie i czy 
wystarczy pieniędzy na utrzymanie.

3. Nie decydują się na rozwód z powodu dzieci. Uwa-
żają, że lepiej pozostać w kiepskim małżeństwie 
ale nie rozbijać dzieciom rodziny.

4. Nie potrafią wyobrazić sobie życia bez swojego 
męża czy żony, nawet nieidealnych.

5. Boją się oceny środowiska albo krewnych i opi-
nii, że niepotrzebnie rozbijali rodzinę a przecież 
można było zacisnąć zęby i ratować małżeństwo.
Czy są jeszcze inne powody, dla których nie de-

cydujemy się na rozwód? Oczywiście, jest ich wie-
le. Podane powyżej są jednak najczęstsze.

Różne są również sytuacje w małżeństwach i róż-
ne są przyczyny pogorszenia relacji między małżon-
kami. Zdarzają się sytuacje dramatyczne i wręcz po-
wodujące realne zagrożenie zdrowia i życia. Są też 
pozornie zwykłe codzienne sprawy i konflikty, któ-
re powodują, że małżeństwo stopniowo, każdego 

dnia przestaje mieć sens.
Każda przyczyna, nawet pozornie nieistotna dla 

otoczenia, jeżeli powoduje, że czyjeś życie jest cięż-
kie, że nie ma się minimalnej radości z posiadania 
bliskiej osoby i nie czujemy się z nią dobrze na co 
dzień, warta jest przynajmniej przemyślenia. Może 
to czas na rozwód? Po takiej analizie możemy dojść 
do wniosku, że jednak warto zadbać o małżeństwo 
i spróbować odbudować to, co łączyło małżonków 
w dniu ślubu. Nie każde nieporozumienia, nawet 
długotrwałe muszą kończyć się rozwodem. Jeże-
li jednak okaże się, że rachunek zysków i strat wy-
chodzi bardzo negatywnie, czas żeby coś zmienić.  
W myśl zasady „gorzej już i tak nie będzie”.

Ważnym tematem są sytuacje zagrożenia, sytu-
acje niebezpieczne. Jeżeli doświadczamy przemocy 
psychicznej, fizycznej, seksualnej bądź jeżeli krzyw-
dzone są nasze dzieci, trzeba uciekać. Nie wolno do-
puszczać do przypadków długotrwałego stresu, nie 
wolno pozwalać na wieloletnie poniżanie i upoka-
rzanie nas, również w oczach dzieci. Absolutnie nie-
dopuszczalne jest tłumaczenie, że mimo doświad-
czania strachu, przemocy i upokarzania zostajemy 
w małżeństwie dla dobra dzieci. Kiedy w domu jest 
przemoc, nawet jeżeli dzieci nie są bezpośrednio jej 
ofiarami a jedynie przyglądają się poniżaniu swoje-
go rodzica, przeżywają to tak samo. Jest to dla nich 
bardzo niekorzystne i krzywdzące. Nie powinniśmy 
pokazywać dzieciom, że można nas obrażać, bić albo 
wykorzystywać. Dzieci mają szansę wyjść z takiego 
domu z poczuciem, że je również można źle trak-
tować i nie mogą się bronić. Mogą też źle trakto-
wać inne osoby, swoich najbliższych, małżonków. 
Ten przykład powinien wystarczy aby uświadomić 
ofiarom domowej przemocy, że nie wolno dopusz-
czać do długotrwałej patologii w domu.

A zdrada? Bardzo częsty powód rozkładu pożycia 
małżeńskiego (jak mawiają prawnicy). Co robimy 
kiedy zostajemy zdradzeni? Jednokrotnie lub wie-
lokrotnie albo kiedy małżonek po prostu odcho-
dzi do innego partnera? Czujemy się oszukani, ob-
rażeni, poniżeni. Mamy poczucie, że nie jesteśmy 
wiele warci, że wymieniono nas na nowszy model 
albo że małżonek odszedł bo nie dostawał w domu 
tego, czego potrzebował? Wstydzimy się, że rozpa-
da się nasze małżeństwo bo byliśmy niewystarcza-
jąco dobrą żoną/dobrym mężem.

A kto powinien się wstydzić w takiej sytuacji?! 
Nikt inny jak tylko zdradzający małżonek. Zasadą 
małżeństwa jest między innymi wierność. Nie ma 
co do tego wątpliwości. Jeżeli zatem ktoś zdradza, 
łamie podstawową zasadę związku, jest nieuczciwy 
i powinien ponieść konsekwencję.  Czy łatwo przy-
chodzi rozstanie z powodu zdrady? Oczywiście, że 
nie. To jest bardzo trudne. Każdy sam musi ocenić 
czy powinien to zrobić. Ale czy osoba, która raz zdra-
dziła na pewno już nigdy tego nie zrobi? 

Wiele jest sytuacji, kiedy małżeństwo się psu-
je. W tym artykule podano tylko kilka z nich. Wie-
le jest rodzin i każdy z nas jest inny. Ale wielu z nas 
przyjdzie się rozwodzić, z własnej woli lub z woli 
drugiego małżonka. 

W serii artykułów w kolejnych numerach będzie-
cie mogli Państwo przeczytać o wielu kwestiach 
związanych z rozwodami, m.in. o alimentach, prze-
biegu sprawy rozwodowej, jak napisać pozew o roz-
wód, co to znaczy wina w rozkładzie pożycia i na 
czym polega, czy można uzyskać alimenty na mał-
żonka i kiedy, o kontaktach z małoletnimi dziećmi 
po rozwodzie itp.

Zachęcamy do śledzenia naszych artykułów. Pro-
ponujemy również aby Pastwo sami kontaktowali 
się z redakcją i sugerowali, o czym chcieliby prze-
czytać w tej rubryce i jakie tematy prawne Państwa 
ciekawią. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.

Tatiana Kiełb-Szewczyk
radca prawny
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ul. Kolejowa 7, 62-090 Rokietnica

509-781-788

-10% 
rabatu na wszystkie

usługi z tym kuponem!

- Wymiana oleju, filtrów, rozrządu

- Naprawa zawieszenia

- Naprawa hamulców

- Wulkanizacja, sprzedaż i wymiana opon

- Klimatyzacja - serwis oraz naprawa

- Diagnostyka komputerowa

- Pomoc przy zakupie samochodu

*Promocja ważna do 30.09.2018!

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w połu-
dniowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących 
się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczo-
nego centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, 
WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 
2-5 osobowe (15 do 25 m2) z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowero-
wych we wszystkich kierunkach: nad morze, do 
eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami 
komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek 
widoczny z okna, zaledwie o 20 m. 

Niemiecka firma produkcyjna A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o. o. 
działająca w sektorze motoryzacyjnym w oparciu o międzynarodowe 
standardy, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do oddziału 
zlokalizowanego w Batorowie koło Poznania osobę na stanowiska:

 PRACOWNIK PRODUKCJI, MONTAŻYSTA

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@kayser-automotive.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)“. 

Opis stanowiska:
•	Montaż elementów z 

tworzyw sztucznych,  
•	Znakowanie przewodów,
•	Zgrzewanie opakowań 

foliowych,
•	Pakowanie wyrobów 

gotowych do 
pojemników z tworzyw 
sztucznych i worków 
foliowych.

Wymagania
•	Wykształcenie minimum zawodowe,
•	Zdolności manualne,
•	Chęć podjęcia pracy w systemie 

3-zmianowym lub 4-brygadowym,
•	Odpowiedzialność, sumienność, 

punktualność,
•	Umiejętność pracy w zespole,
•	Dodatkowym atutem będzie 

doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku w zakładzie produkcyjnym 
wykorzystującym nowoczesne 
maszyny i automaty produkcyjne.

Oferujemy:
•	Konkurencyjne warunki 

wynagrodzenia i zatrudnienia;
•	Atrakcyjne pakiety 

motywacyjne (prywatna 
opieka medyczna, karty 
Multisport);

•	Pracę w międzynarodowym 
środowisku;

•	Możliwość podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych;

•	Pracę w przyjaznym, 
dynamicznym zespole.

ZAPRASZAMY DO  
ZAMIESZCZANIA REKLAM
tel. 607 566 555  mn@kreator.com.pl
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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:   16 maja 2018 
   13 czerwca 2018 
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105    62-090 ROKIETNICA

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

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

INSTALACJE WOD-KAN i CO
montaż i wymiana kotłów, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, odkurza-

cze centralne, przeróbki starych instalacji, wymiana grzejników i inne.

ZADZWOŃ 602 327 067 mail: jarnow32@wp.pl
Zadowolony klient to podstawa

  Dam pracę 

INTERMARCHE POZNAŃ:  
Zatrudnimy rzeźników i masarzy  
w sklepie Intermarche w Poznaniu, 
Umultowska (Piątkowo).  
Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, 
korzystne warunki pracy.  
Kontakt: tel. 519502172,  
e-mail: kadry.poznan@intermarche.pl 
ul. Umultowska 32, 61-614 Poznań

INTERMARCHE POZNAŃ:  
Zatrudnimy na stanowisko rzeźnika 
osobę do przyuczenia.  
Korzystne wynagrodzenie. 
Kontakt: tel. 519502172,  
e-mail: kadry.poznan@intermarche.pl 
ul. Umultowska 32, 61-614 Poznań

Ogłoszenia 
drobne

Ogłoszenia drobne „dam pracę” i „szukam 
pracy” są darmowe. Prosimy o przesyła-

nie na adres: mn@kreator.com.pl
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

PROSTOWNIKI-AKUMULATORY.PL
Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”

®

Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”
PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 9-17
Sobota 9-14

Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”
POZNAŃ
ul. Małe Garbary 1
61-756 Poznań
tel. 61 628 21 03
Godziny otwarcia
Pn.- Pt. 8-19
Sobota 9-14

Akumulator 62ah – od 179zł
Akumulator 72ah – od 199 zł

Akumulator 100ah – od 279 zł 

tel. 665 013 131 www.zielonamanufaktura.org

Nie wiesz, jak zaaranżować  
balkon, taras, ogród?

Zadzwoń, zrobimy to za Ciebie.

Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00

SPRZEDAŻ  
DRZEW

I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

Zakładanie  
i pielęgnacja ogrodów

torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269

tel. 505 703 678

www.masp.pl

514 280 380

www.masp.pl / info@masp.pl / 61 866 83 48 / 514 280 380

P A W I L O N  O B O K  A P T E K I
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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

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl

GARNITURY KOMUNIJNE

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE 
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ul. Szamotulska 53, Rokietnica
tel. 721 441 181

WULKANIZACJAMYJNIA RĘCZNA

kompleksowo  
wyposażonych  
sal dla 200 dzieci.

godzin bezpłatnej opieki, każda kolejna 
rozpoczęta godzina opieki = 1 zł.  
6-latki opieka bezpłatna.9 5

NOWE 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
w Złotnikach

www.akademosprzedszkole.plt: +48 608 040 131

Przedszkole
otwarte w godz.

6        18

Serdecznie zapraszamy
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

Organ prowadzący: Edu Dydaktyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 8a 
62-002 Suchy Las

Serdecznie zapraszamy 
do nowoczesnej, w pełni 
wyposażonej, spełniającej 
najwyższe standardy 
placówki, która rozpocznie  
działalność już we wrześniu 
2018 roku.

TRWA REKRUTACJA


