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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?
	08.06. – JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM!, CZYTAMY!, ROKIETNICA CZYTA, godz. 10.00, Rokietnica Boisko 

Sportowe przy ul. Szamotulskiej;
	08.06. – Spotkanie autorskie z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim – pt. „Niezwykła Rumunia – Spo-

tkanie z Drakulą – Sala koncertowa GOK, Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz. 18.00 – zaprasza: Biblioteka 
Gminna im. M. Konopnickiej;

	09.06. – Artystyczny Dzień Dziecka – start godz.14.00, Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu, Rokietnica 
ul. Szamotulska 29 

	17.06. – Rajd Rowerowy „Ku Pamięci” - start godz. 10.00, Cerekwica, zbiórka przed Klubem Sołeckim 
ul. Szamotulska 7.

	28.06. – „Cerekwickie Trele” – Mrowino, ul. Poznańska, Restauracja Przystań godz. 11.00 
	23.06. – Festyn z Okazji Dnia Dziecka – Sołectwo Żydowo-Rostworowo, teren przy świetlicy wiejskiej 

w Żydowie – start godz. 16.00 
 Godz. 20.00 zabawa taneczna – muzyka na żywo – impreza odbędzie się niezależnie od pogody
	30.06. – Festyn Rodzinny „KOCHAM CIĘ POLSKO”

Drodzy Czytelnicy
Ostatnio gdzie nie spojrzę, każdy ma swoje słusz-

ne i co gorsza jedyne zdanie na każdy temat, począw-
szy od najmniej ważnych drobiazgów, skończyw-
szy na sprawach naprawdę ważnych. „Swoje wiem” 
– mówią na ogół te osoby, które są przekonane, że 
zawsze mają rację, te które nie odczuwają wyrzu-
tów sumienia spowodowanych ich niewłaściwym 
zachowaniem, te które nie przyznają się do „winy” 
i z reguły mówią, że to zawsze „inni” są winni. Ta-
kie osoby są też zwykle podejrzliwe, przepełnione 
złością, mściwe, przekonane o własnej wyższości. 
Chcą też wszystko podporządkować sobie, reszta 
się nie liczy tylko jego udogodnienia, jego cele, jego 
potrzeby, chęci itd., a to wszystko wbrew naturze.

Nawet mogłabym to zrozumieć – ponieważ po-
czucie, że ma się zawsze rację, daje nam komfort, 

a przyznanie się do pewnych negatywnych aspek-
tów naszego jestestwa daje nam niestety poczucie 
dyskomfortu. Jednak zawiść, nienawiść i cała resz-
ta tego zła o którym wspomniałam jest tak okrop-
na, że niszczy ludzkie dobre odruchy. 

Nie lada wyzwaniem jest umieć przyznać się do 
błędu… Pamiętajmy też, że dobro zawsze jest lep-
sze i przynosi więcej korzyści.

Nie oceniajmy, nie szu-
kajmy winnych, żyjmy tak 
abyśmy nie musieli mieć 
wyrzutów sumienia i że-
byśmy umieli naprawiać 
swoje błędy.

Teresa Wieczorek

Sprostowanie
W artykule Rokickich Wiadomości nr 5/2018 pt. „Śnieżycowy Jar”  została podana błędna nazwa miejscowo-
ści Uhorowo. Ta miejscowość na trasie Oborniki – Murowana Goślina nazywa się Uchorowo.
Za oczywisty błąd w nazewnictwie, który nie powinien zaistnieć, autorzy przepraszają czytelników, choć 
podając za Seneką Młodszym – „Errare humanum est”.

Mirosława, Andrzej Deckert

Drogie Dzieci
Z okazji Waszego Święta życzę Wam Wszystkim, 

niezależnie od wieku, samych beztroskich, 
słonecznych dni, wiele uśmiechu i radości, 
fascynujących przygód oraz spełnienia marzeń. 
Niech uśmiech zawsze promienieje na waszych 
twarzach i każdego dnia niech spotykają was 
nowe przygody w gronie przyjaciół i kochającej 
rodziny.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 
składamy wszystkim Dzieciom życzenia zdrowia, 
szczęścia, spełnienia marzeń, wielu sukcesów 
w szkole oraz dużo uśmiechu i beztroskiej zabawy.

Redakcja „Rokickich Wiadomości”
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Z prac Rady Gminy
LIII Sesja Rady Gminy 
Rokietnica

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się LIII sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
radny Krzysztof Zielonka złożył interpelację w spra-
wie spełnienia ustawowych wymogów dotyczących 
wykorzystania w ruchu drogowym łącznika pomię-
dzy ul. Radosną w Kiekrzu; radna Joanna Nowak 
złożyła interpelację w sprawie naprawy nawierzch-
ni ul. Leśnej w Kiekrzu; radny Michał Cieciora zło-
żył interpelację w sprawie: wyłączenia z projektu 
oraz wykonania oświetlenia na odcinku Napacha-
nie-Rokietnica wzdłuż pasa drogowego w ciągu ul. 
Szkolnej; radny Paweł Dankowski złożył interpelacje 
w sprawie: budowy oświetlenia oraz poprawy sta-
nu nawierzchni na ul. Gminnej w Rokietnicy; ozna-
kowania przejścia dla pieszych oraz wybudowania 
chodnika na odcinku ul. Golęcińskiej w Rokietni-
cy; sprawdzenia rodzaju inwestycji przy ul. Podgór-
nej w Rokietnicy oraz wyrównania ul. Szkutniczej 
w Kiekrzu; radny Paweł Dankowski złożył zapyta-
nie w sprawie zamontowania spowalniaczy na ul. 
Spokojnej w Rokietnicy.

W trakcie debaty Wójt Gminy Rokietnica przed-
stawił prezentację dotyczącą podsumowania Zebrań 
Wiejskich. Prezes Sp. PUK - Michał Wieland przed-
stawił prezentację dotyczącą porządku i czystości 
w Gminie – funkcjonowania Sp. PUK. 

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]:
LIII/500/2018 w sprawie: określenia zasad udzielania 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realiza-
cji obowiązkowych zajęć dyrektorom i wicedyrektorom 
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Rokietnica - 13 głosów ,,za’’;

LIII/501/2018 w sprawie: określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psy-
chologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych - 13 głosów ,,za’’;

LIII/502/2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych - 13 głosów ,,za’’;

LIII/503/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Krzyszkowo - 14 głosów ,,za’’;

LIII/504/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ro-
kietnica na 2018 rok - 14 głosów ,,za’’;

LIII/505/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 - 
14 głosów ,,za’’;

LIII/506/2018 w sprawie: powołania Zespołu opiniujące-
go kandydatury na ławników - 14 głosów ,,za’’;

LIII/507/2018 w sprawie: rozszerzenia składu Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego 
Rady Gminy Rokietnica - 14 głosów ,,za’’;

LIII/508/2018 w sprawie: przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi - 14 głosów ,,za’’.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Przewodni-

czący Rady poinformował, iż klub radnych ,,Lepsza 
Rokietnica’’ zwiększył swój skład osobowy o Radną 

Agnieszkę Kram. Radny Krzysztof Zielonka poruszył 
kwestię kontaktowania się Urzędu Gminy z przedsta-
wicielami ul. Ogrodowej w Kiekrzu; zrobienia chod-
nika na ul. Poznańskiej w Kiekrzu oraz zapytał, czy 
jest jakiś problem dotyczący podłączenia wody do 
sklepu Dino w Kiekrzu. Radny Władysław Mielcarek 
wnioskował o posprzątanie przez firmę odzieży i pil-
nowanie porządku obok pojemnika na odzież uży-
waną usytuowanego na os. Parkowym. Radny Zbi-
gniew Muszyński poruszył temat dotyczący Programu 
OZE. Radny Michał Cieciora wnioskował o oznaczenie 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
przy ROS w sposób obecnie obowiązujący - kolorem 
niebieskim. Sołtys Józef Fudala oznajmił, iż na ul. Rol-
nej w Rokietnicy nie ma żadnych informacji o pra-
cach drogowych, ponadto pojazdy DHL rozjeżdżają 
cały chodnik. Sołtys poprosił o wyrównanie parkingu 
przy kościele oraz doprowadzenie placu ,,rumpucio-
wego’’ do stanu użytkowości. Sołtys Maria Chojnac-
ka poruszyła kwestię związaną z organizacją ruchu 
w Krzyszkowie. Sołtys Anna Niesiobęcka wnioskowa-
ła o pilną interwencję wymiany nieświecących lamp 
przy ul. Obornickiej. Mieszkanka Rokietnicy odczyta-
ła pismo, które złożyła do Urzędu Gminy w Rokiet-
nicy, związane z budową chlewni na działce przy ul. 
Krętej w Rokietnicy. 

Aneta Dolacińska 
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich 

UG Rokietnica

Niecodzienna wizyta
W kwietniu Rada Społeczna ds. Osób Niepełno-

sprawnych przy staroście powiatu poznańskiego uda-
ła się do Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, działa-
jącego w ramach Stowarzyszenia Na Tak w Poznaniu.

Idea narodziła się wraz z zapisem testamentu 
poznańskiej lekarki Haliny Sobkiewicz, która prze-
kazała willę przy ul. Płowieckiej Stowarzyszeniu – 
chciała, by po jej śmierci dom służył osobom nie-
pełnosprawnym. 

Pomysł został zrealizowany przy współudziale 
poznańskiego budżetu obywatelskiego. Realiza-
cja tego zadania nie była łatwa. Młodzi ludzie, za-
paleńcy, niesamowicie oddani niepełnosprawnym 
przetarli drogę w kraju tym, którzy chcieliby takie 
ośrodki zakładać.

Dom przeznaczony jest dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i ruchowo z terenu Poznania. 
Priorytet to zapewnienie opieki całodobowej, do 
21 dni. Chętnie goszczą osoby w systemie wsparcia 
dziennego (od 16 roku życia, w wyjątkowych sytu-
acjach młodsze, ale mające nie mniej niż 10 lat). Jak 
nas poinformowano „Poranek” ma pozwolenie na 

przyjęcie dwóch osób spoza Poznania (ostatnio ko-
rzystała osoba niepełnosprawna z Opola). Potrze-
by w tym temacie są ogromne, a takich ośrodków 
w Polsce można zliczyć zaledwie na palcach jednej 
ręki (i to jeszcze niejeden palec należałoby schować).

Misją „Poranka” jest zapewnienie tzw. pobytu 
wytchnieniowego (kiedy rodzice, opiekunowie są 
zmuszeni „załatwiać” istotne sprawy, jak własna 
hospitalizacja, zabiegi rehabilitacyjne, nagły wyjazd 
lub inne sytuacje życiowe czy po prostu potrzebują 
odpoczynku fizycznego i psychicznego.

Potrzebujący mają do dyspozycji 4 pokoje z ła-
zienkami. Jednorazowo może przebywać 5 osób. 
Przebywający przede wszystkim mają zapewnioną 
bardzo rodzinną atmosferę, o którą dba wyspecjali-
zowana kadra młodych ludzi z powołaniem do pra-
cy na rzecz osób z niepełnosprawnością (terapeuci 
zajęciowi, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, 
psychologowie, pedagodzy specjalni).

Stowarzyszenie Na Tak prowadzi bardzo szeroką 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i co 
jest ważne podejmowane przez nie inicjatywy nie 
są konkurencją dla siebie – wręcz się wspomagają.

Więcej informacji można zaczerpnąć pod nr 61 665 
85 80 w godz. 8.00 – 20.00 lub poranek@natak.pl 

albo na profilu fb Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”.
Z wyrazami szacunku 

Krystyna Semba
wiceprzewodnicząca Rady ds. Osób Niepełno-

sprawnych przy staroście pow. poznańskiego

Uwaga, przedsiębiorcy!

Zdublowane wpisy w CEIDG
W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada wiele 

wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy), powi-
nien wykreślić ten/te wpisy, które są niepopraw-
ne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny”  
(art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynno-
ści w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie „Konstytucji biznesu” (ustawa weszła w życie 
30 kwietnia 2018 r.). Po upływie ww. terminu 
CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpi-
sy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż je-
den wpis „aktywny”.

Lota Ewa – Urząd Gminy w Rokietnicy
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Światłowód to nie wszystko
czyli krótka historia Internetu stacjonarnego 
w Rokietnicy
Jak to było  
10 lat temu? 

Ktoś sobie przypomi-
na? Nie? Nic dziwnego, 
bo wspomnienia z tam-
tego okresu nie należą 
do najprzyjemniejszych. Jeden ogólnopolski ope-
rator, wątpliwej jakości miedziane kable, przecią-
żone koncentratory i centrale zbyt oddalone od 
naszych mieszkań. Nic wtedy się tak nie rozwija-
ło jak dział reklamacji jedynego operatora. Wte-
dy na rynku pojawiła się alternatywa - stacjonarny 
internet przekazywany drogą radiową. Z począt-
ku był bardzo uzależniony od warunków atmosfe-
rycznych i przeszkód na tzw. widoczności. Instala-
cjami parało się kilka mniejszych lokalnych firm. 
Internet radiowy docierał również tam gdzie nie 
było kabla telefonicznego, więc dla niektórych było 
to jedyne rozwiązanie. Z biegiem czasu przesyłany 
Internet zaczął “ważyć” coraz więcej. Pojawiły się 
skomplikowane strony www, usługi głosowe i wi-
deo, które wymusiły na operatorach pewien stan-
dard jakości. Radiówka źle zbudowana nie trzyma-
ła poziomu. Internet “haczył się”, był wrażliwy na 
deszcz, zakłócenia, nie dało się na nim pracować. 
Radiówka przeżywała wtedy trudny okres. W koń-
cu jedna z lokalnych firm postawiła sobie pytanie, 
czy Internet radiowy ma sens. 

Jak było 4 lata temu?
Od 10 lat na terenie gminy Rokietnica prowadzili 

badania nad jakością i aktywnością sieci bezprzewo-
dowych. Badania polegały na analizie częstotliwo-
ści i pojawiających się na nich zakłóceniach. Analiza 
zgromadzonych danych pozwoliła wypracować taki 
model zasilania radiowego, który podołał wyższym 
prędkościom bez strat jakości połączenia. Model 
ten został zastosowany na szeroką skalę w latach 
2012-2014, kiedy to Systemia.pl pozyskała środki 
unijne z konkursu 8.4 na rozbudowę infrastruktury 
radiowej między innymi w gminie Rokietnica, nie-
stety z wyłączeniem samej miejscowości Rokietnica. 
W ramach projektu zostało wtedy przyłączone po-
nad 700 gospodarstw domowych, firm i jednostek 
użyteczności publicznej (mapka poniżej pokazuje 

wybudowane nadajniki). W międzyczasie większe 
firmy postanowiły również skorzystać z Internetu 
radiowego, wtedy powstał WIMAX. Nigdy jednak 
nie stał się tak popularnu jak “radiówki” od lokal-
nych operatorów. Przede wszystkim dlatego, że jego 
prędkości były bardzo ograniczone.

Internet musi być szybki i tani, czyli 
plan na światłowody w Rokietnicy!

Do konkursu o dofinansowanie budowy świa-
tłowodu w gminie Rokietnica mógł przystąpić tyl-
ko duży operator. Tak też się stało. Niestety duży 
operator to kapitał zagraniczny, co może oznaczać, 
że działalność nastawiona jest przede wszystkim na 
uzyskanie dużego zysku, czyli dużą ilość abonamen-
tów, co niekoniecznie musi iść w parze z jakością 
i nowoczesną usługą. Kapitał zagraniczny to rów-
nież, jak się często zdarza, niepłacenie podatków 
w Polsce. Ministerstwo Finansów opublikowało nie-
dawno informację o rozliczeniach ponad 2 tys. naj-
większych firm. W 2016 r. podatku CIT do budżetu, 
nie zapłacili niektórzy operatorzy telekomunikacyj-
ni. Zgodnie z informacją MF, Orange miał w 2016 
r. 689 mln 269 tys. 863 zł straty przy przychodach 
na kwotę 13 mld 22 mln 747 tys. 892 zł. Strata Po-
lkomtela, operatora sieci Plus, wyniosła 807 mln 
700 tys. 674 zł (przychody 8 mld 425 mln 769 tys. 
299 zł), a T-Mobile miał 3 mld 194 mln 544 tys. 626 
zł (przychody 7 mld 473 mln 187 tys. 255 zł). Inea 
miała stratę 16 mln 796 tys. 322 zł (przychody 264 
mln 722 tys. 678 zł).

(Źródło: https://www.telix.pl/rynek/pra-
wo/2018/05/912128/) 

Na dodatek obecna oferta udostępniania wybu-
dowanych światłowodów innym operatorom, po-

zostawia wiele do życzenia i w praktyce sprowa-
dza się do blokowania innych operatorów, czy to 
wysokością opłat, czy innymi warunkami umowy, 
przez co rozwój konkurencji staje pod dużym zna-
kiem zapytania. Z czym to się wiąże dla mieszkań-
ca gminy Rokietnica? Internet ze światłowodu nie 
będzie tani. Praktyka pokazuje, że duży operator 
tam gdzie nie musi konkurować trzyma wysokie 
ceny. Na dodatek światłowód wcale nie daje gwa-
rancji wysokiej jakości usług. Dlatego oprócz no-
woczesnej technologii konkurencja jest niezbędna.

Światłowód to nie wszystko.

Lokalny operator się nie poddaje. Od dwóch lat 
mieszkańcy osiedla Kalinowego w Rokietnicy mogą 
korzystać z Internetu światłowodowego. Sieć stwo-
rzona przez Systemia.pl jako pierwsza w Rokietnicy 
oferuje dostęp do Internetu Symetrycznego oraz Te-
lewizji w 4K, a powstała na liczne wnioski mieszkań-
ców, którzy niezadowoleni z ówczesnego operatora, 
szukali sensownej alternatywy. Budowa była reali-
zowana z własnych środków firmy, kapitału 100% 
polskiego, gdyż Rokietnica wyłączona była wtedy 
z listy miejscowości, które podlegały dotacjom unij-
nym. Na dodatek ówczesny operator, który bazował 
na okablowaniu koncentrycznym, odmówił udo-
stępnienia kanalizy, tłumacząc się, jej stuprocen-
towym wykorzystaniem. Obecnie ze światłowodu 
w Rokietnicy można korzystać jeszcze na osiedlach 
przy Trakcie Napoleońskim, na ulicach: Szamotul-
skiej, Jaśminowej, Szkolnej, Francuskiej oraz w więk-
szości nowo budowanych inwestycji wielomieszka-
niowych. Bardzo szybki i stabilny Internet radiowy 
obejmuje zarówno Rokietnicę jak i Bytkowo, Ce-
rekwicę, Kiekrz, Kobylniki, Krzyszkowo, Mrowino, 
Przybrodę, Rogierówko, Rostworowo, Napachanie, 
Starzyny, Żydowo.

O czym pamiętać?
Ważne, żeby każdy mieszkaniec gminy zdawał 

sobie sprawę, że ma wybór. Wspierając lokalną ini-
cjatywę inwestuje w nowoczesność i własną przy-
szłość, gdyż ma pewność, że pieniądze z podatków 
służą budowie szkół, przedszkoli, utrzymują lokalną 
infrastrukturę, służbę zdrowia, czy też obiekty uży-
teczności publicznej z których wszyscy korzystamy.

Maciej Różański

Światłowody już wybudowane przez lokalną fir-
mę Systemia.pl w Rokietnicy, oraz podłączone do 
nich osiedla wielorodzinne.
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Zmieniamy się dla Was

Urząd z POWER-em, e-usługami 
i nowym Biurem Obsługi Interesanta

Wielokrotnie deklarowana troska o jakość świad-
czonych przez Urząd Gminy Rokietnica usług, czyli 
mówiąc wprost – o poziom satysfakcji klienta, oprócz 
znanych dotychczas form, metod i już wdrożonych 
standardów, zyska nowy wymiar. Planowane roz-
wiązania, umożliwią z jednej strony przeorientowa-
nie możliwości i sposobu załatwienia u nas wielu 
spraw, z drugiej zaś zmienią wewnętrzną organi-
zację Urzędu. Ich skalę, z racji stopnia i istotności, 
uznać należy za znaczącą.

Cyfryzacja za unijne wsparcie. 
WRPO i POWER

Wspólną cechą modyfikacji kontaktu na linii 
Urząd – klient jest cyfryzacja, czyli umożliwienie 
w stopniu znaczącym korzystania z usług Urzędu 
także drogą elektroniczną. Kolejnym wyróżnikiem 
– wykorzystanie do wdrożenia nowych rozwiązań 
programów unijnych o znaczącym poziomie dofi-
nasowania. Jeszcze w listopadzie 2016 r. złożyliśmy 
wniosek do WRPO w ramach Osi Priorytetowej 2: 
Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1. Roz-
wój elektronicznych usług publicznych, Poddzia-
łania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicz-
nych. By zwielokrotnić szanse na uzyskanie unijnego 
wsparcia, przystąpiliśmy do realizacji objętego nim 
projektu o nazwie „Rozwój i integracja systemów 
informatycznych wspierających komunikację elektro-
niczną”, w partnerstwie 17 gmin. Wartość naszych 
wspólnych działań opiewa na niebagatelna kwotę 
ponad 11,5 mln zł, w której, jako zadanie 11: „Roz-
wój elektronicznych systemów obsługi obywateli 
oraz systemów wspomagających funkcjonowanie 
Gminy Rokietnica”, realizować będziemy zamówie-
nia na kwotę ponad 0,5 mln zł. Poziom dofinasowa-
nia sięgnie ok 350 tys. zł. Obejmie zarówno zakup 

systemów informatycznych, urządzeń umożliwia-
jących ich sprawne działanie, niezbędne szkolenia 
wdrożeniowe dla pracowników i radnych oraz mate-
riały instruktażowe dla klientów. Czas wdrożeń, po 
trwającej prawie rok procedurze oceny wniosków, 
który zakończyliśmy na wysokiej drugiej pozycji li-
sty rankingowej, zacznie się niebawem. Jesteśmy 
już po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych 
na wszystkie cztery części zamówienia. Najwięk-
sza z nich, która dotknie „serca” Urzędu – elektro-
niczny obieg dokumentacji, systemy dziedzinowe 
pozwalające elektronicznie „objąć” zakres spraw 
m.in. z dziedziny podatków i opłat, w tym opłaty 
za śmieci, ewidencji ludności, nieruchomości, za-
gospodarowania przestrzennego, została sformali-
zowana podpisaniem umowy w dniu 14 maja 2018 
r. To od tego momentu rozpoczną się wdrożenia, 
które z całą pewnością obejmą cały czas wakacji.

Drugim programem, nie angażującym w żad-
nym stopniu środków z budżetu gminy Rokiet-
nica, jest tzw. POWER czyli Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój, wdrażany przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji. W jego ramach, w projekcie 
partnerskim „E-urzędy w powiatach poznańskim 
i gnieźnieńskim”, realizowanym wspólnie z gminami 
Czerwonak, Gniezno, Kłecko i Murowana Goślina, 
usprawnimy działanie systemów informatycznych 
do obsługi podatków i opłat, zyskamy oprogramo-
wanie do zarządzania nieruchomościami, narzędzie 
umożliwiające badanie satysfakcji naszych klien-
tów, otrzymamy sprzęt komputerowy (4 zestawy 
z oprogramowaniem) i pracujące z nim urządze-
nia, które w sposób pełny pozwolą prowadzić już 
działający w naszym Urzędzie Punkt Potwierdzania 
Profilu Zaufany. Ważną wartością tego projektu jest 
także możliwość przeszkolenia 27 urzędników. Do-
skonalenie ich kompetencji przebiegać będzie w  6 
blokowych cyklach tematycznych. Wartość projek-
tu to prawie 1 mln zł, z czego dofinansowanie to 
ponad 840 tys. zł. Wkład własny każdej gminy to 
wartość otrzymywanych wynagrodzeń w ramach 
istniejących stosunków pracy. Realizacja tego pro-
jektu trwać będzie do I półrocza 2019 r.   

Co zyska nasz klient? 
e-BOI, podgląd spraw, e-decyzje, 
e-płatność, e-formularze, 
e-konsultacje

Dla naszych klientów, w tym przede wszystkim 
mieszkańców gminy Rokietnica, najważniejszy jest 
cel i skutek tych zmian czyli to, w jakim stopniu uła-
twią i usprawnią one ich kontakt z administracją. 
Pierwszą ważną wartością będzie możliwość zała-
twienia wielu spraw bez wychodzenia z domu za 
pośrednictwem Internetu. Podstawowy i niezbędny 
warunek, który musi spełnić każdy z naszych klien-
tów to posiadanie profilu zaufanego – czyli unika-



7czerwiec 2018

towego podpisu „e”, stanowiącego weryfikowany 
przez system ciąg informacji o każdym z nas, „za-
mknięty” w konfiguracji znaków. To nic innego jak 
zastąpienie podpisu składanego przez nas „fizycz-
nie” na papierze wersją elektroniczną. Złożenie 
wniosku o założenie profilu odbywa się za pomo-
cą strony internetowej: https://pz.gov.pl/pz/in-
dex. Jego „aktywacja” czyli potwierdzenie, może 
nastąpić np. poprzez odwiedzenie działającego 
także w naszym Urzędzie Punktu Potwierdzania 
Profilu Zaufanego. Uzyskany 8 lutego 2018 r. cer-
tyfikat pozwolił nam do dnia dzisiejszego potwier-
dzić już 66 profili!

Każdy klient zidentyfikowany przez nasz system 
dzięki profilowi zaufany, będzie miał możliwość 
„wejścia” do Urzędu poprzez Elektroniczne Biuro 
Obsługi Interesanta dostępne bezpośrednio po-
przez stronę startową www.rokietnica.pl. To nic 
innego jak „okno” kontaktowe, przez które złożyć 
będzie można np. deklarację podatkową, śledzić 
co dzieje się z nią dalej, sprawdzić czy wydana zo-
stała decyzja, otrzymać ją w wersji elektronicznej 
i wreszcie dokonać zapłaty nałożonego nią zobo-
wiązania poprzez system płatności elektronicznych 
- także ratalnie. Tą sama drogą uiścić będzie można 
również „opłatę śmieciową”. Każdy sprawdzi także 
jak wygląda jego podatkowe konto: co już uiścił lub 
z czym zalega. Będzie miał także możliwość złożyć 
elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia, 
zapłacić związaną z nim opłatę skarbową, spraw-
dzić status załatwianej sprawy. Dodatkowo to nowe 
elektroniczne okno kontaktowe będzie umożliwia-
ło przekierowanie do ogólnokrajowych portali pu-
blicznych np. obsługujących świadczenia 500+, do-
wody osobiste czy ZUS.

Łączność z platformą ePUAP (elektroniczna Plat-
forma Usług Administracji Publicznej) umożliwi tak-
że stworzenie i udostępnienie tzw e-formularzy. To 
nic innego jak dotychczas działające na naszej stro-
nie internetowej wnioski związane z kartami usług 
publicznych z tą jednak zasadniczą różnicą, że dzię-
ki wdrożonemu rozwiązaniu, nastąpi ich częściowe 
automatyczne wypełnienie (walidacja dzięki danym 
PESEL), a po dopisaniu pozostałych danych będzie 
można „złożyć” je do Urzędu elektronicznie – bez 
wychodzenia z domu. Z kolei wprowadzony po na-
szej stronie system, skieruje dzięki specjalnej skrzyn-
ce (ESP) formularz bezpośrednio na biurko urzędni-
ka, który prowadzić będzie daną sprawę. Jeśli nasz 
klient, składając stosowne oświadczenie, zdecydu-
je się na pełną ścieżkę elektroniczną – otrzymanie 
odpowiedzi, pisma, zaświadczenia, decyzji nastąpi 
na jego konto na ePUAP. Wszystko bez ograniczeń 
związanych z godzinami otwarcia Urzędu, czy po-
średnictwa poczty.

Uzupełnieniem całego pakietu „e” będzie możli-
wość prowadzenia konsultacji drogą elektroniczną. 
Dzięki temu narzędziu poddawane społecznej opinii 
projekty, dokumenty, plany, strategie, rozwiązania, 
czy prośby o udział w badaniu ankietowym można 
będzie oceniać, komentować i wypełniać  on-line, 
zaś Urząd otrzymywać będzie wstępny, podsumo-
wujący raport wyników.

E-sesja
Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicz-

nym wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 
nakłada na samorządy m.in. wdrożenie głosowania 

przez radnych z wykorzystaniem urządzeń elektro-
nicznych, prowadzenie transmisji on-line z obrad se-
sji oraz dokonywanie z nich nagrań w formie obrazu 
i dźwięku. Cieszy nas fakt, że wywiązanie się z tego 
obowiązku będzie możliwe także dzięki realizowa-
nemu projektowi. Jedno z zadań bowiem, poprzez 
odpowiednie oprogramowanie, pozwoli usprawnić 
obsługę posiedzeń rady, zastąpić żmudne pisanie 
protokołów odpowiednio opisanym udostępnia-
niem nagrań i publikować wyniki głosowań – oczy-
wiście już prowadzone na tabletach. Wprawdzie 
nowe przepisy są obligatoryjne dla radnych nowej 
kadencji, niemniej jednak w Rokietnicy narzędzie 
to zacznie działać niebawem. Głosowanie elektro-
niczne wdrażamy już na sesji w maju. 

Budynek C Urzędu – nowa 
„miejscówka” z przestronną salą 
obsługi i bez architektonicznych 
barier 

30 kwietnia 2018 r. nasz Urząd przejął zakupio-
ny przez Gminę Rokietnica budynek znany wielu 
naszym mieszkańcom ze swojej dotychczasowej 
funkcji. W działającym dotąd w tym miejscu ban-
ku, uruchomimy nowe Biuro Obsługi Interesanta, 
przeniesiemy Urząd Stanu Cywilnego, dział ewidencji 
ludności i dowodów osobistych. Takie rozwiązanie, 
dzięki likwidacji bariery schodów, pozwoli zniwe-
lować największą naszą niedogodność – utrudnie-
nie architektoniczne dla niepełnosprawnych i osób 
z małymi dziećmi. Budynek C, bo tak identyfikować 
będziemy trzeci z całego kompleksu obiekt Urzę-
du Gminy Rokietnica, zapewni wszystkim klientom 
właściwy standard obsługi -  pozwoli uniknąć do-
tkliwego dotąd tłoczenia się w niezbyt przestron-
nych przestrzeniach, udostępni kącik dla dzieci, to-
aletę dostosowaną dla niepełnosprawnych, punkt 
informacyjny w formie kiosku multimedialnego, za-
kupionego także w ramach realizowanego projek-
tu ze wsparciem unijnym, da możliwość rozpropa-
gowania usług świadczonych elektronicznie. To tu 
także docelowo przeniesione zostaną urządzenia 
serwerowe, działać będzie nasz Punkt Potwierdza-
nia Profilu Zaufany, udostępniany będzie pełen in-
struktaż korzystania z platformy ePUAP. Wreszcie 
spokojnie, w bardziej przyjaznych warunkach, bę-
dzie można załatwić sprawy meldunkowe, złożyć 
wniosek o dowód osobisty, a nawet wziąć kame-
ralny ślub cywilny.

W dotychczasowej lokalizacji Biura Obsługi Inter-
santa i USC w budynku A działać będzie Referat In-
westycji i infrastruktury, stłoczony dotąd w dwóch 
małych pokojach. 

Ważną informacją jest także przeniesienie Ośrod-

ka Pomocy Społecznej do budynku po bibliotece 
gminnej oraz przygotowanie w zajmowanych dotych-
czas przez OPS pomieszczeniach w budynku B salki 
posiedzeń dla komisji Rady Gminy, biura Przewod-
niczącego Rady oraz miejsca dyżurów dla radnych. 

Celem przedstawionych zmian jest także popra-
wa komfortu pracy urzędników. Cała załoga tak UG, 
jak i OPS, po prostu na to zasługuje.

Obecnie w budynku C i w nowej lokalizacji OPS 
trwa remont adaptacyjny. Udostępnienie pomiesz-
czeń klientom planujemy od lipca 2018.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Ekspert ZUS  
w naszej gminie

18 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 
13:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy 
(budynek A, sala sesyjna I piętro) dyżurować bę-
dzie ekspert z I Oddziału ZUS w Poznaniu spe-
cjalizujący się w zakresie świadczeń emerytal-
no-rentowych.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przy-
znaniem prawa do emerytury, renty, nasz eks-
pert będzie służył Państwu pomocą. 

Odpowie na pytania dotyczące kompletowa-
nia dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa 
i wysokości świadczeń oraz na pytania dotyczące 
możliwości przeliczenia emerytury. 

Zapraszamy do rozmowy.
Magdalena Sobiak

Naczelnik Wydziału
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu
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R a p o r t  z  g m i n n y c h  i n w e s t y c j i
Trwają czynności odbiorowe dla realizacji zada-

nia „Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka 
w Krzyszkowie (etap 1)”. W ramach zadania wy-
budowano kanalizację deszczową, przebudowano 
skrzyżowania wraz z ułożeniem nawierzchni drogo-
wej. W obecnym czasie realizowane są prace nad 
drugim etapem w/w inwestycji.

W piątek 18 maja zakończyły się prace budow-
lano-drogowe i dokonano odbioru końcowego dla 
realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni istnie-
jącego pasa drogi do gruntów rolnych ul. Pawłowic-
kiej w Pawłowicach (etap 2)”. Podczas realizacji tej 
inwestycji przebudowano nawierzchnię drogową 
wraz z oświetleniem ulicznym.

W związku z „Przebudową budynku Szkolno
-Przedszkolnego”, zostały wykonane następujące 
prace: montaż stropu części socjalnej wraz z betono-
waniem wieńcy, roboty murowe i żelbetowe 1 pię-
tra, murowanie ścian hali oraz elementy żelbetowe.

Referat Inwestycji i Infrastruktury  
UG Rokietnica

AZBEST! Ostateczny termin składania wniosku to 10.07.2018 r.
Przypominamy, że trwa tegoroczna akcja dofi-

nansowania usuwania azbestu. Do wzięcia udzia-
łu w likwidacji wyrobów i materiałów zawierają-
cych azbest uprawnione są następujące podmioty:

a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie pro-
wadzący działalności gospodarczej,

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

finansów publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, od-
biór z nieruchomości, transport i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających azbest.

Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinan-
sowania, ma obowiązek złożyć (osobiście lub listow-
nie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pi-

Pawłowice, ul. Pawłowicka

Budynek Szkolno-Przedszkolny

Krzyszkowo, ul. Spokojna
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semny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10 lipca 2018 r. 

Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze 
przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
wykonawcy przedmiotowego zadania.

Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie 
pok. Nr 6, lub ze strony www.rokietnica.pl, zakład-
ka Aktualności (należy pamiętać o dołączeniu do 
wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach za-
wierających azbest”).

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

Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnie-
nia można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica 
pok. nr 6 lub na stronie www.rokietnica.pl w za-
kładce Aktualności.

Do wniosku należy również załączyć:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu 

prawnego do nieruchomości, na której znajdują się 
wyroby zawierające azbest (akt notarialny lub od-
pis z księgi wieczystej).

2. zgodę właściciela nieruchomości - w przypad-

ku posiadania innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste, 

3. w przypadku nieruchomości będących przed-
miotem współwłasności należy załączyć zgodę po-
szczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów za-
wierających azbest,

4. w przypadku wnioskodawców prowadzących 
działalność związaną z sektorem produkcji rolnej 
-   należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: 
oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie 
oraz formularz informacji przedstawianych przez 
wnioskodawcę,

5. upoważnienie dla wnioskodawcy – współwła-
ściciela do występowania o dofinansowanie w sy-
tuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem,

6. informację o wyrobach zawierający azbest 
(wzór dostępny na www.rokietnica.pl w zakład-
ce Aktualności oraz w siedzibie UG Rokietnica 
pok. nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczer-
pania środków przeznaczonych na ten cel w bie-
żącym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku materiał zawierający azbest zostanie usunięty 
z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierają-

cych azbest realizowane będą w 100% ze środków: 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gmi-
ny Rokietnica, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. bez udziału 
finansowego wnioskodawców zgodnie z Uchwałą 
Nr 2343/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
16 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia regulami-
nu określającego zasady likwidacji wyrobów zawie-
rających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego 
na rok 2018 - www.bip.powiat.poznan.pl/azbest.

Jednocześnie informujemy o konieczności zgło-
szenia administracji budowlanej zamiaru wykonania 
robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed 
planowanym terminem ich rozpoczęcia (formularz 
zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.po-
wiat.poznan.pl).

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosz-
tów związanych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych. 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
Lidia Przybysz (tel. 61 8960 611, pok. 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)

Gdzie zgłaszać błąkające się lub ranne zwierzęta?  
Urząd podpowiada!

Zgodnie z uchwałą Nr LII/488/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bez-
domności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2018 r. w przypadku, gdy zauważysz: 

Nazwa interwencji Opis treści Objaśnienia Skontaktuj się z

Ranne zwierzę  
w wyniku  

zdarzeń drogowych

Gmina Rokietnica zawarła całodobową  
umowę z Łukarzem Lorkiewiczem  

prowadzącym działalność Przychodnia  
dla zwierząt Usługi Weterynaryjne,  

ul. Poznańska 10, 62-090 Napachanie 

Np. potrącony pies,  
ranny kot, sarna,  
zając, kuna itd. 

1. Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 10-18, wt. – pt. 7.30-15.30 
 tel. 61 89 60 611 lub 61 89 60 616

2. Tel służbowy: 721 293 832
3. Bezpośrednio do weterynarza  

694 064 288

Bezdomne  
i bezpańskie psy

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę  
na wyłapywanie psów bezpańskich  

z terenu Gminy Rokietnica oraz zapewnienie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami   

ze Schroniskiem dla zwierząt  
„Azorek” w Obornikach  

Bezpański pies to taki, który uciekł, 
zabłąkał się, został porzucony przez 
właściciela, stwarza niebezpieczeń-
stwo i nie ma możliwości ustalenia 

właściciela. Zostanie przetransporto-
wany do schroniska.

1. Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 10-18, wt. – pt. 7.30-15.30 
 tel. 61 89 60 611 lub 616

2. Tel służbowy: 721 293 832
3. Poza godzinami pracy Urzędu  

kontakt z PolicjąJeśli zwierzę na to pozwala – sprawdź dokładnie, 
czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne (adresat-

ka, zapis telefonu na obroży)

Komuś uciekł pies, a wiesz  
czyj jest, masz jednak problem ze 

skontaktowaniem się  
z właścicielem

Padłe zwierzęta 

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę  
na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych w Bytkowie,  
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Np. padły pies, kot,  
kuna, sarna itd. 

1. Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 10-18, wt. – pt. 7.30-15.30 
 tel. 61 89 60 611 lub 616

2. Tel służbowy: 721 293 832
3. PUK: 61 8145 743

Bezpańskie  
i wolnożyjące koty

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę  
o wolontariat

Np. ktoś podrzucił  
niechciane koty

1. Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 10-18, wt. – pt. 7.30-15.30 
 tel. 61 89 60 611 lub 616

2. Tel służbowy: 721 293 832
3. Poza godzinami pracy Urzędu  

kontakt z Policją
Zwierzęta  

gospodarskie 
Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę  

o wolontariat
Np. komuś uciekła koza,  

świnia, koń itd.

Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica
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2018 Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica
Z wolnością w polskim sercu 

 Nowe rewelacyjne zbiory 
ROKIETNICKIEGO 
ARCHIWUM CYFROWEGO

Zapraszamy do kontaktu, udostępniania doku-
mentów, zdjęć i nietuzinkowej podróży w prze-
szłość rokietnickim wehikułem czasu

Tym razem wycinek historii Przybrody 
i jej mieszkańców

Ta stara pocztówka przedstawia gościniec, dwo-
rzec i pałac w Przybrodzie. Na froncie domu szyld 
z widniejącym dokładnie napisem: „Gasthof zum 
deutschen Kaiser. Anton Mischke”. Przed domem 
– właściciele. Jest rok 1915.

Dom w Przybrodzie (dziś ulica Kaźmierska 15) 
wybudowany został w 1905 roku przez Antoniego 
i Jadwigę Mischke. Antoni pochodził z Kaźmierza, 
a Jadwiga z Tarnowa Podgórnego. Dom powstał na 
fundamentach starej karczmy. Antoni wybudował 
go z przeznaczeniem na gościniec i sklep. Zależało 
mu na tej lokalizacji ze względu na stację kolei, dzię-
ki której mógł zaopatrywać się w towar. Po śmier-
ci pierwszego właściciela w roku 1920, dom odzie-
dziczyła jego córka Marianna, która wraz z mężem 
Maksymilianem kontynuowała pracę rodziców. Z ro-
dzinnych przekazów wynika, że gościniec odwiedza-
li głównie kupcy jadący do Poznania. 

W czasie II Wojny Światowej cała rodzina zosta-
ła wysiedlona do Góry pod Tarnowem Podgórnym, 
a dom przejęli Rosjanie robiąc w nim szpital polo-
wy. Po wojnie Marianna i Maksymilian wrócili do 

zdemolowanego domu. Nie prowadzili już zajaz-
du, ich czas wypełniało wychowanie dwóch synów 
i niewielkie gospodarstwo. 

Po dziś dzień dawny gościniec w Przybrodzie jest 
w rękach potomków Antoniego i Jadwigi Mischke. 
Ich groby znajdują się w Cerekwicy na starym cmen-
tarzu przy pomniku Powstańców.

Niewiele zostało pamiątek po okresie świetności 
zajazdu, uratowało się zaledwie kilka faktur z począt-
ku XX wieku, których skany przesłała do rokietnic-
kiego Archiwum Cyfrowego prawnuczka pierwszych 
właścicieli, pani Marzena. Dziękujemy, że zechciała 
opowiedzieć historię swojego rodzinnego domu.

Konkurs Wiedzy  
o Powstaniu Wielkopolskim

W ramach przyjętego przez komitet organiza-
cyjny Obchodów Roku Powstania Wielkopolskie-
go w Gminie Rokietnica harmonogramu działań, są 
i te skierowane do uczniów i młodzieży. Niezwykle 
cenne jest, że inicjatywę i ciężar przygotowań wzięli 
na siebie nauczyciele i wychowawcy oraz to, że po-
dejmowane są wspólne projekty: obejmujące wie-
le szkół, różnych szczebli, prowadzonych nie tylko 
przez Gminę Rokietnica. Do takich właśnie przed-
sięwzięć należał Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Jego organizatorem był Zespół Szkół im 
J.W. Zamoyskich w Rokietnicy zaś pomysłodawcą 
pytań i koordynatorem - Julieta Śniady nauczyciel 
tej prowadzonej przez powiat poznański placówki.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudze-
nie zainteresowań historią poprzez pryzmat regio-
nu i dziejów własnej rodziny. Przygotowane zadania 
miały pokazać znaczenie słów Niepodległość, Ojczy-
zna, Tożsamość w kontekście aktywnej społecznej 
postawy. Takiej, którą kształtuje honor, odpowie-
dzialność, zaangażowanie i wiara. Ważne było tak-
że pokazanie kontekstu międzynarodowego, uczą-

cego szukać przyczyn i związków pomiędzy historią 
regionalną i powszechną.  

W wiedzowych zmaganiach, polegających na roz-
wiązaniu testu składającego się z 25 pytań, wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rokiet-
nicy, uczniowie klas gimnazjalnych tejże placówki 
oraz młodzież Zespołu Szkół im J.W. Zamoyskich 
w Rokietnicy i Technikum w Poznaniu.

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Rokiet-
nica odbył się 25 kwietnia 2018r. Fundatorem na-
gród był Urząd Gminy Rokietnica.

Oto wyniki:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-

kietnicy
• I miejsce Franciszek Lis
• II miejsce Julia Gąska
• III miejsce Małgorzata Cichańska

Klasy gimnazjalne SP w Rokietnicy
• I miejsce Izabela Cofta
• II miejsce Milena Malicka
• III miejsce Marta Michniewicz

Zespół Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy
• I miejsce Izabela Gromna
• II miejsce Nicole Korzec
• III miejsce Marta Kończak

Dziękujemy i gratulujemy laureatom.
Julieta Śniady

NASZE WYDARZENIA:  
Historyczna wyprawa Z ROKBUSEM 

Podczas V Festynu Rodzinnego Rokietnickie Inte-
GRAcje w ramach Roku Powstania Wielkopolskie-
go ROKBUS organizował wyprawę do Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa 
Dowbora-Muśnickiego w Lusowie. To tu gromadzo-
ne są pamiątki związane z powstaniem wielkopol-
skim oraz generałem Józefem Dowborem-Muśnic-
kim, mieszkającym w Lusowie w latach 1920-1937. 
Wszyscy chętni, bezpłatnie kursującym autobusem 
ROKBUS-u, mogli odwiedzić to miejsce. Zarówno 
najmłodsi, którymi opiekowała się specjalna opie-
kunka, jak i dorośli mogli zwiedzić muzeum z prze-
wodnikiem. Niezapomnianą pamiątką były nie tylko 
wrażenia i oglądane na miejscu zbiory, ale i wyjąt-
kowy, przygotowany na tą okazję bilet rozdawany 
na tematycznym stoisku ROKBUS-u.  

Więcej o Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
im. Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Luso-
wie na http://www.muzeumlusowo.pl/ 

Szczegółowa relacja z wypraw: w kolejnych „RW” 
i na www.rokietnica.pl 



11czerwiec 2018

RODZINNIE do muzeum: „Pod zna-
kiem ORŁA BIAŁEGO” - wystawa 
w Wielkopolskim Muzeum Wojsko-
wym w Poznaniu.

• Adres: Poznań Stary Rynek  9; 
• Godziny otwarcia: poniedziałek: nieczynne; wto-

rek, środa, czwartek: 9.00-15.00; piątek: 12.00-
21.00; sobota, niedziela: 11.00-18.00

• zapraszają kuratorzy: Jarosław Łuczak, Alina So-
kołowska i Anna Szukalska-Kuś – mieszkanka 
Gminy Rokietnica, partner merytoryczny Ko-
mitetu Obchodów Roku Powstania Wielkopol-
skiego w Gminie Rokietnica

• Muzeum prowadzi profil na fb aktualizowany 
na bieżąco: 
https://pl-pl.facebook.com/Wielkopolskie-Mu-

zeum-Wojskowe-Oddzia%C5%82-Muzeum-Naro-
dowego-w-Poznaniu-616854371803565/

Wśród rodzinnych planów na spędzenie wolnego 
czasu, warto wziąć pod uwagę odwiedzenie miejsc 
przypominających ważne daty i potraktować histo-
ryczne kierunki wycieczek jako własny – prywatny 
sposób uczestnictwa w 100-leciu obchodów odzy-
skania Niepodległości i Powstania Wielkopolskie-
go. Namawiamy do nich tym bardziej, że ciekawa 
oferta znajduje się niedaleko i nie wymaga specjal-
nych nakładów. Można także połączyć ją z innymi 
pomysłami na rodzinne wyprawy. 

 „Pod znakiem ORŁA BIAŁEGO”  wystawa cza-
sowa: 15.04.2018 – 11.11.2018

Głównym celem wystawy jest pokazanie za-
chowanych źródeł i materiałów upamiętniają-
cych udział mieszkańców Wielkopolski w działa-
niach na rzecz odzyskania niepodległości, przede 
wszystkim w Powstaniu Wielkopolskim 1806 r., Po-
wstaniu Wielkopolskim 1848 r. i Powstaniu Wielko-
polskim 1918–1919 r. Wystawa przypomina także 
udział Wielkopolan w Insurekcji Kościuszkowskiej 
1794 r., w Legionach Polskich gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego, w wojskach Księstwa Warszawskie-
go, czy też w wydarzeniach poznańskich z 1846 r. 
Mieszkańców ziem zaboru pruskiego nie zabrakło 
też w Powstaniu Listopadowym 1830–1831 i w Po-
wstaniu Styczniowym 1863–1864. 

Zgromadzone eksponaty to zbiory własne uzu-
pełnione o cenne obiekty wypożyczone od insty-
tucji i osób prywatnych, w tym również dotyczące 
pracy organicznej podtrzymującej polskość w okre-
sie zaborów. 

Zgromadzono długą i krótką broń palną, broń bia-
łą, przede wszystkim szable, pałasze i tasaki, a także 
broń drzewcową – lance kawaleryjskie i tak bardzo 
charakterystyczne dla polskich powstań narodo-
wych – kosy bojowe. Są też pojedyncze przykłady 
powstańczej artylerii. Pokazano też - bardzo dzisiaj 
rzadkie, umundurowanie i oporządzenie. 

Na wystawie najliczniejsze są dokumenty, foto-
grafie i przedmioty o charakterze pamiątkowym. 
Na wielu spośród nich znajdują się wizerunki Orła 
Białego.

Kokardy biało-czerwone - ekspozycja stała 
związana z obchodami stulecia niepodległości 
w roku 2018

Prezentacja obejmuje obiekty związane z obcho-
dzonym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W muzealnych salach zgromadzono eks-
ponaty odnoszące się nie tylko do wydarzeń z roku 
1918, lecz także sprzed około 250 lat: portrety osób 
zasłużonych w bojach o Polskę oraz pamiątki ko-
lejnych powstań narodowych z XIX w. Ciekawe są 
także eksponaty z czasów końca I wojny światowej 
dokumentujące finał dążeń Polaków do odzyskania 
własnego państwa.

Szczególnie interesujące elementy wystawy zo-
stały wyróżnione biało-czerwoną kokardą. 

Wystawie towarzyszy pokaz „Dawna broń z ko-
lekcji Michała Palacza z Wielkiego, ofiarowana 
do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego – pamięci żony Aleksandry”.  

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym ofertę 
edukacyjną stanowią lekcje muzealne skierowane 
do szkół i kół zainteresowań.

NASZE WYDARZENIA: 

Rodzinny Rajd Rowerowy – tym razem nie tylko 
ZABIERZE SERCE, ale i powiedzie „Ku Pamięci”. Za-
praszamy w imieniu perfekcyjnych Organizatorów.

Więcej informacji na stronie 30.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci”

W kąciku powstańczym „Rokickich Wiadomości” 
wiersz Ryszarda Szali. I dowód starannego wzno-
szenia dzięki pamięci i staraniu potomków tego, co 
niestety bywa niszczone przez innych.  

oprac. Danuta Potrawiak 
materiały dot. Wielkopolskiego Muzeum 

Wojskowego oprac. dzięki  
p. Annie Szukalskiej-Kuś

Powstańcza Rokietnica
Spoczęli w Rokietnicy między torami
To Oni kiedyś byli przeszkodą
Na tym cmentarzu zostali z nami
Młodzi co opór stawiali wrogom

Turkot pociągu wciąż Im rozbrzmiewa
Jak kiedyś na zbiórce przy małej stacji
Latem i zimą szumią im drzewa
Ginęli za Wolność Polskiej tej nacji

Przy Pastorówce zbiórka na rogu
Albo na dworcu owej kolei
Na chwałę Polsce na chwałę Bogu
Krok do Wolności jeno już mieli

Wolność własnymi chadza drogami
Oddali za nią ciało i duszę
Za Bohaterstwo na nią skazani
Przez wiek przeżyli wszak tu katusze

Na bój ostatni stąd wyruszyli
Matka i siostra w domu ostała
By gdzieś Powstańcy wsparcie dostali
Ojczyzna wtedy głośno wzywała

Choć Rokietnica pruską ostoją
Mieszkał tu Polak z dziada pradziada 
Prusak świątynię miał tutaj swoją
Najeźdźcy złemu już wtedy biada

Są i z Krzyszkowa waleczni młodzi
Wieś to najstarsza jest w okolicy
Tu bohaterstwa każdy dowodzi
Wolność dziś dla nich jeno się liczy

Nawet ta mała w parku sadyba
Po dzień dzisiejszy tu się została
Świadkiem zwycięstwa chciała być chyba
Cząstka historii to tylko mała

Od wieków co rok kwitnie Rokita 
Nowe w około domy wciąż rosną
Gmina co pięknie dzisiaj rozkwita
Cieszmy się zatem tym niczym wiosną

Zapalić świeczkę na Ich mogile
Albo też piękne kwiaty położyć 
Możemy dla Nich zrobić choć tyle
Za to żem wolnym mogłem się rodzić

To tu historii karta jest cała
Wciąż jeździ pociąg szybko po torze
Wspaniałych Obrońców Ojczyzna miała
Wielcy Rodacy mój dobry Boże.

Autor: Ryszard Szala – członek Stowarzyszenia 
Forum Antoniego z Napachania
Napachanie, 02.2018 r.

Ü Mogiła Marcina Rzepki – Powstańca Wielko-
polskiego na Starym Cmentarzu w Cerekwicy.  
Wieńczył ją pierwotnie metalowy krzyż, później 
skradziony przez złomiarzy. Troskliwy wnuk, już 
współcześnie, wzniósł nad nią nowy nagrobek.
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3 Maja. 
Świętowanie 
zapisane w sercu

Uchwalanie Konstytucji i patronat Matki Boskiej 
Królowej Polski definiują dzień 3 Maja w sposób 
jednoznaczny. Data jest synonimem chwały, której 
wtóruje mądrość, świętość, pamięć i tożsamość wy-
rażona szacunkiem dla biało-czerwonych barw, oj-
czystej historii oraz wiary w maryjne wstawiennic-
two i opiekę. Zewnętrznym znakiem przywiązania 
do wartości patriotycznych i religijnych są odpra-
wiane msze, oflagowane maszty przed instytucja-
mi, capstrzyki, armatnie salwy, apele, koncerty, skła-
dane wiązanki i palone znicze. To również wizyty 
w miejscach pamięci, muzeach, zakątkach o wadze 
religijnej i cennej przeszłości.

Ale to także własne decyzje. Nie wymagające na-
kazu i nie podlegające rozliczeniom z udziału. Poza 
oficjalnymi obchodami, dyktowanymi racją i trady-
cją, jest bowiem w polskim sercu to COŚ, co łącząc 
w dzień 3 Maja pamięć i tożsamość, wydobywa w spo-
sób spontaniczny szlachetną dumę. - Niekoniecznie 
pisaną wielką literą i nabrzmiałą patosem - po prostu 
taką, której w szeregu przyjemnych majówkowych 
„klimatów” zwyczajnie nie da się pominąć. 

Impulsem serca z jednej strony, z drugiej zaś bu-
dującym, dojrzałym wzorem był 3 Maja rokietnickich 
gimnazjalistów. Nie werbowani, nie przymuszani, 
po prostu przyszli. Na mszę w intencji Ojczyzny. Bo 
tak uczono ich BYCIA. Wzięli sztandar, który mimo 
oświatowych zmian jest dla nich nadal święty. Stanę-
li w szyku przepasani biało-czerwoną szarfą. Trwali 
wsłuchani i obecni. Towarzyszyli w skromnym po-
chodzie pod znany z wielu obchodów krzyż na zbie-
gu ulic. Oddali pokłon. 

Odprowadziłam ich z refleksją, która wydała mi 
się najcenniejsza. Pamięć trwa dopóty są Ci, któ-
rych nauczono chcieć pamiętać.

Ks. Tadeusz Lorek, ks. Łukasz Majchrzak, władze 
Gminy Rokietnica, sołtys Sołectwa Rokietnica i pi-
sząca te słowa serdecznie dziękują Pani Violetcie 
Poturnickiej i młodzieży gimnazjalnej SP Rokietnica 
za budujący udział w Święcie 3 Maja w Rokietnicy.  

Danuta Potrawiak   
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Wiosenne 
Poezjowanie

21 marca 2018 odbył się VII Gmin-
ny Konkurs Recytatorski Wiosenne 
Poezjowanie. Po raz kolejny witali-
śmy wiosnę z poezją na ustach.

To piękne przeżycie, bardzo emo-
cjonujące, wzruszające i niepowtarzalne. Słuchając  
młodych recytatorów – najlepszych z naszych szkół 
-  mieliśmy łzy wzruszenia w oczach, uśmiech na 
ustach i niesamowitą radość w sercu.

Nietrudno się domyślić jak niewdzięczną pracę 
musiała wykonać Rada Artystyczna konkursu, (w 

skład której od lat 
zasiadają: pani Da-
nuta Potrawiak – se-
kretarz gminy, pani 
Małgorzata Gorze-
jewska – polonist-
ka i bibliotekarka 
oraz pan Grzegorz 
Ociepka – aktor te-
atralny),  wybierając 

tylko kilka osób, spośród wspaniałych dwudziestu.

Nagrodzeni zostali:
w kategorii klas 0-1
I miejsce – Pola Strzelecka kl. 1a SP Rokietnica
II miejsce – Wiktoria Paul kl. 1c SP Rokietnica
III miejsce – Marta Olesińska 1a ZSP Napachanie
w kategorii klas 2-3
I miejsce – Zofia Kowalczyk kl. 3f SP Rokietnica
II miejsce – Wojciech Woszuk kl. 3h SP Rokietnica
III miejsce – Paulina Byczyk kl. 3b ZSP Napachanie 
(SP Mrowino)
w kategorii klas 4-6
I miejsce – Gabriela Pszczoła kl. 6a SP Rokietnica
II miejsce – Michał Weber kl. 4a  SP Rokietnica
III miejsce – Malwina Borowicz kl. 6 ZSP Napacha-
nie (SP Mrowino)

w kategorii klas 7-3 gimnazjum 
I miejsce – Lidia Kaniewska kl.7b SP Rokietnica
Udział wzięli (oprócz laureatów):

Stella Gmyrek, Henryk Borowicz, Helena Stry-
kowska, Agata Piłka, Zofia Śliwińska, Kinga Szym-
kowiak, Julia Adamiak, Amelia Just, Julia Gąska, Zo-
fia Drozdowicz.

GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom konkur-
su i zapraszamy do wzięcia udziału w recytatorskiej 
rywalizacji za rok.

DZIĘKUJEMY pani Katarzynie Pohl za przygoto-
wanie Tańca Wiosny z uczniami klasy pierwszej.

DZIĘKUJEMY Dominikowi Nowickiemu za uświet-
nienie konkursu wspaniałą grą na kontrabasie.

DZIĘKUJEMY Wójtowi Gminy Rokietnica, panu 
Bartoszowi Derechowi, za przychylność i coroczne 
patronowanie konkursowi.

DZIĘKUJEMY pani Teresie Wieczorek, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, za udostępnienie sali 
GOK. 

DZIĘKUJEMY panu Arturowi Lisiakowi za ciastecz-
ka dla uczestników konkursu.

DZIĘKUJEMY pani Katarzynie Sokulskiej za pomoc 
i wsparcie przy organizacji konkursu.

Organizatorzy:
Katarzyna Piechalak, Iwona Speina, 

Wiesława Haliasz
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Ziemio, nasza Ziemio…
Drodzy Ziemianie, czy wiecie,
jeśli śmiecić nie przestaniecie,
niedługo sami w tych śmieciach utoniecie”

Jak co roku 22 kwietnia obchodzony jest Świato-
wy Dzień Ziemi. W Naszym przedszkolu „Bajeczka”, 
obchodzono go dzień później. Tego dnia wszystkie 
przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane w ko-
lorach Ziemi, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby 
nasza planeta była czysta, barwna i zielona. Insce-
nizację z tej okazji przedstawiły nam dzieci z grupy 
Motylki, Kotki, Tygryski i Marynarze. Świętowanie 
tego dnia rozpoczęliśmy teatrzykiem reporterskim 
”Nasza czysta planeta”. Dzieci wyrecytowały wier-
szyki, zaśpiewały piosenki ekologiczne. Kolejnym 
punktem obchodów „Dnia Ziemi” był pokaz mody 
ekologicznej w wykonaniu dziewczynek z grupy Ty-
gryski i Marynarze – serdecznie dziękujemy p. Ka-
rolinie Rozmiarek i p. Joannie Górna za wykonanie 
barwnych i kolorowych strojów. Kolejnym punk-
tem, było złożenie przyrzeczenia Małego Ekologa 
przez wszystkie dzieci. Po przyrzeczeniu wszystkie 
przedszkolaki przeszły ulicami Rokietnicy - skandu-
jąc hasła ekologiczne, zachęcające do życia w czy-
stym środowisku. Mali Ekolodzy znakomicie uczcili 
Światowy Dzień Ziemi. Bardzo często, dzięki takim 
akcjom dzieci edukują swoich rodziców i przypo-
minają o tym, że Ziemia jest naszą planetą na któ-
rej żyjemy i powinnyśmy o nią dbać. Dziękujemy 
wszystkim za aktywny udział w ochronie naszego 
środowiska.  Agnieszka Tomczak

Agnieszka Kożuchowska

Muzeum w Uzarzewie
Przedszkolne zajęcia dotyczące czasów prehisto-

rycznych spotkały się z tak dużym zainteresowaniem 
ze strony dzieci z grupy Tygrysków, że szybko zor-
ganizowano dla nich wycieczkę do Muzeum Przy-
rodniczo - Łowieckiego w Uzarzewie na lekcję pt. 
„W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych”. 
Tam dzieci poznały zwierzęta i ludzi z epoki lodow-
cowej. Dowiedziały się, jak radziły sobie z niskimi 
temperaturami mamuty, niedźwiedzie jaskiniowe 
i nosorożce włochate. Zobaczyły, jak wyglądał czło-
wiek jaskiniowy, jak polował, w jaki sposób chronił 
się przed zimnem i niebezpieczeństwami.  

Tygryski zabawiły się też w archeologów i szukały 
skarbów przeszłości zakopanych w piasku.

 Magdalena Dziel- Sierszuła,  
Karolina Rynowiecka- Rozmiarek

Olimpiada matematyczna  
w Bajeczce

Dodają, odejmują i dobrze się przy tym bawią- 
tak do matematyki podeszli uczestnicy olimpiady 
matematycznej, która już od kilku lat jest tradycją 
w przedszkolu „Bajeczka”. W tym roku wydarze-
nie to miało miejsce 25 kwietnia i objęło 6 grup 
dzieci 5-letnich. Mimo iż konkurencje nie były ła-
twe, przedszkolaki radziły sobie z nimi doskonale. 
Wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczestników 
spowodował, że aby wyłonić zwycięzcę potrzebna 
była dogrywka. Ostatecznie wyniki olimpiady ma-
tematycznej kształtują się następująco:

I MIEJSCE- GRUPA SÓWKI
II MIEJSCE- GRUPA MOTYLKI
III MIEJSCE- GRUPA MARYNARZE
Rodzicom gratulujemy mądrych pociech. Jako, 

że olimpiada jest wydarzeniem cyklicznym zapra-
szamy do uczestniczenia w kolejnych edycjach tego 
konkursu. 

Joanna Miecznik- Kluczykowska,  
Emilia Zdzierela

Wycieczka  
do Muzeum Archeologicznego

 26 kwietnia Smerfy i Zajączki wybrały się na wy-
cieczkę do Muzeum Archeologicznego mieszczące-
go się na ulicy Wodnej w Poznaniu. Mieliśmy oka-
zję zobaczenia tam dwóch niezwykle ciekawych 

wystaw związanych ze starożytnym Egiptem oraz 
najdawniejszą historią, którą prezentuje stała wy-
stawa „Pradzieje Wielkopolski”. Prezentacja uzupeł-
niona jest modelami oraz planszami i makietami. 
Zobaczyliśmy również rekonstrukcje domów, gro-
by oraz różnorodne konstrukcje, takie jak piece czy 
warsztaty, a także sceny figuralne. Dzieci były za-
ciekawione każdym słowem pani przewodnik lecz 
niewątpliwie największą radość sprawiła im moż-
liwość przymierzenia strojów faraonów oraz ele-
mentów zbroi rycerskiej.

 Agnieszka Matysiak,  
Sylwia Statucka - Magdziak

„Rybki i Minionki  
w poznańskiej Palmiarni”

W słoneczny poranek, 8 maja 2018, dzieci z grup 
Rybki i Minionki wybrały się na wycieczkę do po-
znańskiej Palmiarni, która jest jednym z najstarszych 
tego typu ogrodów w Europie. Dzieci przeniosły się 
do świata lasu tropikalnego, podziwialiśmy kaktusy 
Ameryki Południowej, czy roślinność sawanny. Zo-
baczyliśmy jak „na żywo” wygląda bananowiec, cy-
namonowiec, eukaliptus…; pani przewodnik zdra-
dziła nam wiele sekretów! Wielkie zainteresowanie 
dzieci wzbudziły również zwierzęta zamieszkujące 
Palmiarnię – jaszczurki, żółwie, węże, papugi, mo-
tyle, no i oczywiście rybki, które karmiliśmy i które 

Przedszkole  
Bajeczka
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podziwialiśmy w ogromnych akwariach. Oj, była to 
niezapomniana wycieczka!

Iza Olejniczak-Bysiewicz i Hania Augustyniak 
– wychowawczynie grup

Plan Daltoński
Dzieci z grupy Smerfy w październiku 2017 za-

angażowały się w projekt „Zadanie dla przedszko-
la” objętego patronatem przez Centrum Edukacji 

Daltońskiej (www.plandaltonski.pl), które jest insty-
tucją promującą pracę zgodne z ideą Helen Park-
hurst. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, 
a zakwalifikowało się do niego 19 grup przedszkol-
nych z 18 przedszkoli z terenu całej Polski. W związ-
ku z tym, że Smerfy od września pracują zgodnie 
z Innowacją Pedagogiczną „Samodzielność, odpo-
wiedzialność, współpraca” było to tak naprawdę 
dopełnieniem naszej pracy i możliwością wymia-

ny doświadczeń. „Zadanie dla przedszkola” jest to 
projekt, w którym każda z grup jest zobowiązana 
do wykonania zadania, umieszczenia relacji z nie-
go oraz przesłania wytworów do jego twórców. Za-
daniem stworzonym przez Smerfy było wykonanie 
kalendarza. Dotarło do nas mnóstwo prac, za które 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 koordynator innowacji  
- Agnieszka Matysiak

Co słychać w Przedszkolu 
w Napachaniu?
Żabki w gospodarstwie rolnym

W czwartek 19 kwietnia dzieci z grupy Żabek wy-
brały się z wizytą do gospodarstwa rolnego, które 
należy do rodziców Wojtusia- kolegi z grupy. Jak na 
prawdziwego gospodarza przystało, Wojtek wraz 
z mamą oprowadził gości po swoim podwórku. Dzie-
ci mogły zobaczyć małe prosiaczki oraz ich mamy, 
większe warchlaki, a także krowy, cielaczka i króli-
ki. Przedszkolaki pogłaskały też małe kotki i karmiły 
chlebem kury. Na koniec dzieci pobiegały w zbożu 
oraz zobaczyły maszyny rolnicze. Bardzo dzięku-
jemy Pani Arlecie oraz Wojtusiowi za poświęcony 
czas i oprowadzenie nas po swoim gospodarstwie. 

Dzień Ziemi i rozstrzygnięcie  
konkursu pt. Ekoludek

20 kwietnia nasze przedszkole obchodziło Dzień 
Ziemi. W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane na 
zielono, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby na-
sza planeta była czysta i zielona. Dzieci dowiedziały 
się, w jaki sposób należy dbać o wodę, zieleń i po-
wietrze. Przypomnieliśmy sobie także, w jaki spo-

sób należy segregować śmieci oraz na czym pole-
ga recykling. Na zakończenie rozstrzygnięty został 
konkurs ekologiczno- plastyczny pt. Ekoludek. Dzie-
ci przygotowały piękne, pomysłowe prace. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę. 

W kosmosie 
W kwietniu odbyły się kolejne zajęcia prowadzo-

ne przez Panią Olimpię Dębicką. W tym miesiącu 
tematem przewodnim był Kosmos. Dzieci posze-
rzyły swoją wiedzę na temat galaktyk, grawitacji 
oraz słońca. Serdecznie dziękujemy za tak cieka-
we i wspaniałe zajęcia!

Eliminacje do konkursu  
Dla Ciebie Mamo i Tato

W ostatni piątek kwietnia w naszym przedszko-
lu odbyły się wewnętrzne eliminacje do Gminne-
go Konkursu Recytatorskiego pt. Dla Ciebie Mamo 
i Tato, który odbędzie się 23 maja w Przedszkolu 
w Cerekwicy. Spośród wielu chętnych dzieci, jury 
musiało wybrać po jednym uczestniku z każdej gru-
py wiekowej. Dzieci zaprezentowały piękne wier-
sze, dlatego jury miało nie lada zadanie. Ostatecznie 
do kolejnego etapu przeszły: Hania Fudala, Nata-
lia Matysiak, Julita Horemska i Wiktoria Horemska. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za nasze 
dziewczyny!!! 

Krasnoludki w bibliotece
W związku z realizacją projektu pt. „Już niedługo 

pójdziemy do szkoły” przedszkolaki z gru-
py Krasnoludki udały się ponownie do bi-
blioteki. Pani Elżbieta Skrzypczak z wielkim 
uśmiechem ugościła przyszłych czytelni-
ków. Na początek przeczytała dzieciom kil-
ka bajek. Krasnoludki tego dnia mogły też 
wypożyczyć wybraną książkę. 

Co słychać w Przedszkolu 
w Mrowinie?
Grupa Mrówek  
– nasi eksperci  
zdrowego żywienia!

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia przy-
padającego w dniu 7 kwietnia, dzieci z grupy Mrówki 
wraz z wychowawcą zaprosiły rodziców na zajęcia 
otwarte. Dobrze się złożyło, gdyż mijający tydzień 
w naszej grupie poświęcony był ,,Zdrowiu na wio-
snę”. Celem spotkania z udziałem rodziców było 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz wdraża-
nie do wypracowania u dzieci korzystnych dla ich 
zdrowia nawyków, zachęcanie dzieci do praktyko-
wania i wdrażania w życie zdobytej wiedzy. Dzieci 
po wysłuchaniu opowiadania ,,Ola i witaminki” do-
wiedziały się, jakie mogą być skutki złego odżywia-
nia i jakie znaczenie dla naszego organizmu mają 
witaminy, zawarte w warzywach i owocach. Pira-
mida zdrowego żywienia zobrazowała nam, jakie 

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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W piątek 6 kwietnia 2018r. Sowy i Jeżyki z Le-
śnej Chatki odwiedziły nową siedzibę Biblioteki 
Gminnej im. M. Konopnickiej w Rokietnicy. Dzie-
ci miały okazję obejrzeć nową siedzibę oraz kącik 
czytelniczy przeznaczony specjalnie dla najmłod-
szych czytelników. Przedszkolaki w towarzystwie 
Pani bibliotekarki wędrowały między półkami peł-
nymi książek. Dzieci przypominały sobie jak nale-
ży zachowywać się w takim miejscu oraz jak sza-
nować książki. Przedszkolakom bardzo spodobała 
się nowa siedziba. W podziękowaniu za gościnne 
przyjęcie Sowy i Jeżyki wręczyły Pani Iwonce książ-
ki, które zasilą bogaty księgozbiór literatury dziecię-
cej. Za dobre zachowanie każde dziecko otrzymało 
od Pani bibliotekarki zakładkę do książki. Spotkanie 
odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecz-
nie dziękujemy ! 

Do Leśnej Chatki z wielką ochotą przybywają oso-
by pełniące ważne i odpowiedzialne funkcje społecz-

ne. Bardzo miłym gościem, oczekiwanym z niecier-
pliwością przez wszystkie dzieciaki był dzielnicowy 
pan Bartosz K. Sowy, Jeżyki oraz Leśne Skrzaty miały 
okazję porozmawiać ze stróżem prawa na temat wy-
konywanej przez niego pracy. Po omówieniu wszyst-
kich zadań oraz elementów niezbędnych do wyko-
nywania pracy policjanta wszyscy udaliśmy się by 
obejrzeć z bliska radiowóz. Każde dziecko mogło do 
niego wsiąść. Pan dzielnicowy z uwagą i spokojem 
odpowiadał na wszystkie nurtujące przedszkolaki 
pytania. Na koniec dzieci dostały zadanie, do któ-
rego przystąpiły niezwłocznie po wejściu do sali. 
Dzięki temu gabinet dzielnicowego wypełnił się ry-
sunkami radiowozów. 

Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby na 
całym świecie zabrakło elektryczności? Co dzia-
łoby się w Rokietnicy, gdyby nagle zgasły światła 
w domach i na drogach, a pociągi się zatrzyma-
ły? To naprawdę poważny problem ! Sowy i Jeży-
ki 19 kwietnia 2018r. na warsztatach naukowych 
z ciocią Teresą dowiedziały się jak bardzo jest dla 

Nas ważna energia. Dzieci na przykładzie wykony-
wanych doświadczeń dostrzegły jak wygodne jest 
życie z energią. Przedszkolaki zrozumiały dlaczego 
wszyscy musimy starać się korzystać z energii jak 
najbardziej efektywnie, czyli rozsądnie, nie mar-
nując jej, bo wytwarzanie energii jest bardzo kosz-
towne. Sowy i Jeżyki z Leśnej Chatki już wiedzą jak 
oszczędzać energię – Ty też możesz spróbować, dla 
Ciebie to tylko -pstryk. Nic trudnego ! 

„Cała Polska czyta dzieciom” to jest hasło wszyst-
kim znane ! W „Leśnej Chatce” dnia każdego książki 
są czytane. Gdy dorośli mają czas, chętnie tu wpa-
dają i w ojczystym swym języku bajki nam czytają. 
Dziękujemy mamie Ewelinki z Leśnych Skrzatów za 
odwiedziny i przeczytanie bajek w języku rosyjskim. 

25 kwietnia 2018r. POBUDKA ! BUDZINY NASION-
KA ! Sowy i Jeżyki poznawały rodzaje nasion oraz 
dowiadywały się dlaczego rośliny potrafią tak długo 
spać. Dzieci przeprowadzały eksperymenty, mające 
na celu zbudzenie roślin. Przedszkolaki sprawdzały 
również co kryje się w środku nasionka. 

Przedszkole  
Leśna Chatka

produkty należy jeść, a jakich unikać. Dzieci w gru-
pach wykonały plakaty ,,Przedszkolak dobrze wie, 
co jest zdrowe, a co nie”. W czasie zajęć dzieci roz-
wiązywały zagadki, przeliczały marchewki i zającz-
ki, grupowały obrazki na zbiory: owoce i warzywa. 
Spotkaniu towarzyszyła piosenka ,,Witaminki, wita-
minki...”.Na zakończenie odbyła się degustacja so-
ków owocowych i warzywnych oraz czipsów owo-
cowych i marchewkowych, przygotowanych przez 
obecnych rodziców. Dziękujemy rodzicom za współ-
pracę i poświęcony czas.  

„Proszę wstać! – Wysoki Sąd idzie”
Inspirowani spotkaniem z Anną Wesołowską – 

sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, postanowiliśmy 
w grupie „Pszczółek” przeprowadzić nasz własny 
proces. Przygotowanie rozprawy i samo jej prze-
prowadzenie było okazją do omówienia z dziećmi, 
jakie zachowania uważają one za złe i niewłaściwe. 
Przedszkolaki same zdecydowały: jakie postępowa-
nie znalazło się na ławie oskarżonych, kto został pro-
kuratorem, kto obrońcą, które dzieci zdecydowały 
się na rolę sędziego i świadków. Nie zabrakło także 
przedstawicieli policji, dbających o bezpieczeństwo 
zebranych na sali rozpraw. Zajęcia w ostatecznej 
wersji nie były ćwiczone z „Pszczółkami” jak typowe 
przedstawienie. Dzieci w wychowawczynią – Martą 

Matuszewską, poznały formę pracy Sądu. Miały oka-
zję przeprowadzić wcześniejszą rozprawę, w której 
oskarżona została przez dzieci „zła pogoda”. Uczyły 
się zadawać pytania, argumentować swoje wnio-
ski, czekać cierpliwie na podjęcie decyzji. Kolejna 
rozprawa odbyła się 19 kwietnia, w obecności pani 
dyrektor – Małgorzaty Łopatki oraz zaproszonych 
i licznie przybyłych rodziców. Dzieci w strojach od-
powiednich do ról oskarżyły: „złe zachowanie” - 
o bicie, ciągnięcie za włosy, przezywanie, wyrywa-
nie zabawek, naśmiewanie się, krzyczenie i wiele 
innych, które przedszkolaki uznały za niedopusz-

czalne. Nawet wytrwała praca obrońcy nie mogła 
zapobiec temu, że kolejne zeznania świadków oraz 
wnikliwe dochodzenie prokuratury sprawiło, że Wy-
soki Sąd uznał oskarżonych za winnych i skazał ich 
na wygnanie z Przedszkola w Mrowinie. Przedszko-
laki, mimo tremy i obaw, doskonale poradziły sobie 
z trudnym zadaniem - przeprowadzeniem rozpra-
wy. Zrozumiały, że mają wpływ na egzekwowanie 
prawa w swoim najbliższym otoczeniu i mogą od-
ważnie mówić, że pewne zachowania sprawiają im 
przykrość i ból. 
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Przedszkole  
Logicus
Olimpiada żywiołów

Dnia 14.05.2018r. odbyła się już kolejna, III edy-
cja Gminnej Olimpiady IV Żywiołów pod patrona-
tem Wójta Gminy Rokietnica – Bartosza Derecha. 
W olimpiadzie udział wzięli: Przedszkole Bajeczka, 
Przedszkole w Mrowinie oraz gospodarze Przed-
szkole Logicus. Przedszkolaki wykonywali ekspe-
rymenty pod okiem swoich pań. Jury ciężko było 
wyłonić zwycięzcę, w związku z tym zdecydowali, 
iż wszystkie 3 przedszkola zasługują na miejsce I. 
Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok 

Dzień Soków Owocowych

Dzień soków owocowych był bardzo smakowity 
i zdrowy. Panie obsługiwały maszynę ale to dzieci 
decydowały z jakich owoców będzie sok.

Brazylijskie Jiu Jitsu 

Dzięki uprzejmości trenera Jakuba kolejna gru-
pa z naszego przedszkola wzięła udział w zajęciach 
ruchowych. 

Podróżnicy ćwiczyli umiejętność logicznego my-
ślenia - odszyfrowywali nazwy zwierząt wiejskich.

Muzyczna pisanka
Najmłodszą grupę - Ekologów odwiedziła mama 

naszego przedszkolaka, która przygotowała dla nas 
„Muzyczną pisankę”. Wspólnie świetnie się bawili-
śmy. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą przygo-
dę z muzyką.

Warsztaty Kulinarne
Już po raz kolejny udaliśmy się autobusem ko-

munikacji miejskiej do przedszkola „Familijne Ran-
czo” w Kiekrzu. Badacze mogli samodzielnie wyko-
nać ciasto na muffinki, które następnie z radością 
upiekliśmy i zjedliśmy. Dziękujemy Pani Dyrektor 
Bogusi R. za możliwość odwiedzenia przedszko-
la oraz przeprowadzenia smacznych Warsztatów.

Dzień czekolady w Logicusie
Najsłodszy dzień w roku spędziliśmy na obja-

daniu się owocami maczanymi w pysznej płynnej 
czekoladzie.
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Kwiecień w Ptysiu
Pogoda dopisywała nam przez cały 

miesiąc, zabaw na świeżym powie-
trzu nie było końca, malowanie kredą, 
skakanie na skakance, gra w gumę, 
puszczanie baniek, zawody sportowe 
a nawet tańce. Nie możemy zapo-
mnieć o nauce, poza standardowymi 
zajęciami obchodziliśmy kilka świąt, 
niektóre z nich były przepyszne.

Dzień czekolady 
12 kwietnie obchodzimy Między-

narodowy Dzień Czekolady, tak było i u nas w przed-
szkolu. Dzieci dowiedziały się m.in. skąd pochodzi 
czekolada, gdzie się uprawia drzewa kakaowca. Na-
uka nauką ale najważniejszym momentem dnia była 
konsumpcja różnego rodzaju czekolad, zadaniem 
dzieci było odgadnięcie jaki to smak – zabawa była 
udana i smaczna. Dziękujemy rodzicom za zaanga-
żowanie i przyrządzenie pysznych nie tylko czekola-
dowych przysmaków. Pamiętajmy, że jej jedzenie raz 
na jakiś czas jest wskazane nawet osobom na diecie 
- ma dużo magnezu, a do tego działa pobudzająco.

Dzień Flagi 
Kto Ty jesteś ? Polak mały! 
Nasze przedszkolaki znają kodeks małego Pola-

ka i z dumą go recytują. Hymn, flaga czy godło to 
żadna tajemnic. 27 kwietnia obchodziliśmy Dzień 
Flagi, dominowały barwy białe i czerwone, prace 
plastyczne skupiły się na jednym z naszych symboli 
narodowych, mimo tego dzieci miały możliwość od-
śpiewania hymnu Polski po którym nastąpiło uro-
czyste wywieszenie flagi przy przedszkolu. W tym 
dniu uczyliśmy dzieci szacunku oraz miłości do na-

szego kraju, do symboli narodo-
wych. Wierzymy, ze wyrosną na 
prawdziwych patriotów. 

Dzień Ziemi i Dzień 
Grupy Mądre Sowy

22 kwietnia obchodzimy Świa-
towy Dzień Ziemi, nasze przed-
szkolaki świętowały 20 kwietnia 
ale przez cały tydzień przygotowy-
waliśmy się do tego święta, dużo 
rozmawialiśmy o dbaniu o środo-
wisko, o jego czystość i o tym jak 
zostać przyjaciele przyrody. Dzień 
(20.04) zaczęliśmy od słów piosen-
ki Majki Jeżowskiej „Moja plane-
ta”. Następnie przyszedł czas na 
teorię. Były rozmowy o planecie, 
o recyklingu, o segregacji śmieci 

i wiemy, że nasze przedszkolaki będą brać współod-
powiedzialność za środowisko, będą troszczyć się 
o jego czystość tak aby przyszłe pokolenia mogły 
żyć w czystości. W ramach pracy plastycznej zrobi-
liśmy krzesło z butelek plastikowych. Grupa Mądre 
Sowy odbyły nietypowe zajęcia na świeżym powie-
trzu a to za sprawą ich święta, był piknik i świetna 
zabawa. Nawet nasi najmłodsi podopieczni wiedzą 
jak zostać przyjacielem przyrody. W tym dniu po-
goda była przepiękna i większość dnia mogliśmy 
spędzić na świeżym powietrzu. 

Przedszkole  
Ptyś

Przedszkole  
4 Pory Roku
Maj w Czterech Porach Roku

Maj przywitał nas upałem. Chyba nikt 
się nie spodziewał, że tak szybko zacznie 
się lato. Oczywiście nie chodzi nam o lato kalen-
darzowe, ale na dworze przez większość miesiąca 
było tak gorąco, jakby była już pełnia lata i wakacje. 
Maj więc minął nam na wielu przedszkolnych atrak-
cjach i mnóstwie czasu spędzanego na placu zabaw.

Miesiąc zaczął się u nas od warsztatów chemicz-
nych DNA zabawy. W czasie spotkania dowiedzie-
liśmy się, skąd się wzięły dziury w chlebie i jak się 
robi prawdziwy zaczyn, z którego można upiec chleb 
i bułeczki. Każdy z nas sam przygotował sobie za-
czyn i wziął torebkę do domu, żeby wraz z rodzica-
mi upiec pyszne pieczywo.

W połowie miesiąca grupy Biedroneczek i Mo-

tylków wybrały się na wycieczkę do Ogrodu Bo-
tanicznego w Poznaniu na warsztaty pod tytułem 
„Poszukiwanie kwiatu paproci”. W czasie zajęć spa-
cerowaliśmy po parku, obserwowaliśmy rosnącą 
tam zieleń, szukaliśmy kwiatów paproci i pozna-
waliśmy ich budowę. Po zwiedzaniu mieliśmy jesz-
cze warsztaty plastyczne. To była bardzo poucza-
jąca wycieczka. Dobrze, że pogoda nam dopisała.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego nie była je-
dyną, jaka odbyła się w naszym przedszkolu w maju. 
Grupa Wesołych Sówek i Pszczółek odwiedziła w tym 
miesiącu Stare Zoo w Poznaniu. Oprócz oglądania 
gadów i płazów, poznaliśmy też inne żyjące w ogro-

dzie zwierzęta. Mieli-
śmy też czas na odpo-
czynek podczas zabaw 
na placu zabaw i pała-
szowania pysznych lo-
dów. Było świetnie.

W tym miesiącu 
nie mogło zabraknąć 
również spotkania 

z Klubem Małego Muzyka. Tym razem zabrał nas 
na wycieczkę do Indii i podczas audycji: „Holi, sari, 
ghaghra- hinduskie historie” zapoznał z tym fascy-
nującym, pełnym muzyki i zapachów krajem. Naj-
bardziej podobały nam się indyjskie tańce – bardzo 
chętnie się w nie włączyliśmy.

Maj był miesiącem, w którym nadal intensyw-
nie pracowaliśmy nad prezentami na Dzień Mat-
ki i Ojca. Przygotowywaliśmy też całym przedszko-
lem przedstawienie, które nasi rodzice będą mogli 
obejrzeć już 17.czerwca podczas naszego Dnia Ro-
dziny w Baborówku.
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„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY 
– kompleksowy program 
wsparcia edukacji w Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy“

W ramach projektu RPWP.08.01.02-30-0193/16 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica w ra-
mach WRPO NA LATA 2014-2020,  16 kwietnia 2018r. dwie grupy uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy  biorących udział w projekcie, odwiedziły 
Laboratorium Wyobraźni działające przy Poznańskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym Fundacji UAM.

Podczas zajęć o temacie „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga” na Wystawie Zielo-
nej, uczniowie poznawali zjawiska związane z optyką falową oraz oddziały-
waniem światła z materią. Dowiedzieli się w jaki sposób fale świetlne rozcho-
dzą się w przestrzeni, na czym polega polaryzacja, interferencja czy dyfrakcja. 

W kąciku łamigłówek i zagadek logiczno - matematycznych „Zaplątany umysł” 
zmierzyli się z zadaniami, które często wymagały niekonwencjonalnego podej-
ścia a ich rozwiązania bywały zaskakujące. 

Niezapomnianych emocji dostarczyły jednak zajęcia z robotyki, na których, 
w oparciu o zestawy klocków i specjalistyczne oprogramowanie na licencji 
Lego, uczniowie budowali roboty, a następnie programowali je tak, aby to-
czyły walki sumo – zadaniem zaprogramowanego robota było wypchnięcie 
robota przeciwnej drużyny z wyznaczonego okręgu. 

Projekt „Młodzi Nobliści z Rokietnicy  (…)” jest szansą na uzupełnienie wie-
dzy i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a za tym, podniesienie ich 
szans na rynku pracy w przyszłości. Bogata oferta zajęć dodatkowych – expe-
rymentatorium, język angielski, matematyka, zajęcia z przedsiębiorczości Graj-
fair oraz doradztwo zawodowe - umożliwia realizację tych celów. 

Miłośników eksperymentów, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę zapra-
szam na półkolonie „W odmęty eksperymentów” 25-29 czerwca 2018r.  w bu-

dynku A i B Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, przy Trak-
cie Napoleońskim 16. 

koordynator projektu
Elżbieta Fudala

 
 

Daj się wciągnąć 

W ODMĘTY 
EKSPERYMENTÓW!!!! 

 

Poznaj tajemnice wulkanów 

wejdź do świata kryształów, 

poznaj potęgę elektryczności 

 i stwórz własny hologram 

weź udział w bezpłatnej półkolonii letniej!!! 

realizowanej w ramach projektu 

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy 

program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w 

Rokietnicy” 

dla kogo: uczniowie klas 7 SP im. Jana Brzechwy  
oraz 2 i 3 Gimnazjum im. Noblistów 

termin: 25-29 czerwca 2018 r. 
godziny:  10.00 – 16.00 
miejsce: SP im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 16 
realizator : Centrum Interaktywnej Edukacji i 
Zabawy EduFun   
*w programie przewidziany bezpłatny obiad dla każdego 
uczestnika 

* więcej informacji u wychowawców klas i koordynatora projektu   

Nocka w szkole z … 
Andersenem

Nasza pierwsza „Nocka z Andersenem” nie odbyła się przypadkowo w kwiet-
niu. To właśnie 2 kwietnia minęła kolejna rocznica urodzin Andersena, tego 
dnia od 1967 roku obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”. 
Przy tej okazji organizowane są różne akcje społeczne mające na celu promo-
wanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a Szkole Podstawowej w Rokiet-
nicy od 13 lat realizowany jest projekt „Polubić czytanie”, w który zaangażo-
wani są poloniści i biblioteka szkolna. 

W tym roku postanowiłyśmy odświeżyć baśnie Andersena, bo niby wszyscy 
je znają, ale w wersji disnejowskiej, która różni się znacząco od pierwowzo-

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
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ru. I bardzo dobrze, bowiem okazało się, że więk-
szość dzieci nie znała baśni, które czytaliśmy pod-
czas spotkania.

W akcji uczestniczyli uczniowie klas czwartych, 
którzy z przejęciem czytali wybrane wcześniej ba-
śnie. Odwiedziły nas tego wieczoru i pięknie prze-
czytały „Kwiaty małej Idy” panie: Danuta Potrawiak 

i Lucyna Bigos. Ale to dopiero początek nocnych nie-
spodzianek: na początku zawitał do nas Andersen, 
który przybliżył nam swoją postać. Czytaniu, towa-
rzyszyły zabawy oparte na poznanych baśniach: szu-
kanie rekwizytów związanych z baśniowymi posta-
ciami, głuchy telefon, pokaz magicznych sztuczek 
w wykonaniu Filipa, przygotowanie strojów i scenek 

na podstawie poznanych utworów. Wiele radości 
sprawił uczestnikom słodki poczęstunek przygoto-
wany przez uczennice z klasy IVd oraz późna pizza 
ufundowana przez Radę Rodziców. Mimo zmęcze-
nia dzieci jednogłośnie stwierdziły: ”było super”. 

Katarzyna Piechalak  
Iwona Speina

„W Napachaniu i Mrowinie lubimy przykładać 
ręce do pomagania innym!”

W Szkole Podstawowej w Mrowinie oraz w Napa-
chaniu od września 2017 roku działa Szkolne Koło 
Wolontariatu.  Chociaż dopiero uczymy się bycia 
wolontariuszami to udało nam się już zorganizo-
wać kilka ciekawych przedsięwzięć. Byliśmy z wizytą 
w Domu Opieki dla Seniorów w Kobylnikach, zorga-
nizowaliśmy kiermasz lemoniady, zbieraliśmy cze-
kolady do świątecznych paczek Caritasu oraz sprzą-
taliśmy las w Cerekwicy. Mamy jeszcze bardzo dużo 
pomysłów oraz chęci do działania.

Najważniejsze, że ciekawie spędzając czas, można 
zrobić coś dobrego dla innych i mieć z tego ogrom-
ną satysfakcję!

Sylwia Zabrocka
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie

Co nowego w Kobylnikach?
Dnia 10.05.br w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Napachaniu odbyło się zebranie dotyczące bu-
dowy sieci światłowodów na terenie Kobylnik Du-
żych i Małych.

Z przykrością muszę stwierdzić, że mieszkańców 
naszego sołectwa było niewielu, jednak obecni byli 
bardzo zainteresowani i zdecydowani. Miło było 
usłyszeć, jaką solidarnością sąsiedzką wykazała się 
większość przybyłych mieszkańców Kobylnik. Dzię-
ki sieci światłowodów mieszkańcy gminy Rokiet-
nica, w tym Kobylnik, po podłączeniu będą mogli 

skorzystać z ofert „Inei” i cieszyć się z doskonałe-
go odbioru telewizyjnego, szybkiego Internetu czy 
niezawodnych połączeń telefonicznych.

Z ofertą Inei można zapoznać się na stronie fir-
my w poszczególnych zakładkach.

Z uwagi na podział Kobylnik, termin realizacji od-
będzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap doty-
czyć będzie Kobylnik Dużych i tak od dnia 29.06.br 
przez okres 4 miesięcy będzie możliwość przyłącze-
nia lokalu do istniejącej już magistrali światłowodów.

Drugi etap dotyczyć będzie Kobylnik Małych i tak 

od 25.09.br prace również potrwają przez okres czte-
rech miesięcy. Pozytywną informacją dla wszystkich 
zainteresowanych jest fakt, że samo podłączenie do 
budynku jest gratis, jednak warunkiem do jego speł-
nienia jest podpisanie umowy z firmą Inea świad-
czącą usługę przesyłu sygnału (aktualnie na prefe-
rencyjnych warunkach i bez zmian stawek w okresie 
trwania umowy).

Myślę, że Kobylniki coraz bardziej idą z postę-
pem cywilizacji, w końcu mamy miejscami chod-
nik, będą światłowody i może wreszcie wszędzie 
kanalizacja. Byle tak dalej.

Sołtys Kobylnik
Beata Nowak
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Finał konkursu informatycznego 
AVATAREK wyjątkowy pod wieloma 
względami

W dniu 10.04.2018 r. w siedzibie Zespole Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy odbył się VIII finał 
konkursu AVATAREK z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i po 
raz pierwszy uczniów szkół podstawowych pod pa-
tronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskie-
go. Ponadto konkurs został objęty patronatem ho-
norowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 
Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL Polska, 
a patronat merytoryczny sprawował Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu. Od obecnej edycji 
patronat nad konkursem sprawuje również firma 
Microsoft. Galę finałową konkursu swoją obecnością 
uświetnili m.in.: Pan Tomasz Łubiński – wicestarosta 
poznański, Pani Danuta Potrawiak - Sekretarz Gminy 
Rokietnica, Pan Piotr Waśko - wicedyrektor Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Pani Teresa 
Wieczorek - dyrektor biblioteki gminnej w Rokiet-
nicy, Pani Ewa Sumowska Koordynator Regionalny 
ECDL, Pani Anna Kusiak-Fabiszak przedstawicielka 
Poznańskiego Parku Naukowo-Technicznego i Pan 
Krzysztof Muszyński przedstawiciel Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Łodzi.

W VIII edycji konkursu udział wzięło 1933 uczniów 
z 37 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z wo-
jewództwa wielkopolskiego i łódzkiego. Część fina-
łową konkursu poprzedziły w 2017 r. dwumiesięcz-
ne eliminacje szkolne, w ramach których uczniowie 
zmagali się z pytaniami testowymi na platformie 
e-learningowej. Uzyskane wyniki pozwoliły szkolnym 
komisjom konkursowym wyłonić spośród uczniów 
z najwyższą punktacją trzyosobowe reprezentacje 
szkolne. Na przełomie lutego i marca 2018 r. od-
były się półfinały w trzech ośrodkach: w Poznaniu, 
Grodzisku Wielkopolskim i Łodzi. Do finału zakwa-
lifikowało się 12 szkół. Zwieńczeniem zmagań był 
kwietniowy finał. W tegorocznej edycji zmieniono 
formułę finału z rozwiązywania zadań według za-
sady kto pierwszy ten lepszy, na liczbę popraw-
nie rozwiązanych zadań w wyznaczonym czasie. 
Zadania dobrano tak, aby sprawdzić wiedzę i umie-
jętności z różnych działów informatyki, ale także 
umiejętności współpracy w zespole. W trakcie fi-
nału, oprócz zmagań uczniów Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizował warsz-
taty z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) dla nauczyciel.

Nagrody w całym konkursie ufundowali: Starosta 
Powiatu Poznańskiego, Starosta Powiatu Grodziskie-
go, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietni-
cy, Dyrektor Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielko-
polskim, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, 
Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Fir-
ma Microsoft, ECDL Polska, Poznański Park Nauko-
wo-Techniczny, Firma CISCO.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu, a funda-
torom nagród serdecznie dziękujemy za wspar-

cie. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu AVA-
TAREK.

Roman Dwulit 

Wyróżnienie dla Jakuba Feliksiaka 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczeń 
naszej szkoły Jakub Feliksiak po raz trzeci przystąpił 
do konkursu fotograficznego „Skrzydła życia” orga-
nizowanego pod patronatem Starosty Poznańskie-
go i po raz trzeci zdobył wyróżnienie. Konkurs został 
zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu 
i dotyczył trudnego tematu, jakim jest krzywdzenie 
najsłabszych, najbardziej bezbronnych. Kuba zmie-
rzył się z tym tematem i powstał kadr - niebanalny, 
inny niż wszystkie, ukazujący nam przemoc psychicz-
ną z zupełnie innej strony. Serdecznie gratulujemy.

Małgorzata Kolasa

Kursy dla młodzieży technikum 
w ramach projektu unijnego 
„Gotowi do pracy” rozpoczęte!

10 kwietnia 2018 rozpoczęły się w naszej szkole 
długo wyczekiwane kursy i szkolenia realizowane 
w ramach projektu „Gotowi do pracy - poprawa 
zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształ-
cenia zawodowego, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Poznański. Celem projektu jest 
poprawa jakości nauczania i dostosowanie kształce-
nia i szkolenia zawodowego dla 392 uczniów, w tym 
139 uczennic w 5 szkołach ponadgimnazjalnych Po-
wiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie za-
wodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik 
hotelarstwa zorganizowano kurs baristyczny, bar-
mański oraz kelnerski. Technicy informatycy biorą 
udział w kursie przygotowania i testowania kabli 
światłowodowych, w kursie uprawnień elektrycz-
nych do 1 kV oraz szkoleniu z obsługi urządzeń sie-
ciowych firmy CISCO. Nasi architekci krajobrazu do-
kształcają się na kursie obsługi pilarek spalinowych, 
nawadniania, rekultywacji terenów zdegradowa-
nych, projektowania terenów zieleni oraz arbory-
styki, czyli pielęgnacji drzew na wysokości. Dodat-
kowo grupa 30 uczniów ze wszystkich kierunków 
nauczanych w naszym technikum rozwija swoje 
umiejętności interpersonalne.

Wszystkie kursy i szkolenia są organizowane przez 
profesjonalne firmy szkoleniowe, a zdobyta wiedza 
i umiejętności poświadczane certyfikatami. Głębo-
ko wierzymy w to, że nowe umiejętności i kwali-
fikacje zdobyte podczas szkoleń przyczynią się do 
zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.

koordynator ds. projektów unijnych  
w ZS w Rokietnicy 

Monika Hofman

Piłka nożna chłopców

10.04.18. odbyły się w Tarnowie Podgórnym, me-
cze towarzyskie w piłkę nożną chłopców. Z naszej 
szkoły zmierzyła się drużyna seniorów i juniorów 
oraz reprezentacja LO z Tarnowa Podgórnego. Wy-
niki meczów: S-J 3:0, S-T.P. 3:0, J-T.P. 3:1.

Gratulujemy!
M.Statucka

Szkolny konkurs języków obcych 

W dniu 12 kwietnia br. odbył się w naszej szkole 
konkurs z języków obcych. Młodzież sprawdziła tym 
samym swoją wiedzę ze znajomości języka obcego 
potocznego, korzystając z platformy internetowej. 
Zadanie polegało na przetłumaczeniu wyrażeń z ję-
zyka angielskiego na niemiecki i odwrotnie. Uczen-
nica klasy 3 TH/TAK pokonała jedenastu uczestników 
zdobywając 18593 punktów! Na podium znalazły 
się również: uczennica klasy 4TH z 15120 punkta-
mi oraz uczennica klasy 3TH/TAK z 14659 punkta-
mi. Wszyscy, którzy stanęli na podium otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za wspólną zabawę!

Aleksandra Maciejewska i Monika Hofman

Wycieczka zagraniczna  
„Skandynawskie Inspiracje”

W dniach 17-19 kwietnia uczniowie naszej szko-
ły wyruszyli na wycieczkę do Skandynawii. Pierw-
szy dzień zaczęliśmy od zwiedzania powojennych 
bunkrów niemieckich w Międzyrzeczu. Poznaliśmy 
wielu ciekawych historii związanych z tym umocnie-
niem oraz zwiedziliśmy jego najniższe poziomy. Na-
stępnym punktem naszej wycieczki był spacer ale-
ją gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie dowiedzieliśmy 
się o największych gwiazdach odwiedzających to 
miasto. Wieczorem weszliśmy na prom w Świno-
ujściu i przez noc dopłynęliśmy do portowego mia-
sta Ystad. Przemierzając drogę do szwedzkiego Mal-
mö podziwialiśmy skandynawskie krajobrazy oraz 
słuchaliśmy o tutejszych zwyczajach. Po krótkim 
zwiedzaniu Malmö naszym kolejnym przystankiem 
była Kopenhaga, do której dostaliśmy się poprzez 
most Öresund łączący Danię ze Szwecją. Po dotar-
ciu do Kopenhagi od razu zauważyliśmy, że Polska 
i Dania to bardzo różniące się od siebie kraje. Nie 
można było nie zauważyć tak wielu rowerów na 
ulicach Kopenhagi i odpoczywających, nigdzie nie 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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spieszących się szczęśliwych i zadowolonych Duń-
czyków. Po powrocie do Polski czekała nas jeszcze 
jedna atrakcja a mianowicie zwiedzanie Szczecina, 
słynącego ze swojej bogatej historii. Cała wyciecz-
ka zakończyła się uśmiechem na ustach zarówno 
uczniów jak i nauczycieli.

Zapraszamy na krótką relację z wycieczki w obiek-
tywie Oliwii Marciniak.

https://www.youtube.com/watch?v=0F-
NqzXE0XXM

Do zobaczenia za rok na kolejnej pełnej wrażeń 
i atrakcji wycieczce szkolnej

Piotr Przybył II TI

Biegi Dominiki

21.04.18. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w X Jubileuszowym Grand Prix w biegach im. Do-
miniki- Bieg Wiosny w Pawłowicach.

Wydarzenie rozpoczęło się Biegiem Malucha. Na-
stępnie wystartował bieg 1km, bieg główny 7 km 
i nordic walking. Na każdego uczestnika czekał re-
generacyjny posiłek.

Pozdrawiam M.Statucka

Mecz towarzyski  
w piłkę nożną chłopców 

25.04.18. reprezentacja naszej szkoły rozegrała 
w Poznaniu, mecz towarzyski w piłkę nożną chłop-
ców. Spotkanie zakończyło się wygraną 4:3 dla Za-
moyskich. Pierwsze 3 bramki strzelili: D. Szymański, 
M. Ksobich, M. Siedlik. Najwięcej emocji dostarczyła 
ostatnia minuta meczu. Nasz bramkarz D. Burkiciak 
opuścił swoje pole i z „prędkością ponaddźwięko-
wą”, wyprowadził piłkę przez całe boisko, by pod 
bramką przeciwnika podać do M. Wolańczyka, który 
„złotym strzałem” zdobył dla nas zwycięską bramkę.

Pozdrawiamy reprezentację Technikum Inżynierii 
Środowiska i Agrobiznesu z Golęcina:-)

Gratulujemy!
M.Statucka

Kwiecień – miesiąc  
Pamięci Narodowej 

Tradycyjnie w kwietniu społeczność ZS im. J. i W. 
Zamoyskich szczególnie pochyla się nad narodową 
przeszłością rozumiejąc, że podtrzymywanie pol-
skiej historii jest naszym obowiązkiem, tak wobec 
przeszłych pokoleń, jak i tych, które przyjdą po nas. 
24.04.2018r. uczniowie klas trzecich technikum zwie-
dzali Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII 
i złożyli kwiaty w miejscu straceń, podejmując trud 
refleksji nad tragedią, jaką niesie wojna. 25.04. na 
uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów 
klas drugich, odwołaliśmy się do dokonań twór-
ców Konstytucji 3 Maja, by docenić również tych, 
którzy dla Ojczyzny pracowali, doprowadzając do 
wielkich narodowych osiągnięć. 

Dorota Filipiak

W stajni „Zadora”

23.04.05. koło jeździeckie wybrało się do stajni 
„Zadora” do Zajączkowa. Osoby początkujące do-
skonaliły podstawy jeździectwa na lonży, natomiast 
osoby które opanowały anglezowanie i równowagę, 
mogły spróbować swoich sił jeżdżąc samodzielnie. 
Więcej o stajni na: facebook.com/Stajnia-Zadora

M.Statucka

Pożegnanie maturzystów
27 kwietnia 2018 odbyło się oficjalne pożegna-

nie uczniów klas czwartych technikum. W uroczy-
stości wzięła udział dyrekcja, grono pedagogiczne, 
przedstawicielka rady rodziców, rodzice oraz oczy-
wiście uczniowie kończący czteroletnią naukę w na-
szej szkole. Cała uroczystość została przygotowa-
na przez uczniów obecnych klas III pod okiem ich 
wychowawców. 

Absolwenci odebrali z rąk dyrektora zasłużone 
świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe, a z rąk 
przedstawicielki rady rodziców pamiątkowe długo-
pisy. Wychowawcy obdarowali swoich podopiecz-
nych symbolicznymi słonikami mającymi przynieść 
szczęście na egzaminie maturalnym i w dorosłym 
życiu oraz pamiątkowymi kubeczkami z logo szko-
ły, które mają przypominać im o 4 wspólnie spę-
dzonych latach u Zamoyskich.

Nie pozostaje nam nic innego niż życzyć matu-
rzystom powodzenia na egzaminach maturalnych!

Monika Hofman

Architekci wśród tulipanów
Grupa uczniów z klasy II i III technikum architek-

tury krajobrazu uczestniczyła 10 maja br. w przy-
gotowaniu wystawy ,,Tulipan 2018” w Auli UAM. 
Na wystawie pokazywany jest przegląd odmian tu-
lipanów, szczególnie nowych odmian znajdujących 
się w uprawie u wielkopolskich producentów oraz 
holenderskich. 

Była to również rzadka okazja przyjrzenia się ko-
lejnym etapom tworzenia dywanu z kwiatów tuli-
panów na trawniku w parku Mickiewicza. Kwiaty 
ułożono w kształt powstańczej białoczerwonej ro-
zetki. Dywan kwiatowy to stosunkowo nowa atrak-
cja dla mieszkańców Poznania – w tym roku po-
wstawał po raz szósty.

Organizatorem obu imprez mających w tym roku 
szczególny wymiar związany z 100 rocznicą Powsta-
nia Wielkopolskiego jest Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański pod 
Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Prezydenta Mia-
sta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Przy okazji wyjazdu znalazł się również czas na 
zapoznanie się z Parkiem Mickiewicza i parkiem za 
Zamkiem Cesarskim jako założeniami terenów zie-
leni z zeszłego stulecia.

Maria Matuszczak
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH KSIĄŻKI DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI 
„Jak nie 
czytam  
jak czytam”

Ogólnopolska Akcja Czytania 
w Jednym Momencie JAK NIE CZY-
TAM JAK CZYTAM, organizowana jest 
od trzech lat przez czasopismo BIBLIOTEKA W SZKOLE. Skierowana jest 
głównie do uczniów czyli wszystkich młodych ludzi, którzy poprzez publicz-
ne pokazanie się z książką, mają udowodnić, że, na przekór statystykom krzy-
czącym o niskim stanie czytelnictwa w naszym kraju, młodzi ludzie czytają.

Co roku akcja gromadzi ogromną liczbę czytelników, dwa lata temu liczba 
osób wspólnie czytających wynosiła 432 608, a w zeszłym roku czytało wspól-
nie 459 409 uczniów plus osoby spoza szkół (w sprawozdaniach liczbowych 
brano pod uwagę ilość uczniów z danej szkoły biorących udział w wydarzeniu). 

W roku 2017 udało mi się zgromadzić na boisku sportowym ponad 1200 
osób. Byli to uczniowie naszej szkoły podstawowej, dzieci z przedszkola „Ba-
jeczka”, uczniowie gimnazjum, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy Urzę-
du Gminy, mieszkańcy naszej gminy.

Akcja polega na tym, żeby się spotkać na chwilę, przekazać coś swoją obec-
nością uwiecznioną na fotografiach i filmie (tutaj serdecznie dziękuję panu 
Adamowi Michcie, który zrobił wspaniały filmik i w tym roku również z nami 
będzie ), powiedzieć wszystkim JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM!, CZYTAMY!, 
ROKIETNICA CZYTA. 

W zeszłym roku spotkaliśmy się rzeczywiście tylko na chwilę, gdyż pogoda 
zupełnie nie sprzyjała temu, by poczytać „na trawce”. Mam nadzieję, że w tym 
roku zostaniemy ze sobą dłużej. 

Katarzyna Piechalak
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

8 CZERWCA, godz. 10.00, 
BOISKO SPORTOWE 

przy ul. Szamotulskiej, 
Rokietnica



24

MAJ – 
MIESIĄCEM 
BIBLIOTEK

W miesiącu maju Bibliotekę Gminną w Rokiet-
nicy odwiedzili licznie mali goście. 

Do nowej siedziby Biblioteki przybyli  po raz pierw-
szy dzieci z przedszkoli: Mumula, Bajeczka, Fami-
lijne Ranczo.

Dzieci z ciekawością zwiedziły Bibliotekę oraz za-
poznały się z księgozbiorem. Nasi mali Goście do-
wiedzieli się jakie zbiory można u nas wypożyczyć, 
jak zostać Czytelnikiem  naszej Biblioteki oraz jak 
dbać o wypożyczone książki. Przedszkolakom bar-
dzo spodobała się czytelnia oraz tęczowa sala za-
jęć gdzie spokojnie mogli pooglądać wybrane przez 
siebie książki. 

Dziękujemy Przedszkolakom oraz ich Paniom za 
wizytę w naszej Bibliotece. Zapraszamy ponownie 
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Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek 
2018 już za nami

W tym roku Biblioteka Gminna w Rokiet-
nicy zorganizowała szereg zajęć i wydarzeń 
promujących właśnie tą okazję. 

Przez cały tydzień odbywały się spotkania, 
warsztaty i koncerty dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Zorganizowaliśmy wspólne czyta-
nia bajek, połączone z pracami plastycznymi 
oraz kreatywnymi zajęciami szycia ubiorów, 
dekoracji i dodatków. 

Jednym z naszych bardzo ciekawych wydarzeń 
było spotkanie autorskie z Panem Krzesimirem Dęb-
skim, który promował swoją książkę pt. „Nic nie 

jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia”. 
Odbyły się także zajęcia edukacyjne – ekspery-

menty naukowe zaczerpnięte z książek. Podczas tych 

zajęć dzieci mogły pod okiem Pani Ani wyko-
nać samodzielnie niezwykłe doświadczenia. 

W poniedziałkowy wieczór mogliśmy wy-
słuchać niezwykłego koncert w wykonaniu 
wspaniałych muzyków Rokietnickiej Orkie-
stry Dętej. To muzyczne wydarzenie odbyło 
się w nietypowym miejscu – na dachu nowej 
Biblioteki Gminnej. 

Na zakończenie naszego pełnego tygodnia 
atrakcji zorganizowaliśmy Escape Room dla 
dzieci – mobilny pokój zagadek, w którym 
odbywały się zajęcia kilku grup zapisanych 
uczestników. Celem tych zajęć było wydo-
stanie się grupy z tajemnego pokoju dzięki 
prawidłowemu odszukaniu ukrytych zaga-
dek, haseł, kodów. Zabawa była świetna!..

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszych zaproponowanych wydarzeniach. 
Na pewno będziemy je powtarzać. Dziękujemy 
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Propozycja do „książkowej Listy Przebojów”
Autor : Jerzy Owsiak,
Tytuł : Obgadywanie świata
Recenzja : Mirosława Deckert

W naszej bibliotece jest mnóstwo ciekawych ksią-
żek, które powinny znaleźć się na „Książkowej Liście 
Przebojów”. Ostatnio przeczytałam dwie ciekawe 
książki autobiograficzne : Jerzego Stuhra o jego wal-
ce z rakiem, opowieść smutną, ale pełną optymi-
zmu i Jurka Owsiaka, który uśmiechnięty spogląda 
z okładki  na czytelników, opowieść pełną radości, 
dowcipu i przygód.

 Zastanawiałam się, którą wybrać, którą polecić. 
To trudne zadanie, wybrałam jednak tę drugą. Prze-
czytałam ją z wypiekami na twarzy i z bolącym od 
śmiechu brzuchem. Dlaczego?, bo przypomniała 
mi moją młodość, siermiężną, szarą Polskę widzia-
ną oczami młodego człowieka, a potem kolorową, 
piękną inność, której nie widziałam, bo nie miałam 
wtedy możliwości wyjazdu za granicę. A on to wi-
dział za granicami naszego szarego, smutnego, ko-
lejkowego kraju. Tego mu strasznie zazdroszczę. Te 

dwa tak różne światy opisuje w swej książce „Obga-
dywanie świata”    z humorem, dużą dozą krytycy-
zmu, używając nawet niekiedy niezbyt cenzuralnych 
słów. Dlatego właśnie tę książkę pełną reportaży 
z Polski, którą przejechał najbardziej popularnym 
sposobem, a więc autostopem, a potem różnymi 
środkami lokomocji cały świat chcę zareklamować 
i zaproponować do „Książkowej Listy Przebojów”.  

Jurka Owsiaka znamy z audycji telewizyjnej „Rób-
ta co chceta”, Radiowej Trójki, przede wszystkim zaś 
z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz po-
znajemy Go jako obieżyświata, wspaniałego narra-
tora, opowiadacza i szalonego latającego reportera, 
który po raz pierwszy pisze o swoim prywatnym ży-
ciu, wspaniałych podróżach i przygodach.

Motto jego życia zawiera się w słowach – cy-
tuję „Najpiękniejsze podróże to te, które kryją się 
przed tobą, czają się nieplanowane i nagle rodzą 
się ni stąd ni zowąd”.

Praca w radiu i TV przyczyniła się do poznania 
wielu przyjaciół, tych z kamerą i mikrofonem, z któ-
rymi objechał cały świat (no może bez Antarkty-

dy). Teraz z wielką swadą, w charakterystycznym 
dla siebie stylu o tym opowiada. Zdradza, dlacze-
go przeniósł do Polski festiwal Woodstok, dlacze-
go w Indiach nie je nic „białego”, czego nie robić, 
by nie podpaść policji w USA, ale tego ja nie zdra-
dzę. Sami przeczytajcie.

Daję Wam słowo, że że nie będziecie żałować 
tej wirtualnej podróży z Jurkiem Owsiakiem. Wie-
le dowiecie się o perypetiach, przygodach a nawet 
o przemycie alkoholu w butelkach po wodzie mine-
ralnej w oryginalnych zgrzewkach. Książka zwiera 
wiele zdjęć. Zdradza informację o życiu rodzinnym: 
żonie Dzidzi, córkach Ewie i Oli, którym autor jako 
mąż i ojciec książkę tę dedykuje.

 Dlatego myślę, że powinna znaleźć się na na-
szej liście przebojów, bo na to zasługuje. Zaś Jur-
kowi Owsiakowi możemy jedynie pozazdrościć  tak 
wspaniałego, bogatego w przygody życia, którym 
się z nami dzieli.

Gorąco polecam ten cykl reportaży każdemu czy-
telnikowi: seniorowi, by przypomniał sobie życie 
w PRL u, a młodzieży pokazać jak to nie tak daw-
no bywało.

Polecam gorąco
Mirosława Deckert
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Dzień Seniora w Rokietnicy

28 kwietnia 2018 r., w auli byłego gimnazjum, od-
było się spotkanie z seniorami Sołectwa Rokietnica, 
organizowane przez sołtysa i radę sołecką. Bardzo 
cieszy organizatorów, że mimo różnych obowiąz-
ków seniorzy przyjęli zaproszenie i postanowili spę-
dzić to sobotnie popołudnie inaczej niż dotychczas. 

Witając gości sołtys Józef Fudala zaznaczył, że 
nieprzypadkowo na to spotkanie została wybrana 
najpiękniejsza pora roku – wiosna. Dla ludzi spod 
znaku „jesieni” życia wiosenne barwy tego dnia były 
bowiem najpiękniejszym tłem dla rozmów i wielu 
chwil wzruszeń.

Przyjemnym akcentem była artystyczna prezen-
tacja przygotowana przez przedszkolaków z „Bajecz-

ki”. W trakcie obiadu podawanego przez Restaurację 
„Pod Gruszą” muzyczny akompaniament zapew-
niał Pan Jerzy Wiśniewski. W radosnym nastroju 
seniorzy spędzali miłe chwile, kwietnym dodatkiem 
była zaś czekająca na każdego z nich różyczka. Póź-
niej odbyły się wspólne śpiewy, a piosenka „Jedzie 
pociąg z daleka” poderwała nawet wielu z krzeseł 
do korowodu wokół Sali. Humory dopisywały tym 
bardziej, że towarzysząca muzyka i przyjazne ryt-
my, będąc okazją do wspomnień,  przenosiły czu-
le w świat młodości.

Zwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie se-
niorów przed budynkiem szkoły. Jego autor – Adam 
Michta, wraz z koordynatorką projektu Rokietnic-

kiego Archiwum Cyfrowego,  zaapelował do mie-
szańców gminy Rokietnica o udostępnienie starych 
dokumentów i zdjęć. Właśnie seniorzy mogą być 
bowiem w tym temacie bardzo pomocni.

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowa-
niu wydarzenia:
• Panu Bartoszowi Derechowi, wójtowi gminy Ro-

kietnica za obecność i serdeczne słowa skiero-
wane do seniorów;

• Pani Danucie Potrawiak, sekretarz gminy i pa-
niom z Referatu Organizacyjnego i Promocji UG 
Rokietnica;

• Pani Emilii Świst dyrektor Przedszkola „Bajecz-
ka”, małym wykonawcom i ich wychowawczyni;

• Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rokietnicy za udo-
stepnienie auli;

• Pani Edycie Bręczewskiej, starszej sierżant, re-
prezentującej Posterunek Policji w Rokietnicy, 
gotowej udzielić wyjaśnień na pytania zgłasza-
ne przez seniorów;
Dziękuję także tym wszystkim, których nie wy-

mieniłem, a wnieśli jakikolwiek wkład w przygoto-
wanie i uświetnienie Dnia Seniora.

Życzę wielu udanych, następnych spotkań.
Sołtys Józef Fudala
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Zgodnie z nowym Prawem Wodnym oraz Ustawą z dnia 27 października 
2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków …,  wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w ca-
łej Polsce zostały zobligowane w terminie do 12.03.2018, złożyć wnioski o za-
twierdzenie wyliczonej zgodnie z nowymi przepisami taryfy za wodę i ścieki 
do powołanego od 01.01.2018 organu regulacyjnego Wody Polskie. W dniu 
16.05.2018 do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. wpły-
nęła decyzja Dyrektora RZGW Wody Polskie w Poznaniu zatwierdzająca wyso-
kość wnioskowanej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rokietnica. Poniżej przedstawiamy 
taryfę obowiązującą od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku.    

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku
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Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na po-
trzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G1
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
nie będący odbiorcami usług zbiorowego odpro-
wadzania ścieków 

4,77 6,33

G2
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków

4,77 4,37

G3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach 
wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodo-
mierza lokalowego 

4,77 3,92

G4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w bu-
dynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie 
wodomierza lokalowego 

4,77 1,97

Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożyw-
czych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 

i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

G5
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbioro-
wego odprowadzania ścieków

4,81 6,33

G6
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków

4,81 4,37

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G7
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowa-
dzania ścieków

4,83 6,33

G8
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków 

4,83 4,37

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIE-
KÓW od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku
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G1
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 
nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę

8,83 9,64

G2
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ście-
ków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę

8,83 7,69

G3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ście-
ków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali 
w budynkach wielolokalowych i rozliczani na pod-
stawie wodomierza lokalowego

8,83 1,97

PUK Bytkowo

Wymiana rurociągu w Żydowie
W związku z działaniami Powiatu Poznańskiego 

związanego z odnową nawierzchni dróg powiato-
wych zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica, 
PUK podjął kroki zmierzające do wymiany/napra-
wy swoich urządzeń i infrastruktury zanim nastą-
pią remonty powiatowe.

Pierwszym odcinkiem sieci wodociągowej pod-

danym renowacji był 400-metrowy odcinek rurocią-
gu azbestowego w miejscowości Żydowo, ulice Ro-
stworowska i Przecławska. Udało nam się wymienić 
relikt przeszłości na rurociąg z tworzywa PE. Zada-
nie opiewało na kwotę ok. 150 000 złotych netto.

O kolejnych modernizacjach będziemy na bie-
żąco informować. Dziękujemy za wyrozumiałość 
i wsparcie naszej inicjatywy.

Nowa Taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków!
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Szanowni Państwo. 
Z końcem maja ruszyły prace związane z wykonaniem zadania pn. „Sieć ka-

nalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowo-
ści Rokietnica”. To zadanie w ramach dofinansowanego przez Unię Europej-
ską projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Rokietnica”. O postępach prac i powstających w trakcie realizacji inwestycji 
utrudnieniach będziemy na bieżąco informować. Zgodnie z umową z Wyko-
nawcą firmą BUD-AN Sp. z o.o. z Tuliszkowa budowa musi zostać zakończona 
do 30 listopada 2018 roku.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie, zapewniając jednocześnie, iż w ra-
zie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

info@puk.com.pl (61) 814 57 43.

UWAGA: PRACA 
SEZONOWA W PUKu!!!

Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. poszukuje pra-
cowników sezonowych do wy-
konywania prac porządkowych 
i wykoszeń na terenie Gminy Ro-
kietnica.

Praca na umowę zlecenie, od 
czerwca do sierpnia 2018 roku.

Od osób zainteresowanych 
oczekujemy umiejętności ob-
sługi kosy spalinowej, uczciwo-
ści i zaangażowania.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 121 259, przed-
stawimy szczegóły współpracy.

Certyfikat „Najlepsze w Polsce” za naturalnie 
mętny 100% sok jabłkowy dla R-SGD Przybroda

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Sali im. Lubrań-
skiego Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręcze-
nia Certyfikatów „Najlepsze w Polsce”.

Po raz trzeci, decyzją Kapituły Konsumenckiego 
Konkursu Jakości Produktów, Rolniczo – Sadowni-
cze Gospodarstwo Doświadczane Przybroda zostało 
uhonorowane prestiżowym certyfikatem „Najlep-
sze w Polsce”. Wyróżniony został produkt „NATU-
RALNIE MĘTNY 100% SOK JABŁKOWY”.

Certyfikat wraz z gratulacjami z rąk Prezydenta 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pana dr Ma-
riana Króla oraz Rektor Akademii Muzycznej w Po-
znaniu Pani prof. dr hab. Haliny Lorkowskiej ode-
brał Dyrektor R-SGD Przybroda Pan mgr inż. Filip 
Mazur.

W związku z otrzymaniem kolejnego już certy-
fikatu przez nasze Gospodarstwo gratulacje prze-
kazał również Starosta Poznański Pan Jan Grab-
kowski.

Drzwi otwarte OSP Mrowino 2018
Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku 

w przeddzień Dnia Strażaka tzn. 3 maja druhowie 
z OSP Mrowino obchodzili swoje święto.

Wszystko rozpoczęło się Mszą Św. o godz. 11:00 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ce-
rekwicy, którą odprawił ks. proboszcz Marek Tarło-Ja-
wtok. Brali w niej udział druhowie z OSP Przybroda, 
OSP Mrowino wraz z Młodzieżową Drużyną Pożar-
niczą. Uroczysta oprawa, procesyjne wprowadzenie 
do kościoła jednostek wraz ze sztandarem nadały 
temu wydarzeniu szczególnej rangi. Ksiądz Proboszcz 
Marek Tarło-Jawtok podziękował wszystkim stra-
żakom za oddanie oraz poświęcenie z jakim wyko-
nują swoją pracę i pobłogosławił wozy strażackie.

Już chwilę po zakończonej Eucharystii można było 
zaobserwować wzmożony ruch przy naszej remi-
zie. Wszystko za sprawą odbywających się od godz. 
14:30 Drzwi Otwartych naszej jednostki. Przygoto-
wania do tego wydarzenia właśnie miały swój finał! 
Druhowie z OSP Mrowino już po raz kolejny (i na 
pewno nie ostatni) zaprosili wszystkich chętnych 
do odwiedzenia jednostki i spróbowania swoich 
sił w byciu strażakiem.

W tym roku gościem specjalnym była Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 z Poznania. Jak co roku 
na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrak-
cji! Pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - mło-
dzież zaprezentowała m.in. symulację różnych wy-
padków i pokazała jak prawidłowo się zachować 
i wezwać pomoc. 

Każdy mógł również zobaczyć jakiego sprzętu uży-
wają strażacy do niesienia pomocy przy skutkach 
anomalii pogodowych, wypadkach samochodowych, 
pożarach itp. Były to wszelkiego rodzaju piły, pilarki, 
nożyce, rozpieraki, węże, prądownice, gaśnice, itp.

Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych 
cieszyła się hydronetka, której można było użyć do 
gaszenia płomieni w oknach domku. Nie lada wy-
zwaniem było ubranie się w mundur bojowy wraz 
z pełnym ekwipunkiem oraz z aparatem ODO na ple-
cach. Nielicznym udało się w tym stroju i z hooliga-
nem w ręku przebiec dookoła remizy. Odpowiedzie-
liśmy również na wiele pytań dotyczących stroju oraz 
sprzętu do przenoszenia owadów błonkoskrzydłych.

Nasze wozy strażackie od zawsze cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, podobnie było również i w 
tym roku. Każdy chciał zostać kierowcą i zawieźć 
swoich druhów na akcję!

Specjalną atrakcję przygotowali strażacy z JRG-
4. Był to nagły atak zimy w piękny majowy dzień. 
Jednak tym razem nikt się nie smucił z powrotu 
zimy, ale każdy ochoczo i z uśmiechem na twarzy 
wbiegał do piany, która opanowała prawie całą ul. 
M. Kopernika. Strażacy z JRG-4 stanęli na wysoko-
ści zadania i jak nigdy zasypali nas pianowym śnie-
giem. Serdecznie im za to dziękujemy i już zapra-
szamy do nas w przyszłym roku!

Na wszystkich przybyłych czekały również foto-
budki z motywami strażackimi, malowanie twarzy, 
pyszne ciasto i bardzo smaczna grochówka.

Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim licznie odwiedzający nas goście. Uśmie-
chy na twarzach dzieci i dorosłych, jak również wiele 
słów uznania, które usłyszeliśmy tego dnia wskazu-
ją, że Drzwi Otwarte OSP Mrowino 2018 możemy 
uznać za bardzo udane! Cieszymy się, że odwiedza-
ją nas osoby nie tylko z naszej gminy. Nasze Drzwi 
Otwarte cieszą się również dużą popularnością w są-
siednich gminach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tego 
dnia odwiedzili mury naszej jednostki!

W głowach mamy już kolejne pomysły, także już 
dzisiaj zapraszamy na Drzwi Otwarte OSP Mrowino 
2019, które tradycyjnie odbędą się 3 maja!

Zarząd i druhowie OSP Mrowino serdecznie dzię-
kują osobom i firmom, które pomogły w organiza-
cji Drzwi Otwartych:
• Karczmie u Tomasza – Tomasz Kaniewski – nasz 

druh uraczył wszystkich wspaniałą grochówką,
• Piekarni Piotr Łakomy - za pyszny i prawdziwie 

wiejski chleb,
• Pani Dominice Błędkowskiej oraz Pani Katarzy-

nie Bartnik - niekończąca się kolejka i przepięk-
nie pomalowane twarze dzieci na długo pozo-
staną w naszej pamięci,

• Strażakom z JRG-4 Poznań,
• naszym rodzinom oraz rodzicom Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej za smaczne wypieki, słody-
cze, wsparcie i wszelaką pomoc.

MM
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Zapraszamy  sympatyków turystyki 
rowerowej do udziału w corocznej 
edycji rajdu rowerowego. Start  
tradycyjnie  ma miejsce w sołectwie 
Mrowino-Cerekwica.
Zbiórka 17 czerwca przed Klubem 
Sołeckim ul. Szamotulska 7.
START godzina 10.

Przewidywana trasa  rajdu 
biegnie przez Rokietnicę, Kiekrz  
Rostworowo, Żydowo, Krzyszkowo 
i meta na boisku sportowym 
w Cerekwicy. 

Oczywiście organizatorzy 
zapewniają uczestnikom sporo 
atrakcji, ubezpieczenie, asystę 
Policji, OSP, serwis techniczny oraz 
opiekę medyczną.
Udział, poświęcenie, trud oraz 
wysiłek jaki towarzyszy tej 
wyprawie chcemy poświęcić pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. 

Dlatego hasło przewodnie 
tego rajdu brzmi ,,Ku Pamięci’’. 
Odwiedzimy miejsca, które  
upamiętniają i są wyrazem 
hołdu dla uczestników walk 
powstańczych. 

Do zobaczenia.

Komandor rajdu Ryszard Lubka 
Tel. kontaktowy 502-524-400

Rodzinny Rajd Rowerowy
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Sezon rowerowy
Sezon rowerowy w pełni i trwa w najlepsze. A i 

ja ostatnio znajduję coraz więcej czasu na treningi 
i poznawanie terenów wokół naszej gminy, co za 
tym idzie jestem pod dużym wrażeniem ilości spo-
kojnych tras, na których mogę z wielka przyjemno-
ścią realizować swoja ukochana pasję.

Jak tylko mamy dobrą pogodę zwiększa się licz-
ba rowerzystów na drogach, co jest dla mnie bar-
dzo miłym widokiem, zwłaszcza kiedy widzę, że moi 
koledzy i koleżanki po fachu mają dobrze ustawio-
ne pozycje na swoich bike’ach.

Niestety nie wszyscy jeszcze zdążyli zrozumieć, 
że tak jak wsiadając za kierownicę auta ustawiamy 
sobie fotel, kierownicę, odległości itd. pod siebie, 
abyśmy mogli wygodnie podróżować, tak samo po-
winniśmy uczynić to przy naszym rowerze zanim 
na niego wsiądziemy. Co za tym idzie często widzę 
osoby, które mają ewidentnie za wysoko lub za ni-
sko ustawione siodełka i kierownice, krzywo siedzą 
na swoich jednośladach, nie mówiąc już o tym, ile 
tracą na aerodynamice przez swoją nieprawidło-
wą pozycję…

To, co często obserwuję wśród rowerzystów na 
naszych drogach, to po pierwsze – oprócz źle usta-
wionej wysokości siodełka, to kask założony na gło-
wie tak, że całe czoło jest odkryte – nie tylko wy-
gląda to dość zabawnie, ale co najważniejsze - jest 
bardzo niebezpieczne, bo przy upadku cała przed-
nia część głowy i twarzy jest narażona na bliskie, 
bezpośrednie spotkanie z asfaltem, co nie jest zbyt 
miłe, a często kończy się nawet tragicznie. Druga 
sprawa, która bardziej dotyczy dzisiejszego tema-
tu, to szeroko rozstawione ręce w łokciach, a także 
kolana rozchodzące się do zewnątrz podczas peda-
łowania. Poza zabawnym wyglądem, to dla zasad 
aerodynamiki jesteśmy wtedy jak rowerzysta cią-
gnący za sobą mały, rozłożony spadochron, co da się 
odczuć zwłaszcza jadąc pod wiatr. Zatem Panowie 
i Panie, kolanka bliżej ramy tak, aby nie rozchodziły 
się nam na boki, a łokcie bliżej siebie! No chyba, że 
trenujemy sprinterskie finisze, gdzie trzeba trochę 
porozpychać się „na łokcie”, ale to już inna bajka :)

Kolejna i ważniejsza kwestia to wysokość siodeł-
ka. Dobrze dobrana pozwala nam generować więk-
szą moc, uniknąć bólu i przykurczu mięśni podczas 

jazdy oraz generalnie czerpać większa przyjemność 
z treningu. Osobiście od ok. 18 roku życia, jak tylko 
przestałem rosnąć, ustawiam jedną i tą samą wyso-
kość siodełka, przy każdym kolejnym rowerze. Aby 
dobrze i profesjonalnie dobrać pozycję na rowerze 
najlepiej skorzystać z bikefittingu, czyli profesjonal-
nego dopasowania i ustawienia pozycji całego cia-
ła do roweru za pomocą komputera i specjalnych 
urządzeń pomiarowych do tego służących, aczkol-
wiek może to być nieco kosztowne i jeszcze niewiele 
firm to robi, ponieważ jest to w naszym kraju dość 
nowa metoda. Sam nie zdążyłem z tego skorzystać 
w trakcie kariery, niemniej jednak polecam tego typu 
usługę osobom poważnie myślącym o trenowaniu 
i ściganiu się w wyścigach. Co nie znaczy, że proste, 
bardziej domowe sposoby nie wystarczą do usta-
wienia w miarę dopasowanej pozycji.

Najprostszym sposobem, z którego sam korzysta-
łem i praktykowałem u moich zawodników to tzw. 
„metoda pięty”. Polega ona na tym, że ustawiamy 
korby niemal w pionie tak, aby były jakby przedłu-
żeniem rury podsiodłowej. Najlepiej robić to będąc 
opartym o ścianę lub tak, aby ktoś nam asystował 
i trzymał rower byśmy mogli swobodnie usiąść, zła-
pać kierownicę w pozycji aerodynamicznej i opu-
ścić prosto nogę utrzymując przy tym równowagę 
i miednicę w poziomie siedząc równo na siodełku. 
Gdy już przyjmiemy odpowiednią do pomiaru po-
zycje, staramy się postawić piętę na dolnym peda-
le. Jeśli pięta dotknie pedału, a noga będzie przy 
tym wyprostowana lub minimalnie zgięta znaczy 
to, że pozycja jest dobra (zdjęcie nr 1). Natomiast, 
gdy noga będzie zbyt zgięta to znak, że siodełko jest 
za nisko. I odwrotnie - gdy pięta nie będzie doty-
kać pedału - to znak, że siodełko jest zbyt wysoko. 
Oczywiście logiczne jest, że nie kręcimy naciskając 
na pedały pięta tylko przednią częścią stopy, więc 
pozycja nogi automatycznie nieco się skróci i będzie 
zginać się do kąta ok. 30 stopni względem osi cia-
ła (zdjęcie nr 2). Metoda ta jest najprostsza i dość 
dobra, aczkolwiek nie uwzględnia indywidualnych 
długości stopy czy kości udowej. 

Druga już bardziej dokładna i nieco bardziej skom-
plikowana, lecz w dalszym ciągu dość prosta meto-
da, to metoda wymyślona przez 3-krotnego zwycięz-

cę Tour de France znanego amerykańskiego kolarza 
Grega LeMonda. Przy tej metodzie niezbędne bę-
dzie dokładne zmierzenie długości wewnętrznej 
nogi. Możemy zrobić to w prosty sposób używając 
np. książki lub poziomicy murarskiej. Stojąc boso 
i równo, dotykając piętami ściany dosuwamy książ-
kę do krocza jakbyśmy siedzieli na siodełku (zdję-
cie nr 3). Następnie starając się nie odsuwać książki 
od ściany mierzymy dokładnie wysokość od pod-
łogi do końca książki lub poziomicy i uzyskany wy-
nik mnożymy razy 0,883. W moim przypadku było 
to 90cm x 0,883 co dało wynik bliski 79,5cm. Uzy-
skany wynik jest wysokością na jakiej powinniśmy 
ustawić siodełko mierząc od środka suportu do koń-
ca siodełka. Ważne aby miara biegła wzdłuż rury 
podsiodłowej i sztycy (zdjęcie nr 4). W moim przy-
padku obie metody dały niemal identyczny wynik. 

Kolejnym aspektem jest ustawienie kierownicy 
tak, aby była ona nieco niżej niż siodełko, jeśli my-
ślimy o bardziej profesjonalnej i aerodynamicznej 
jeździe, a jej szerokość nie powinna być wiele szer-
sza niż szerokość naszych ramion w przypadku ro-
weru MTB, i na pewno nie szersza niż nasze ramio-
na w przypadku rowerów szosowych (ok 38-42cm). 
Siodełko powinno być ustawione w idealnym po-
ziomie. Czasem dopuszcza się lekko pochylony czu-
bek siodełka o 1-2 stopnie zwłaszcza przy rowerach 
do jazdy na czas.

W takim razie komu w drogę temu rower! Usta-
wiajcie pozycje i w trasę, a w razie jakichkolwiek 
pytań śmiało piszcie na mojego FB, Pozdrawiam 
Dawid Głowacki.

Dawid Głowacki - 
były zawodowy kolarz 
z bogatym dorobkiem 
sukcesów, wieloletni 
reprezentant i mistrz 
Polski, medalista Mi-
strzostw Europy w ko-
larstwie torowym. Ak-
tualnie mieszkaniec 
naszej gminy, prowa-
dzi razem z żoną biuro 
nieruchomości AD-Premium. W czasie wolnym tre-
nuje młodych kolarzy. Kolarstwo ma we krwi, a obec-
nie rowerem jeździ już tylko dla przyjemności. Jego 
misją jest zaszczepić wśród ludzi pasję do roweru.

RW

Zdj. 1 Zdj. 2 Zdj. 3 Zdj. 4
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79 równoleżnik,  
czyli ostatni krok przed biegunem. 
Spitsbergen latem to nadal nieprzewidywalne miejsce.  

Lato się już skończyło, słońce schodziło poniżej ho-
ryzontu. Był 1 września, w Polsce dzieciaki zaczynały 
szkołę, a na dalekiej północy my zaczynaliśmy naszą 
przygodę. Od miesiąca już po raz kolejny byłem na 
Spitsbergenie. W stacji UAM Petuniabukta, jak co 
roku pracowałem jako asystent terenowy – ładna 
nazwa. Do moich obowiązków należało wszystko 
od zajmowania się stacją po prowadzenie obser-
wacji meteorologicznych i glacjologicznych. Udało 
się namówić kierownika wyprawy na małe wolne. 

Plan na najbliższe dni był bardzo wyrafinowany. 
Spakowaliśmy jedzenie na sześć dni. Żywność lio-
filizowana była bardzo przydatna – Tydzień włoski. 
Spaghetti i ryż z warzywami to nasza przyszłość. Na 
śniadania zabraliśmy wazę, pasztety i musli. Najważ-
niejsza dla nas była waga plecaka. Trzeba przewidzieć 
pogodę, dobrać ciuszki – mam na myśli ogranicze-
nie ilości bielizny i skarpetek. Minimum z możliwo-
ści. Nie brałem nawet ręcznika, bo i tak się nie będę 
kąpał przez ten czas, nie ma szans. Kurtka, śpiwór, 
czapka i koszulka do spania to najważniejsze rzeczy 
prócz jedzenia i oczywiście aparatu. 

Przed nami trasa na ponad 100 km w terenie nie-
dostępnym dla śmiertelnika, dla szarego polskiego 
obywatela to nawet nie do pomyślenia. Zresztą, 
po co ktoś miałby chcieć się tak torturować i drep-
tać. Zimno, wieje, męczarnia, pot i krew. Niestety 
tak jest, że północ nie wybacza błędów. Idzie zima, 
pierwszy września. Zaczynamy od badań przepły-
wu wody na pobliskim lodowcu. Co dzień trzeba 
było robić przepływ, więc już doświadczeni pokona-
liśmy to szybko. Część z nas poszła dołem, od razu 
przekroczyła rzekę. Ja z jednym osobnikiem robi-
liśmy pomiary. Po 40 minutach ruszyliśmy wszy-
scy dalej. Było już chłodno, więc rzeki powinny być 
małe. Przed nami podejście do jednego z większych 
w okolicy lodowców. Niezaplanowana prezerwa, bo 
wpakowaliśmy się w błoto. Mokry, zasysający pia-
sek pochłonął nogi Marcina. Ucieczka jest bardzo 
mozolna i trudna. Jak noga wejdzie po łydki to już 
jest walka o życie. Udało się nam Marcina wycią-
gnąć. Byliśmy 5 km od stacji, to było tylko 5km. Nie 
zrobiliśmy nawet zdjęcia do nekrologu. Byliśmy tak 
zafascynowani wyjściem, że zapomnieliśmy o takim 

wspólnym fociu. 
Doszliśmy pod lodowiec, wypłaszczony, długi, 

szeroki. Pogoda była dobra, nie wiało, temperatu-
ra około 2oC. Podchodzimy po lodzie już w rakach. 
Nasze plecaki są mimo wszystko dość ciężkie. Spo-
tykamy przyjaciół ze stacji. Oni robią pomiary, a my 
z nimi zdjęcie. Ruszamy wyżej i wyżej. Do przejścia 
kilka kanałów lodowych. Pierwszy z nich udaje się 
przejść przez śnieżny most. Pod nami metr śnie-
gu i kilkanaście metrów otchłani. Kolejne już trze-
ba było skakać. Szerokie na półtora metra przerwy 
w lodzie bardzo ostrożnie musieliśmy przeskoczyć. 
Wszyscy są cali, troszkę adrenaliny nikogo nie za-
biło. Idziemy jeszcze wyżej, zaczyna padać śnieg, 
temperatura spada, wysiłek wzrasta. Dochodzimy 
na przełęcz, to miejsce łączy dwa lodowce. Tak da-
leko na północ nigdy nie byłem, bije kolejne rekordy 
północnych odległości. Zaczyna się przyjemniejsza 
cześć trasy, czyli zejście. To był najwyższy punkt tra-
sy, ale jak pokazała przyszłość, nie najtrudniejszy. 

 Przeszliśmy ten kawał lodu, na mapach 
narysowane było jezioro. Błądziliśmy po jego dnie. 
Suchy piasek, ślady zwierząt i ludzi. Spotkałem dwa 
tygodnie wcześniej grupę piechurów podążających 
trekking w tych okolicach. Dobrze się stało, bo mo-
gliśmy wykorzystać ich ślady, minimalnie bezpiecz-
niej. W pewnym momencie była do pokonania mała 
rzeka. Dwie osoby przeskoczyły delikatnie, mocząc 
buty. Ja nie chcąc powtarzać doświadczeń z Kirgista-
nu, ściągnąłem papcie i przeszedłem ten lodowaty 
potok. Palce zgrabiałe, grymas na twarzy, pierwsze 
piekło za mną. Weszliśmy na kolejny lodowiec. Scho-
dząc w dół, mieliśmy dojść do następnego, jednak 
coś poszło nie tak. Ogromna przepaść, rzeka i dół 
na kilkanaście metrów głęboki. Zrobiło się szeroko, 
bardzo. Próbowaliśmy to przejść, ale nie szło, nie 
chcieliśmy aż tak ryzykować. To już nie była niewinna 
zabawa pod stacją. Musieliśmy cofnąć się kilkaset 
metrów w górę lodowca, wspiąć się na stok, z któ-
rego ziemia spływała pod ciężarem samej siebie. 
Szliśmy bardzo ostrożnie. Wychodząc z jednego la-
biryntu, wpakowaliśmy się w kolejny. Dreptaliśmy 
w dość dużym kanionie, ogromne kamienie i głazy 
wystawały z ziemi. Ściany wysokie na kilkadziesiąt 

metrów wskazywały jak potężne siły natury dzia-
łały na to miejsce kiedyś. Krążyliśmy w prawo i w 
lewo w poszukiwaniu dobrego wyjścia. Udało się. 

Było już późno, temperatura spadła poniżej zera, 
robiło się szaro. Wyszliśmy na otwarty teren. To, co 
ujrzałem na oczy, przeszło moje wszystkie oczekiwa-
nia. Pionowa ściana lodu, ogromna, niebieska, błę-
kitna, granatowa. Kolory mieszały się razem w róż-
ne wzory, przed lodem z pozoru niewinna rzeczka 
i wielkie kawały lodu, które odpadły w magiczny 
sposób od całego cielska. Mimo zapadającego zmro-
ku i kilku kilometrów do noclegu cieszyliśmy się jak 
małe dzieci. Ta radość przysłoniła chyba racjonal-
ne myślenie, bo zaczął się mały horror. Najgorsze 
zawsze są rzeki, woda to siła bardzo ciężka do po-
skromienia. Bardzo szeroka i z pozoru płytka.  To 
pierwsze błędne wnioski. Michał przeszedł bez bu-
tów, zamaczając sobie tyłek i nalewając wodę do 
papcia. Marcin próbował w dwóch miejscach. Ja 
i Kacper chcieliśmy przejść dookoła, niestety było 
bardzo błotniście, więc najlepiej na boso. Ziemia 
okropnie zimna, woda miała pewnie zero stopni, 
bo wypływała prosto z lodowca. Samo zetknięcie 
stopy z wodą sprawiało, że nawet najlepiej izolo-
wane części męskiego ciała kurczyły się w niemoż-
liwy dla nich sposób. Deptaliśmy po błocie, który 
obklejał stopy, łydki swą lodowatością. Błądziliśmy 
jakieś 30 minut po grząskim mule. Palce wykręci-
ły mi się prawie o 180o. Ból był bardzo duży, zim-
no sprawiało, że stopy traciły czucie, były sztywne, 
całe w błocie. Nie dało się przejść tej rzeki, żeby się 
nie zmoczyć. Skończyliśmy próby, umyliśmy nogi 
z okropnego błota, założyliśmy buty. Marcin pró-
bował wtedy przejść rzekę w innym miejscu. Zro-
bił krok, drugi i zniknął. Zobaczyłem tylko kawałek 
pokrowca od karabinu, końcówkę. Nie wiedziałem, 
co mam zrobić, odpiąłem pas biodrowy z plecaka 
i szybko podskoczyłem do rzeki. Marcin wynurzył 
się z wody i wypełzł na brzeg. Temperatura minu-
sowa, woda lodowata, my mieliśmy spać pod na-
miotem. Plecak, wszystko mokre, co do nitki. Jest 
źle. Michał po drugiej stronie rzeki, Marcin prze-
moczony. Jeden karabin i 30 km od stacji. Jest źle. 

Plan na szybko taki, iż Kacper i Marcin idą szyb-
ciej szukać chatki. Musiał iść się rozgrzać, daliśmy 
mu zapasowe ciuchy, żeby nie dostał hipotermii. 
Twardy szedł przed siebie. Zmieniliśmy trasę na stok. 
Ciemność nastała, na szczęście nie była to noc taka 
jak w tym czasie w Polsce, szarówa już nieprzyjem-
na. Szliśmy z Michałem dość szybkim tempem, ale 
z obolałymi stopami. Pięty obdarte do krwi, palce 
nadal zamarznięte. Byłem bardzo zmęczony, szliśmy 
z radiem i hukówką, jako drugi zespół. Po godzinie 
złapaliśmy na widok jakiś mały budynek i pierw-
szą ekipę. Dotarliśmy do chatki po 13h wędrówki 
i walki o życie. Zmęczeni, mokrzy i głodni. Chatka 
zamknięta tylko na gwóźdź. Ucieszeni. 

Wody brak, kominek jest, gaz jest, uratowani. 
Standard jak na tamten region lepszy niż w niejed-
nym Hiltonie. Drewniana chatka, sofa, dwa łóżka, 
kuchnia, piec, przygotowane drewno. Po chwili już 
mamy rozpalone w kozie. Trzeba przynieść wodę! 
W pobliżu były jeziorka, więc idziemy tam po za-
opatrzenie, przegotujemy i będzie git. Kilka litrów 
do rana wystarczy. Liofilizat zalany, będzie jedzone. 
Smakuje wybornie, ten proszek zmienił się w naj-
lepsze tego dnia danie. Wcinamy zachwyceni cie-
płym jedzonkiem. Robimy herbatę i do spania. Dwie 
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osoby na łóżkach, dwie na sofie. W nocy sięgam po 
herbatę, a tam obrzydliwy napój. Słona woda. Fuj. 
Coś jest nie tak. Chyba mamy słoną wodę. Do rana 
wytrzymujemy. Jeziorka są na wysokości fjordu, więc 
faktycznie zasolenie jest w nich większe niż zdrowe. 
Idziemy po lód, który wzburzone morze wyrzuci-
ło na brzeg. Buty mokre, skarpetki mokre, ale pić 
trzeba. Pogoda się psuje, my jesteśmy wykończeni. 

Wieje straszliwie. Cały dzień przechodzi nam na 
rozmowach, planach i grze w karty. Nieliczni wycho-
dzą po lód do topienia. Morze bardzo wzburzone 
przybiera rozmaite kształty i kolory. Odpoczywamy 
te kilkanaście godzin, paląc w kominku do czerwo-
ności. Przy takiej aurze szybko domek się wychła-
dza. Na bieżąco dorzucamy drewno do kozy. Mi-
jają godziny, tematy rozmowy krążą po zaułkach 
całego świata. Pogoda nie zapowiada się na lepszą. 
Na obiad travel-lunch, nie spodziewałem się nicze-
go innego. Zjeść, wypić ciepłej herbaty, iść siusiu 
i spać. Ciężko się zasypiało po tak ochoczo przesie-
dzianym dniu. Wypoczęci budziliśmy się w nocy, 
żeby dogrzać chatkę, w której najczęściej i tak było 
za gorąco. Wiatr szumiał okropnie. Ściany trzęsły 
się i skrzypiały, upiorna noc. 

Rankiem wiatr zelżał tylko minimalnie. Wypo-
godziło się. Już nie padało, chmury odchodziły. To 
nasz dzień. To dzień wejścia na równoleżnik 79. To 
już bardzo blisko bieguna, już czuć jego obecność, 
już czuć jego chłód. Od ujścia fjordu, który jest i tak 
skierowany w stronę północy, nie ma nic innego. 
Tam już jest tylko północny czubek ziemi. Wyru-
szyliśmy koło 9 rano po śniadaniu i leniwym zebra-
niu gratów. Marsz nie był już tak trudny, choć mie-
liśmy do przejścia kilka rzek. Z rana lód na wodzie 
pomagał nam przechodzić cieki. Pod wiatr, ale to 
jak w życiu, nie może być łatwo. Mijaliśmy doliny, 
rzeki, kości zwierząt i ślady niedźwiedzi. Dochodzi-
my. Rozlewisko, ujście rzeki. Trochę kamieni, trochę 
belek drewna, nic poza tym. Z jednej strony radość, 
że cel osiągnięty, z drugiej niedowierzanie, że szli-
śmy po to, by stanąć po prostu na czymś płaskim. 
Zdjęcia – zrobione, najdalej na północ piwo – zro-
bione. Ustawiliśmy taki napis 79N i powrót. Spo-
kojnym spacerkiem udaliśmy się do chatki. Pogoda 
się poprawiła, już bez wiatru, słoneczko „grzało”. 

Zmęczeni po całym dniu, rozpłaszczamy się na 
łóżkach. Szykuje się krótka drzemka. Taka godzin-
ka snu. Słuchawki z nastrojową muzyczką w uszach 
i „kimanko”. Śni się coś dziwnego. Przekładam się 
z boku na bok, w końcu podnoszę głowę, bo jakieś 
dziwne odgłosy spać nie dają. To nie był wiatr, to 
nie był człowiek.  Dźwięki ocierającego się bytu wy-
rwały mnie z łóżka. Ostrożnie, zaspany opuściłem 
się na podłogę. Bez okularów, tak trochę jak z rekla-
my rutinoscorbin, niewyraźnie jest. Zakładam szkła 
i stoję osłupiały. Patrzę przed siebie i nie dowierzam. 
Okno na wysokości 70 cm, a za szybą wielka biała 
postać. Coś gigantycznego rusza się za domkiem. 
Mam ogromny dylemat, brać broń czy aparat. Czy 
jesteśmy bezpieczni w chatce czy nie. Drzwi tylko 
na klamkę zatrzaśnięte, nie jest dobrze. Adrenali-

na podrosła w mgnieniu oka. Ręce drżą, głos drży. 
Robi się strasznie. Cicho mówię do Michała, żeby 
nie robił gwałtownych ruchów. Wstawał powoli, bo 
za oknem jest niedźwiedź. Biały morderca patrzy mi 
w oczy i próbuje się do stać do środka. Hałas budzi 
resztę chłopaków i po szybkim poukładaniu myśli 
wiemy, że otoczyły nas trzy niedźwiedzie polarne. 
Chwytam za aparat, ale okna są na tyle małe, że 
w 4 ciężko stać przy nich i patrzeć na misie. Wszyst-
ko działo się szybko. Kilkadziesiąt zdjęć i uzbrojo-
ny Tomek chce wyjść swoim wyglądem wystraszyć 
olbrzymy. Sięgam za klamkę i słyszę „Stop, jest za 
drzwiami”. W tym momencie niedźwiedź wąchał 
drzwi, a ja miałem je otworzyć. Ciekawe, kto by się 
bardziej przestraszył. Musieliśmy rozstrzygnąć to 
spotkanie na własną korzyść, więc po kilkunastu 
sekundach, kiedy to zrobiło się kilka metrów wol-
nego miejsca za domkiem. Wybiegłem z Marcinem 
przed chatkę. Akcja jak z Amerykańskich sił specjal-
nych. Dwa strzały, ostrzegawczy krzyk „AAAAABBB-
BAAAARRRRYYYYY…. SPADAĆ!!!” i niebezpieczeń-
stwo zażegnane. 

Następnego dnia tylko musieliśmy iść w ich stro-
nę, bo już czas był wracać. Przespaliśmy się z tą 
wiadomością. Rankiem zebraliśmy manatki i bar-
dzo ostrożnie, dużo szybciej niż w pierwszą stronę, 
udaliśmy się do bazy. Cała trasa zajęła nam jakieś 
8 i pół godziny. Bilans tego wyjścia, minus 4 nabo-
je, mnóstwo kilometrów, pot i krew wylane. Bar-
dzo ciekawe wyjście w doskonałej ekipie. Równo-
leżnik 79N osiągnięty, cel zrobiony, przygód moc! 
Idzie już kolejne lato, kolejne wakacje czas na kolej-
ną Arktykę. Na ten rok nowe plany, jakie? Pożyjemy 
zobaczymy, a chętnych zapraszam na Spitsbergen. 
W sierpniu niepowtarzalna możliwość wyjazdu ra-
zem z nami w najpiękniejsze rejony świata.

Tomasz Kurczaba 
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Hong Kong
Cześć, czołem! Po zagadkowej, ale już niestety 

coraz chłodniejszej Japonii, zrobiłem kolejny zwrot 
na południe i poleciałem do Hong Kongu, miejsca 
które jeszcze do 1997 roku, było pod rządami Bry-
tyjskimi. Natomiast kiedy ja tam przyleciałem, Hong 
Kong funkcjonował jako jeden ze Specjalnych Regio-
nów Administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej.

Po wylądowaniu znowu przywitał mnie nie-
co większy hałas, choć nie tak duży jak to bywało 
w Chinach oraz ciepły zwrotnikowy klimat, więk-
szy mix kulturowy, drzewa ze zwisającymi lianami, 
wielkie liście bananowców, palmy i jeszcze wyższe 
niż w Japonii – ceny.

Już od jakiegoś czasu miałem wszystko zorgani-
zowane, włącznie z noclegami. Znowu skorzysta-
łem z serwisu couchsurfing, gdzie znalazłem Mate-
usza z Polski, który mieszkał w Hong Kongu razem 
z żoną Cass i chciał mi pomóc w mojej wyprawie. 
Jak się okazało był z Poznania, więc biorąc pod uwa-
gę, gdzie się znajdowałem i ile drogi już przejecha-
łem, mogłem śmiało powiedzieć, że świat jest na-
prawdę mały. Mateusz był psychologiem, kiedyś 
też podróżował i co ciekawe, pisał pracę na temat 
zmian zachodzących w tożsamości podróżnika. We-
dle jego teorii, u kogoś kto był w drodze przynaj-
mniej 2 miesiące, występuje efekt, który on na-
zwał syndromem „Nowoczesnego Beduina”. Tego 
typu ludzie nie mogą usiedzieć zbyt długo w jed-
nym miejscu i czują się źle, kiedy wpadają w tzw. 
Strefę komfortu. Długa rozłąka z krajem, rodziną 
i przyjaciółmi daje też dużą szansę, żeby po powro-
cie wprowadzić radykalne zmiany, jak na przykład 
w codziennych nawykach czy rozpoczynaniu no-
wych przedsięwzięć. Jak mówił Mateusz, pierwszy 
etap po przyjeździe wymaga szybkiego wprowadze-
nia modyfikacji i olbrzymiej pracy nad sobą. Nie-
stety największymi wrogami jesteśmy my sami oraz 
po trochu otaczający nas ludzie, którzy podświado-
mie mogą pchać nas w kierunku, który dla nich bę-
dzie komfortowy, czyli taki który już dobrze znają. 

Cały Hong Kong, był położony na półwyspie Ko-
ulun i wielu mniejszych wysepkach. Razem z Mate-
uszem, chcieliśmy się dostać do tzw. Części bizne-
sowej. Tam pierwsze co zobaczyłem, to oczywiście 
olbrzymie drapacze chmur, ciasno ułożone na bardzo 
małej powierzchni. Największy International Com-
merce Center, miał 118 pięter i 484 metry wysoko-
ści, to tak jakby 269 gości takich jak ja (1,8m), usta-
wić jeden na drugim. Wszystkie budynki wznoszono, 
aż do ograniczających ten teren podstaw gór. Nie-
mal każdy skrawek płaskiej ziemi został tam wyko-
rzystany. Nie wiem, czy wiecie, ale pod względem 
ilości wieżowców, to właśnie Hong Kong jest nume-
rem 1 na świecie. To pewnie również przez to, że 

to tam siedziała cała międzynarodowa finansjera. 
W drugiej kolejności zobaczyłem, jak bardzo Ko-

ulun jest zabiegane, tam wszystko działo się tak szyb-
ko. Znowu z wytłumaczeniem przychodzą statysty-
ki, bo jest to jedno z miejsc z największą gęstością 
zaludnienia, a zwłaszcza jeśli się odliczy góry i ma-
lutkie wysepki, gdzie po prostu nie da się mieszkać. 
Wynikiem tego wszystkiego są ceny mieszkań, któ-
re mogą kosztować nawet 70 tys. zł/m2.

A skoro już omówiłem bogatą dzielnicę, to może 
jeszcze wspomnę o drugiej stronie Hong Kongu. Na 
wysepce niedaleko miejsca, gdzie mieszkał Mate-
usz, znajdowały się domy, które śmiało mógłbym 
określić słowem slums. To jednak nie było najgor-
sze, bliżej centrum ludzie potrafili mieszkać po ma-
łych klatkach i to wszystko, przez kosmicznie wy-
sokie ceny najmu. Na pewno rynek mieszkaniowy, 
jako efekt niesamowitej koniunktury gospodarczej 
i to na bardzo małej przestrzeni, był tematem do 
osobnego przeanalizowania, ja to tutaj tylko pod-
rzuciłem, jako ciekawostkę.

Z krainy, gdzie wszystko jest naj, naj, naj, poje-
chałem do kolejnej byłej kolonii, ale tym razem por-
tugalskiej o nazwie Makau. Nie miałem zamiaru 
przejeżdżać przez ląd, bo musiałbym wyrabiać do-
datkową wizę do Chin, dlatego tym razem wybra-
łem się statkiem. 

A co to takiego jest to Makau? Hong Kong zwy-
kle każdy przynajmniej kojarzy, a to miejsce już nie-
koniecznie. A więc jak już wspomniałem, kiedyś ta 
ziemia należała do Portugalczyków, ale w 1999 roku 
oddali ją Chinom i podobnie jak Hong Kong, Makau 
stało się kolejnym Specjalnym Regionem Administra-
cyjnym. Każdy z tych dwóch regionów ma dużo au-
tonomii, inne uregulowania prawne i przez to zwy-
kle przyciąga inny typ ludzi i inwestorów. A czym 
akurat Makau się wyróżniało? Hazardem.

Dało się to zauważyć już na pierwszy rzut oka. 
Bliżej centrum było dosłownie kasyno na kasynie. 
Przyjeżdżali tam głównie Chińczycy, którzy w Pań-
stwie Środka nie mogą robić takich rzeczy ze wzglę-
du na inne prawo, a w Makau mogli przegrywać 
swoje pieniądze już bez żadnych ograniczeń. Ha-
zard i branża turystyczno-hotelarska, to przynaj-

mniej 50% PKB w tej byłej kolonii portugalskiej. 
Już teraz, to miejsce jest największym takim cen-
trum na świecie, większym nawet niż Las Vegas. 

W ciągu jednego dnia odwiedziłem przynajmniej 
kilka kasyn, oczywiście nagle nie zgłupiałem i nie 
zagrałem. Jednak w każdym z nich, poczułem jak-
bym się właśnie przeniósł do innego świata. Po-
mieszczenia do gry zostały tak skonstruowane, żeby 
przyciągnąć potencjalne ofiary i zatrzymać je tam 
jak najdłużej. Składało się na to wszystko, od braku 
okien, gry kolorów, specjalnej muzyki, odpowied-
nio dobranego światła, po pieniądze wymieniane 
na żetony, tak żeby ewentualna przegrana nie bo-
lała zbyt mocno i jeszcze wielu, wielu tym podob-
nych rzeczy. Nad wszystkim czuwała oczywiście cała 
chmara schowanych kamer i goryli ze słuchawka-
mi w uszach, ci właśnie nie pozwalali mi nosić we-
wnątrz czapki i robić żadnych zdjęć. Jak przypusz-
czałem flesze i dźwięki aparatu, mogłyby jeszcze 
pomóc oprzytomnieć, zatracającym się graczom. 
Mimo zakazu, zaryzykowałem i specjalnie dla Was 
przywiozłem zdjęcie ze środka kasyna Grand Lisboa. 
Były też miejsca, gdzie nawet tak wścibskiej osobie 
jak ja, nie udało się wejść, te były przeznaczone dla 
VIP’ów. Próbowałem przekonać ochroniarzy, że je-
stem prezydentem, ale i to nie poskutkowało, więc 
do dziś nie wiem, co się tam znajdowało…

Oprócz tego, Makau przede wszystkim wyróżniało 
się portugalską architekturą. Po 90 dniach podróży 
autostopem na innym kontynencie, poczułem się 
jakbym znowu był w Europie, a jednocześnie chiń-
scy przechodnie stanowili tam dość dziwny kontrast. 
Wstyd się przyznać, bo nigdy nie byłem w Portuga-
lii, a właśnie stałem prawie na samym końcu Azji.

Tak udanym wnioskiem, chciałbym skończyć re-
lację z tych dwóch Specjalnych Regionów Admini-
stracyjnych. A przede mną na pewno kolejne „atrak-
cje”, bo przecież znowu miałem wjechać do moich 
kochanych Chin i pojeździć tam trochę autostopem, 
o którego istnieniu oni wiedzieli tyle, co nic. Na pew-
no będzie ciekawie, czekajcie na kolejne numery.

cdn.
Hubert Krupka

kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Ruszyła „AKADEMIA ZDROWIA 
SANTANDERA” z Nordic Walking

W dniu 08.05.2018 roku, o godz. 17 00 , ruszyła 
po raz drugi w Rokietnicy (a po raz trzeci w Polsce), 
Akademia Zdrowia Santandera z Nordic Walking, 
w tym roku połączona z projektem „Nordic Walking 
na receptę”, który został objęty patronatem Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Dla wszystkich, którzy 
jeszcze nie maszerowali z kijkami i zastanawiają się 
czy N.W. to aktywność dla Was – mam dobrą wia-
domość – marsz z kijkami to sport bezpieczny, któ-
ry uprawiać może niemal każdy (wyraźne przeciw-
wskazania lekarskie), o wybranej porze dnia i niemal 
w każdych warunkach atmosferycznych (chodzimy 
w deszczu, mrozie i opadach śniegu), tylko pamię-
tając o odpowiednim ubiorze do panujących wa-
runków na zewnątrz.

Na czym polega Nordic Walking ? Aktywność ta 
polega na rytmicznym i aktywnym marszu ze spe-
cjalnymi kijkami. Ruch odbywa się naprzemiennie – 
lewa noga, prawa ręka i odwrotnie, z odpowiednio 
dobranymi kijkami (do N.W. a nie trekkingu), z do-
braną właściwą długością kijka do wzrostu, stosu-
jąc właściwą technikę marszu i to wystarczy by ru-
szyć w trasę i nie zrobić sobie krzywdy. 

Jaka jest różnica między kijkami do Nordic Wal-
king a tymi trekkingowymi? Zasadnicza różnica mię-
dzy nimi polega na zastosowaniu różnych sposobów 
mocowania do dłoni. Kijki do N.W. mają „szeroką” 
rękawiczkę, z miejscem na kciuk. Rękawiczka za-
zwyczaj dopasowana jest do rozmiaru dłoni oraz 
co ważne, można ją zapiąć na dłoni, a to z kolei 
powoduje możliwość wypuszczenia kijka z dłoni 
oraz swobodny jej powrót, (z kijkiem) do pozycji 
wyjściowej. Kolejną różnicą jest budowa rękojeści, 
rączki jak kto woli, jego ciężar oraz budowa. Kijki 
trekkingowe są „masywniejsze” i cięższe. Ich pasek 
jest wąski i długi przy uchwycie, dlatego wymaga 

ciągłego trzymania w dłoni. Ta różnica jest na tyle 
znaczna, że z kijkami do trekkingu nie można na-
uczyć się właściwej techniki N.W. Ale o szczegółach 
możemy porozmawiać na kolejnych wtorkowych za-
jęciach, ponieważ oprócz opisu, dla właściwego zro-
zumienia, potrzebny jest pokaz z omówieniem oraz 
wskazaniem różnic na właściwych egzemplarzach. 

Ale głowa do góry. Ja też nie byłem taki mądry. 
Proszę się nie martwić, jeżeli jesteście posiadaczami 
kijków trekkingowych, ponieważ sam na początku 
mojej przygody z „nordikiem” a było to na początku 
nowego wieku, zakupiłem kijki z którymi chodziłem 
(i z których byłem bardzo dumny). Dopiero „uświa-
domiono mnie” na zawodach w Łebie, w 2013 roku, 
że jestem w błędzie i pokazano mi jaka jest różnica 
pomiędzy tymi kijkami. Dlatego, nauczony doświad-
czeniem, zapraszam na wtorkowe zajęcia wszyst-
kich, również tych z kijkami do trekkingu. Ja i tak 
będę pokazywał i uczył właściwej  techniki, a tylko 
od Was będzie zależeć, czy zechcecie w pełni sko-
rzystać  z dobrodziejstwa, jakie przynosi świadomy 
„nordic” i zamienicie swoje kijki na te właściwe. 
Wybór należy do Was, ale mówię Wam, gra war-
ta jest przysłowiowej świeczki. Kontynuując, kijki 
trekkingowe sprawdzają się w trudnych warunkach 
terenowych, na ścieżkach górskich itp, ponieważ 
oprócz dodatkowego podparcia i pomocy w utrzy-
maniu równowagi, dają możliwość szybkiego pusz-
czenia go przy upadku i podparcia się dłonią, a wą-
ski pasek przy dłoni, ma zapewnić nam, że kijek nie 
spadnie w dół i pozostanie blisko nas. Ale musicie 
przejść się kilka razy w terenie, w towarzystwie ko-
leżanek, kolegów, sąsiadów i znajomych, spojrzycie 
na ich kijki, na twarze i zrozumiecie, że ci z właści-
wymi kijkami są mniej zmęczeni, mają wyprosto-
wane ręce i plecy oraz ich barki i dłonie są mniej 

zmęczone, ponieważ odpychali się kijkami a nie no-
sili je w dłoniach. Nie bójmy się tej zmiany. Kijki ku-
pujemy na wiele lat, a ich koszt jest do przyjęcia, 
bo można kupić naprawdę dobre kijki w przedzia-
le cenowym między 100 a 200 zł, a ich jakość jest 
tak dobra, że znajdziemy kijki z domieszką karbonu 
(super lekkie i wytrzymałe), z odpinaną rękawiczką 
i innymi usprawnieniami. Trzeba zapytać instrukto-
ra, popytać znajomych i trochę poszukać w inter-
necie, nie kupujmy pierwszych lepszych, bo szko-
da kasy. Naprawdę sprawa warta jest rozważenia, 
a koszt w przeliczeniu na lata użytkowania niewielki.   

Pamiętajmy jeszcze o właściwym i wygodnym 
obuwiu i ubiorze, a w dni ciepłe i słoneczne o na-
wodnieniu organizmu. Ubiór dobierajmy tak, aby 
pomagał nam znosić upały, dlatego w dni słonecz-
ne ubierajmy się w jaskrawe kolory, które odbijają 
promienie słoneczne, a w pochmurne, w ubrania 
ciemne, ponieważ one z kolei pochłaniają promie-
nie słoneczne, czym pomagają ogrzać  nasze cia-
ło. Warto też pamiętać o czapce i okularach prze-
ciwsłonecznych. 

Pozdrawiam i życzę udanych wypadów z kijka-
mi. Do zobaczenia na szlakach i oczywiście wtor-
kowych zajęciach.

P.S. Przypominam, że nadal oprócz zajęć AZS we 
wtorki, odbywają się zajęcia w środę, start z przed 
budynku ROS- u o godz. 18 30 . Zajęcia są całkowi-
cie bezpłatne.

Zabierzcie ze sobą kijki. Do zobaczenia!  
Trener, Instruktor PFNW

Dariusz KOSICKI – Tel. 691 636 684

To warto wiedzieć o rynku nieruchomości
Jakie pułapki czekają na kupują-
cych nieruchomość?

40 proc. Polaków kupujących mieszkanie nie wi-
dzi potrzeby skonsultowania tego kroku z żadnym 
specjalistą – podała jedna z agencji badawczych. 
Co więcej, zdarza się, że pochopnie podejmujemy 
decyzję, chcąc kupić jak najtaniej. Tymczasem na-
bycie nieruchomości jest jedną z najważniejszych 
życiowych decyzji i skutki popełnionych wówczas 
błędów mogą się ciągnąć za nami przez całe lata.

Kupowanie nieruchomości może niedoświadczo-
nym osobom zapowiadać się na idyllę. Mają pienią-
dze czy możliwość zaciągnięcia kredytu, a do tego 
jest tak wiele ofert sprzedaży. Dopiero po konfron-
tacji z rynkiem okazuje się, że ten proces wcale nie 
musi być taki prosty. Jakie bowiem pułapki czeka-
ją na kupujących? Zazwyczaj zaczynają oni poszu-
kiwania od internetowych portali ogłoszeniowych. 
Po wykonaniu kilku telefonów okazuje się, że spo-
ro ofert jest już nieaktualnych, a do tego wiele się 
powtarza. Często są też lakoniczne, nieprecyzyjne, 
wręcz celowo wprowadzają w błąd. Odwiedzenie 
tych nieruchomości okazuje się zupełną stratą cza-

su. Oczywiście, zdarzają się też całkiem ciekawe. 
Niestety, kiedy kupujący wykaże się zbyt słabym re-
fleksem i wróci do oferty po jakimś czasie, okazu-
je się nieaktualna. Jak zauważa Agata Stradomska, 
szkoleniowiec w największej na świecie sieci biur 
nieruchomości, kiedy kupujący znajdą już wyma-
rzony dom czy mieszkanie, obawiając się, aby zno-
wu nie „uciekło im sprzed nosa”, nie zawsze przed 
podpisaniem umowy przedwstępnej i wpłatą za-
datku dokładnie sprawdzają wszystkie dokumenty 
nieruchomości. – Pojawiające się później trudności 
oraz niepewność zrealizowania transakcji powodu-
ją niepotrzebny stres i napięcia. Brak wymaganych 
dokumentów nieruchomości, na przykład potwier-
dzających legalność zabudowy, może przedłużyć pro-
cedurę bankową i nawet uniemożliwić zakup nie-
ruchomości z kredytem hipotecznym – podkreśla.

Pamiętajmy też o ocenie technicznej obiektu czy 
lokalu. Jej brak może spowodować, iż nabędziemy 
nieruchomość w dużo gorszym stanie niż myśleli-
śmy, a przez to poniesiemy wyższe koszty remontu. 
Niedopatrzenia zdarzają się również w przypadku 
samodzielnego odbioru mieszkania od dewelopera. 

Pominięcie niektórych wad czy usterek może okazać 
się kosztowne dla nabywcy. A zdarzają się nawet 
takie jak nierówne podłogi, krzywe ściany czy źle 
osadzone okna i drzwi. Warto więc sporządzić pro-
tokół techniczny ze wszystkimi informacjami o wa-
dach i terminie ich usunięcia przez sprzedającego.

Z kolei jeśli chcemy kupić jak najtaniej, kieru-
jąc się jedynie ceną, możemy kupić nieruchomość, 
która nie spełnia naszych oczekiwań co do lokaliza-
cji, otoczenia czy ustawności pomieszczeń. Warto 
też przyjrzeć się miesięcznym kosztom utrzymania 
mieszkania czy domu.

Kupowanie nieruchomości może być dużo przy-
jemniejszym procesem, jeśli zdecydujemy się na 
pomoc profesjonalisty, który pomoże w przeana-
lizowaniu ofert, oględzinach wybranych nierucho-
mości i ich ocenie pod względem formalnym. Jed-
nym słowem, krok po kroku, 
przeprowadzi nas przez cały 
proces transakcji.

Kamila Tobolska
licencjonowany agent 

nieruchomości
tel. 693676513

www.remaxexperts.pl
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NORDIC WALKING KIEKRZ
To już 15 lat jak jesteśmy razem…

Troszkę wspomnień. Nasza grupa to już spory 
kawał czasu…

Początki to przełom 2003 roku, gdzie niewie-
le osób w Polsce wiedziało, co to Nordic Walking. 
W pamięci mamy takie sytuacje, gdy przechodząc 
koło kościoła w Kiekrzu, dwie starsze panie powie-
działy ,,zobacz, narty zgubił…”.

Chcieliśmy wtedy zdrowo się ruszać i o zdrowie 
zadbać, a regularne marsze zaczynały się na par-
kingu przy kościele. Kilkoro z Tych, którzy zaczynali, 
chodzą i dziś, co cieszy oraz budzi podziw i uznanie.

Pierwsze profesjonalne kijki mieliśmy, gdy po-
wstał pomysł współpracy z producentem kijków 
ze Szwecji z miejscowości Boden, w tej chłodniej-
szej części kraju. To dzięki Pani Halinie Murek-Svar-
tling mieliśmy kijki, gdy w naszych sklepach nikt nie 
słyszał jeszcze o nich, a rozpowszechniać ten pięk-
ny i zdrowy ruch miało ułatwić założone Swedish 
Center of Nordic Walking w Kiekrzu na terenie na-
szej gminy. Na naszej stronie były wskazówki, jak 
uprawiać Nordic Walking i jakie korzyści dla zdro-
wia człowieka ma ten ruch.

Dużo by można pisać i wspominać, bo trudno oce-
nić, jak wiele osób w naszej grupie znalazło pasję do 
chodzenia z kijkami i zaszczepia zapewne do dziś ten 
ruch wśród swych znajomych. Ale ważne co dziś.     

Spotykamy się co sobotę cały rok, bez wzglę-
du na pogodę czy święta, o godzinie 9.00, tylko 
w czerwcu, lipcu i sierpniu o godz. 8.00. Zaczyna-
my nasze marsze zawsze w pięknym miejscu nad je-
ziorem Kierskim i chodzimy leśnymi ścieżkami. Nie 
brakuje przerw na ćwiczenia, ale i jest czas na ciepłe 
spotkanie i rozmowy w wyborowym towarzystwie.

Bierzemy udział od lat w rywalizacji sportowej 
i mamy spore osiągnięcia, ale wciąż się doskonali-
my i poprawiamy formę. Z racji, że zaczynamy i koń-
czymy zajęcia nad jeziorem, to kąpiemy się po kij-
kach w coraz to większym gronie, a temperatura czy 
pora roku nie jest żadną przeszkodą - takie MORSY.

Co ważne, wśród nas są ludzie w różnym wieku, 
osoby zdrowe, ale i tacy, którzy dzięki zajęciom po-
prawiają kondycję lub dochodzą do lepszego zdro-
wia. Wszechstronność pozytywnego oddziaływania 
Nordic Walking na organizm ludzki znajduje peł-
ny obraz wśród tych, którzy postanowili wspólnie 

z nami spędzać czas.
Łączy nas uśmiech, pasja ruszania się, nutka ry-

walizacji sportowej i wiele z tego, co między ludź-
mi tak ważne. Łączą nas wspólne wyjazdy do Gą-
sek nad morze, na intensywne dni dobrego ruchu, 
gdzie wszyscy znajdujemy tak wiele radości i uśmie-
chu, a i wspaniałe przyjaźnie się rodzą…

Wiele już napisano o zaletach Nordic Walking, 
ale warto jednak choć trochę wspomnieć, jak sze-
roki ma wpływ na organizm ludzki. Sam sposób po-
ruszania się, przy zachowaniu prawidłowej techniki 
marszu, zbliża nas do naturalnego sposobu poru-
szania się człowieka, a mechanika ruchu powodu-
je, że uaktywniamy ponad 90% wszystkich mięśni 
naszego ciała.

Doskonalimy i propagujemy prawidłową techni-
kę Nordic Walking i korygujemy nieraz źle wyuczo-
ne nawyki poruszania się, aby wykorzystać w naj-
większym stopniu zalety prawidłowego ruchu nóg 
i rąk w połączeniu z sylwetką całego ciała. Prawi-
dłowa technika to piękny i płynny ruch całego cia-
ła z długim krokiem i pełnym ruchem rąk z barku…

Poprzedzenie zajęć odpowiednimi ćwiczeniami 
pozwala w pełni korzystać z dobrodziejstwa Nor-
dic Walking. Ćwiczenia przed i w trakcie zajęć, pod 
okiem fizjoterapeuty, pozwalają zadbać o to, aby 
różnego typu dolegliwości czy schorzenia zaleczyć 
lub zatrzymać ich postęp, a w połączeniu ze spe-
cjalistycznymi ćwiczeniami doprowadzić organizm 
ludzki do lepszej sprawności. W tym właśnie celu 
działamy i był to od początku cel naszych spotkań.

Nordic Walking to nie tylko sprawność mięśni 
i stawów, ale także poprawa ogólnej kondycji zdro-
wotnej, choćby układu oddechowego, układu ser-
cowo-naczyniowego, to także spory wpływ na róż-
nego typu parametry medyczne naszego ustroju. 

Wśród nas są osoby w pełni zdrowe, ale i oso-
by, które pragną zaleczyć stany po różnych schorze-
niach lub obecnie występujące, stany po zabiegach 
ortopedycznych czy neurochirurgicznych itp. Są też 
i tacy, którzy dzięki wysiłkowi fizycznemu i wzajem-
nych relacjach w gronie życzliwych ludzi, zwyczajnie 
odzyskują równowagę fizyczną i psychiczną, co jest 
tak cenne w dzisiejszym świecie, gdy na wszystko 
brak czasu i ciągle biegniemy.

Warto więc zatrzymać się nieco i pójść w tym kie-
runku, aby dać sobie to, co najcenniejsze, a jest to 
w zasięgu naszych dłoni – dobre i mądre ruszanie się.

Na naszych spotkaniach jest miejsce dla tych, co 
cenią sobie spokojny ruch bez pośpiechu, świeże 
powietrze i przyrodę, ale i też dla tych, którzy czu-
ją nutkę rywalizacji. Dla tych osób organizujemy 
dodatkowe zajęcia wydolnościowe i sprawnościo-
we, aby przygotować się nieco lepiej do rywalizacji.

Sposób prowadzenia naszych zajęć zapewnia, 
że nikt nie poczuje się opuszczony, że dla każdego, 
bez względu na formę zdrowotną czy schorzenie, 
zawsze jest miejsce.

Ewentualne zapytania co do formy ruszania się 
i możliwości własnych, zawsze lepiej oprzeć o kon-
sultację u fizjoterapeuty i pod jego okiem ćwiczyć 
w sposób zapewniający poprawę kondycji zdro-
wotnej, czyli zwyczajnie lepiej się przygotować do 
ćwiczeń.

Należy wspomnieć także o tym, że nie boimy się 
wyzwań, choćby w rywalizacji zawodniczej Nordic 
Walking, która w ostatnim czasie bardzo dynamicz-
nie się rozwija.

Dla ciekawości wspomnę, że startowaliśmy w ze-
szłym miesiącu w Mistrzostwach Polski sztafet w ma-
ratonie i wzięliśmy udział aż w czterech sztafetach. 
Szykujemy się także do organizowanych w tym roku 
w Polsce Mistrzostw Świata Nordic Walking, które 
odbędą się pod Mosiną, na dystansach 5 km, 10 
km i 21 km i będziemy tam sporą grupą.

Jednak nie najważniejsze jest to miejsce na 
podium, ale sam udział, dobra zabawa, zdrowie 
i uśmiech każdego z nas. Przyznam jednak, że miło 
jest, gdy na zawodach w całym kraju pojawiają się 
członkowie naszej grupy, a już nie wspomnę o uzna-
niu dla Nich za chęci do realizacji takich zamierzeń, 
bo wymaga to wiele pracy i wysiłku. Dodam też, że 
wiele z tych osób to niedawni pacjenci, którzy leczyli 
swoje dolegliwości, a dziś pamiętając o nich, dbają 
już w nieco aktywniejszy sposób o zdrowie. BRAWO.

Wielu z nas zaraziło tym ruchem swoje rodzi-
ny i przyjaciół, co tym bardziej cieszy, bo właśnie 
o to chodzi – aby coraz to większa rzesza ludzi wo-
kół nas żyła zdrowiej i w tym kontekście mądrzej.

Zapraszamy do Nas, przyjmiemy do naszego gro-
na każdego.

Ważne jest dla nas zdrowie i jego propagowa-
nie, ważny jest każdy uśmiech, a i czasami też łza 
radości. Liczy się dla nas człowiek, co widzimy na 
naszych koszulkach – Nordic Walking Kiekrz - to 
Grupa ludzi pozytywnie zaangażowanych – bo to 
oni tworzą dobro… oraz symbol bliski sercu – nasze 
barwy narodowe na lewym ramieniu…

Nie opieramy się na żadnych instytucjach finan-
sowych czy urzędniczych, ale na potencjale naszych 
wspólnych chęci i zaangażowania w dzieło, które-
go celem jest zdrowie i radość serc nas wszystkich 
– jesteśmy niezależni.

Dzielimy się tym, co najcenniejsze z każdą nową 



37czerwiec 2018

osobą, wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem od-
dani, co buduje siłę do dalszych działań, aby dbać 
o kondycję, a co ważne, propagować dobry ruch 
i radość życia wśród tych, którzy pragną sprawno-
ści ciała i uśmiechu.

Większość z nas to mieszkańcy Gminy Rokiet-
nica i z dumą reprezentujemy ją choćby na zawo-
dach. Ale jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych, 
bo łączy nas Nordic Walking.

Wspomnę także, że wspieramy poprzez wolon-

tariat HOSPICJUM  PALIUM – Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, pod hasłem 
MOTYLE DLA HOSPICJUM.

Ważne jest także to, że zajęcia i uczestnictwo 
w nich jest całkowicie bezpłatne – tak było od po-
czątku i tak jest do dziś.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku – Nordic 
Walking Kiekrz, gdzie można na bieżąco zaznajomić 
się z naszymi wydarzeniami i planami.   

Zapraszamy wszystkich do nas, aby dzielić się tym, 
co wzajemnie dać sobie możemy 

Z kijkowymi pozdrowieniami dla WAS wszystkich 
Grupa Nordic Walking Kiekrz.

Nordic Walking Kiekrz 
Paweł Kromski
Fizjoterapeuta

tel.: 783058667
Instruktor Nordic Walking

PSINW Poland

V Ogólnopolski Turniej Karate WKF Rokietnica CUP 2018
W sobotę 14.04.2018 roku w Hali Rokietnickiego 

Ośrodka Sportu odbył się V Ogólnopolski Turniej ka-
rate Rokietnica CUP , na który przybyło blisko 317 
zawodników z 30 klubów z całej Polski, między inny-
mi z Bydgoszczy, Wrocławia , Leszna, Środy Wlkp czy 
Pleszewa. Sędzią Głównym zawodów był Pan Paweł 
Piotrowski –sędzia krajowy Polskiej Unii Karate. Pod 
jego pieczą zostały przeprowadzone  zawody na  4 
tatami obsługiwanych łącznie przez 21 sędziów w 73 
konkurencjach indywidualnych i 5 drużynowych.

 Swoją obecnością zaszczycili nas honorowi go-
ście. Wśród nich znaleźli się Wójt Gminy Rokietnica 
Pan Bartosz Derech, Radny Gminy Rokietnica Pan 
Piotr Hałas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani  Ka-
rolina Nawrocka i w-ce dyr. Pani Lucyna Bigos, Dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napacha-
niu Pani Małgorzata Łopatka i w-ce dyr. Pani Ewa 
Welman oraz Dyrektor Jednostki Oświatowej Pan 
Jacek Welman. Przez cały dzień trwania zawodów 
towarzyszył i wspierał nas również Prezes Rokiet-
nickiego Ośrodka Sportu Pan Jerzy Maciejewski.

 Podczas turnieju na bieżąco prowadzona była kla-
syfikacja medalowa zawodników i klubów. Najwięk-
sza liczba punktów gwarantowała tytuł najlepszego 
zawodnika i zawodniczki turnieju. Dla zwycięzców 
klasyfikacji ufundowane były puchary przez Wójta 
Gminy Rokietnica Pana Bartosza Derecha. Pierw-
szy tytuł oraz puchar  wywalczył zawodnik nasze-
go klubu Antoni Kobusiński,  zdobywając  łącznie 
3 złote medale. Natomiast najlepszą zawodniczką 
okazała się Jolanta Woźniak z klubu Karate Inochi 
Gniezno która wywalczyła 3 medale, w tym 2 złota 
i 1 srebro. Należy  też zaznaczyć , iż z naszego klubu 
UKS Błyskawica startowało 41 zawodników,  zdoby-
wając następujące medale: 11 złotych, 8 srebrnych 
i 23 brązowe. Ponadto zajęliśmy 1 miejsce w kla-
syfikacji klubowej. 

W trakcie trwania zawodów wszystkie  dzieci, 
trenerzy oraz opiekunowie zostali poczęstowani  
pączkami, które ufundował Pan Artur Lisiak, czy-
li „Cukiernia u Kamilka‘’, owocami ze Sklepu „De-

likatesy 34‘’ oraz wodą przez firme „Gotowe Spół-
ki’’ z Poznania.

Przebieg zawodów odbywał się w bardzo sym-
patycznej atmosferze. Poza przybyłymi do Rokiet-
nickiego Ośrodka Sportu zawodnikami, trenerami 
oraz ich rodzinami, pojawili się też mieszkańcy Gmi-
ny Rokietnica, którzy także włączyli się w kibicowa-
nie wszystkim sportowcom. Turniej okazał się więc 
nie tylko promocją naszej gminy w Polsce,  lecz tak-
że promocją sportu wśród naszych mieszkańców. 
Nie można też zapomnieć  o wszystkich, którzy brali 
udział w przygotowani tak dużego turnieju, a więc 
przede wszystkim rodziców teamu Błyskawicy. 

Oddzielne podziękowania kierujemy dla naszego 
patrona turnieju Pana Bartosza Derecha  – Wójta 
Gminy Rokietnica za zaangażowanie, naszych współ-
organizatorów – Panu Jerzemu Maciejewskiemu 
Prezesa ROS-u niezastąpionego gospodarza obiek-
tu, Panu  Arkadiuszowi Borowiczowi-sekretarzo-
wi Wielkopolskiego Okręgowego Związku Karate 
Olimpijskiego. 

Szczególne podziękowania, za współfinansowanie 
V Ogólnopolskiego Turnieju Karate WKF Rokietnica 
Cup 2018, składamy Gminie Rokietnica.

Turniej nasz nie odbyłby się bez pomocy naszych 
sponsorów-dziękujemy za wsparcie:
•  „ CUKIERNIA U KAMILKA ‘’ – Pan Artur Lisiak 

- Rokietnica
•  „ DELIKATESY 34 ‘’ – Pan Grzegorz Wojciechow-

ski i Sebastian Zysnarski - Rokietnica
• „ WORLD-WIDE-RECYCLING -  Pani Marlena  

Rochowska-Crielaard - Kiekrz
•  „ LITERKA ‘’ Pani Maria Wożniak - Rokietnica
•  Stowarzyszenie -„ ROKIETNICA 24pl - Pan Ma-

ciej Mikuła
• „Gotowe Spółki” – Poznań
• McDonalds – Ro-

kietnica

Do zobaczenia za rok.
D.S.
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Ogromne sukcesy na MPJ!!!
Ależ piękne to były Mistrzostwa Polski Juniorów! 

Już w pierwszym dniu zawodów zaczęło się wy-
śmienicie. Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica 
w składzie: Arek Brzękowski, Adam Stankiewicz i Ni-
kodem Jankowiak zdobyła srebrny medal!!! W na-
stępnych dniach odbywały się rozgrywki indywi-
dualne. Najpierw Arek w kategorii junior starszy 
zdobył brąz w odmianę 8-bil! W tym samym czasie 
w kategorii junior młodszy na podium 8-bil wskaku-
je Nikodem dokładając jeszcze jeden brązowy me-
dal dla Akademii! To nie koniec zdobyczy drużyny 
z Rokietnicy. Jak tylko do walki przyłączyły się na-
sze juniorki młodsze, czyli Milena Malicka i Zuzan-
na Błaszczak, to pojawiły się kolejne medale!!! Mi-
lena w odmianę 9-bil zdobyła srebro, a Zuza w 8-bil 
wywalczyła brąz! Swoją świetną formę do samego 
końca zawodów prezentował Nikodem, który na ko-
niec dorzucił jeszcze jeden medal! Tym razem był to 
brąz w odmianę 9-bil. Nikodem w swoim debiucie 
na MPJ wywalczył aż trzy medale, co momental-
nie zostało docenione przez Polski Związek Bilar-
dowy poprzez powołanie do kadry polski!!! Łącz-
nie zdobyliśmy aż 6 medali! Trzeba dodać, że mogło 
być ich nawet więcej, bo kilka razy byliśmy o włos 
od kolejnych krążków. Dawid Jachimowski i Adam 
Stankiewicz(dwukrotnie) kończyli zawody na pią-
tych miejscach. Zdajemy sobie sprawę, że odnie-
śliśmy ogromne sukcesy, jednak wiemy też, że mo-
żemy osiągnąć dużo dużo więcej... ale to za rok!!! 

Gratulacje dla wszystkich zawodników Akade-
mii za wspaniałe reprezentowanie naszego klubu, 
gratulacje również dla opiekunów i trenerów, no 
i oczywiście dla rodziców, bez których sukcesów 
na pewno by nie było!!! Wielkie podziękowania 
za współfinansowanie startu również dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
od którego otrzymaliśmy środki za pośrednictwem 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego i dla 
Gminy Rokietnica, która wspiera nas we wszystkich 

inicjatywach! Dziękujemy szczególnie Wójtowi Gmi-
ny Rokietnica za przybycie do Akademii Bilardowej 
na pierwsze zawody tuż po MPJ, gdzie wspólnie 
mogliśmy pogratulować naszym medalistom. Pan 
Bartosz Derech zawsze śledzi poczynania zawod-
ników Akademii i kibicuje im z całego serca, za co 
jeszcze raz ogromnie dziękujemy i już zapraszamy 
na kolejne turnieje i miejmy nadzieje świętowanie 
kolejnych sukcesów!

Arek Brzękowski zwycięża w silnie 
obsadzonym BUDMAR-CUP!!!

Zapisy przez internet, godzinowa rozpiska me-
czów, transmisja wideo z jednego stołu, piękne pu-
chary, medale i nagrody niespodzianki, to wszystko 
wpływa na coraz większe zainteresowanie rozgryw-
kami BUDMAR-CUP. Turnieje w Akademii Bilardowej 
w Rokietnicy są świetną zabawą połączoną z profe-
sjonalnym podejściem do rozgrywek bilardowych, 
co podoba się nie tylko miłośnikom tego pięknego 

sportu z Rokietnicy czy Poznania. Tym razem na li-
ście startowej pojawili się goście nawet z Janowca 
Wielkopolskiego, Piechcina, czy Bród Wlkp. Łącz-
nie wystartowało 31 zawodników wśród których 
była cała reprezentacja Akademii Bilardowej z Mi-
strzostw Polski Juniorów rozgrywanych w Kielcach 
zakończonych zaledwie 3 dni wcześniej. Swoją obec-
nością zaszczycił nas również Bartosz Derech Wójt 
Gminy Rokietnica, który przybył aby wspólnie po-
gratulować młodym zawodnikom Akademii Bilar-
dowej sukcesów na MPJ. W tak silnie obsadzonym 
turnieju najlepiej poradził sobie Arek Brzękowski, 
który podczas MPJ zdobył dla Akademii dwa me-
dale(srebro w drużynie i brąz indywidualnie). Cie-
kawostką jest fakt, iż było to pierwsze zwycięstwo 
Arka w historii startów w BUDMAR-CUP, a ma on już 
na koncie triumf np. w BUDMAR-MASTERS. Drugie 
miejsce zajął lider rankingu Piotr Likowski. Zachęca-
my do obejrzenia finału, który jest dostępny tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1996405430430671/

Na najniższym stopniu podium znaleźli się Adam 
Stankiewicz i Robert Jachimowski. Tuż za puchara-
mi i medalami ufundowanymi przez firmę BUDMAR 
uplasowali się: Zuzanna Błaszczak, Andrzej Barski, 
Krystian Jaskólski i Rafał Łozowicki. Wszystkie wy-
niki znajdziecie tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/7107

Kolejny turniej z cyklu BUDMAR-CUP zaplano-
wany jest na 3 czerwca. Zapraszamy do udziału!!!

Julia Babica zwycięża  
w JUNIOR-CUP II 8-bil!!!

W tym samym czasie co reprezentacja Akademii Bi-
lardowej zdobywała medale na Mistrzostwach Polski 
Juniorów, w Rokietnicy odbył się drugi turniej z cyklu 
Junior-Cup. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie 
Wielkopolska Akademia Bilardowa wspólnie z Gmi-
ną Rokietnica i TG Sokół Brody. Radosław Babica pre-
zes SWAB i Wojciecha Pigla przedstawiciel TG Sokół 
Brody dbali o prawidłowy przebieg turnieju, którego 
celem jest wyłapywanie najwspanialszych talentów 
bilardowych. Na starcie pojawiło się 20 uczestników, 
których podzielono na cztery grupy pięcioosobowe. 
Systemem każdy z każdym wyłoniono po dwóch naj-
lepszych z każdej grupy. Po niesamowicie zaciętej ry-
walizacji poznaliśmy ośmiu ćwierćfinalistów tworzą-
cych następujące pary: Dominik Pflaum z Dominikiem 

Reprezentacja Akademii na MPJ z trenerem i Wójtem.

Pierwsza trójka BUDMAR-CUP VIII, od lewej: Piotr Likowski, Arek Brzękowski i Adam Stankiewicz
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Zacharskim, Mateusz Cholewiński z Maksymilianem 
Patanem, Julia Babica z Juliuszem Michałowskim i Mi-
łosz Michałowski z Kacprem Kawiakiem. W walce 
o finał Julia zagrała z Miłoszem, a Mateusz z Domini-
kiem Pflaum. W obu półfinałach mecze rozstrzygnęły 
się w momencie, gdy na stole była tylko czarna bila. 
Dodając do tego, dwie dogrywki wyłaniające zawod-
ników awansujących do ćwierćfinałów, to nie spo-
sób opisać co działo się we wszystkich spotkaniach. 
W finale Julia Babica spotkała się z Mateuszem Cho-
lewińskim i tutaj też emocje sięgały zenitu. Ostatecz-
nie zwyciężyła Julia, która tym samym pierwszy raz 
wygrała w Junior-Cup. Pierwsza czwórka otrzymała 
statuetki ufundowane przez SWAB, a zwyciężczyni 
dodatkowo wzbogaciła się o profesjonalny kij bilar-
dowy ufundowany przez właścicieli Akademii. Julia 
teraz wspólnie z Dominikiem Pflaum lideruje w ran-
kingu Junior-Cup. Na koniec sezonu, czyli po sześciu 
turniejach najlepsi w rankingu otrzymają dodatkowe 
nagrody ufundowane przez SWAB i TG Sokół Brody. 
Najgorszy wyniki spośród sześciu startów nie będzie 
brany pod uwagę w ostatecznym rankingu. 

Ogromne emocje i niespodzianki 
w drugiej eliminacji do MPA!

Tegoroczne eliminacje do Mistrzostw Polski Ama-
torów rozgrywane w Akademii Bilardowej w Rokiet-
nicy dają nam ogromną dawkę emocji. Mamy dużo 
uczestników i wiele zaciętych pojedynków. Proszę 
spojrzeć na wyniki fazy pucharowej drugiej elimi-
nacji, czyli mecze od ćwierćfinałów. Na 7 rozegra-
nych spotkań, aż 6 skończyło się wynikami 4:3!!! 
To jest to, co kibice lubią najbardziej, do ostatniej 
bili ważą się losy zwycięstwa. Niespodzianką jest, 
że zawodnikami, którzy najlepiej wytrzymali presję 
w najważniejszych momentach nie byli doświadcze-
ni gracze drużyny Akademii tylko Ci, którzy dopie-
ro zaczynają odnosić sukcesy. To bardzo cieszy, że 
poziom wszystkich zawodników idzie w górę i ry-
walizacja staję się coraz bardziej interesująca. Naj-
lepszym okazał się młodziutki Nikodem Jankowiak. 
W finale oczywiście wynikiem 4:3. pokonał Łuka-
sza Sikorskiego. Łukasz w pierwszej eliminacji rów-
nież był drugi, dzięki czemu awansował na pozycję 
lidera rankingu. Na trzecim stopniu podium upla-

sowali się Piotr Ptaszyński i Sebastian Brzękowski. 
Piąte miejsca zajęli Leszek Adamek, Michał Potysz, 
Marek Strykowski i Karol Bartkowiak. Kolejna elimi-
nacja w maju, konkretna data pojawi się wkrótce.

Wyniki drugiej eliminacji znajdziecie tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/6795

Zapraszamy na Finał  
RLB XIII ADVATECH!

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 uczniowie 
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 II.

Porady prawne

Rozwód. cz. 2
ALIMENTY dla DZIECKA 
– jak poradzić sobie z tym 
zadaniem?

W poprzednim numerze Rokickich Wiadomości 
zasygnalizowaliśmy, że będziemy kontynuować te-
maty związane z rozwodami i innymi ważnymi kwe-
stiami związanymi z rozstaniem.

W tym numerze parę słów o alimentach.
Jeżeli w związku urodziły się dzieci, tuż po roz-

staniu ich rodziców pojawia się temat alimentów. 
Sprawa niełatwa i budząca wiele emocji. Z jednej 
strony rodzic, który na co dzień opiekuje się dziec-
kiem chce mieć pewność, że będzie mógł je utrzy-
mać i zapewnić niezbędne środki. Z drugiej strony 
rodzic, który ma płacić alimenty zwykle stara się 
zrobić wiele, aby możliwie zmniejszyć wysokość 
kwoty. Czasem wynika to faktycznie z niebyt du-
żych dochodów. Rodzic nie może płacić zbyt wy-
sokich alimentów na dziecko. Często jednak bywa 
tak, że rodzic niemieszkający na co dzień z dziećmi 
traktuje alimenty jak narzędzie do walki przeciwko 
drugiemu rodzicowi.

Zdecydowanie wymaga zatem podkreślenia to, 
że alimenty to pieniądze na utrzymanie dla dzieci 

a nie dla byłego partnera. Niczego nie 
udowodnimy byłej żonie czy byłemu mę-
żowi zaniżając płacone alimenty. Straci 
na tym jedynie nasze dziecko. Bez wzglę-
du na to, z jakiego powodu rodzice się 
rozstali dziecko ma prawo do życia na 
dotychczasowym poziomie. Dziecko po-

winno mieć zapewnione środki do normalnego roz-
woju fizycznego, intelektualnego i społecznego. Ro-
dzice zaś mają obowiązek co do zasady po połowie 
utrzymywać dziecko, bez względu na to, jaka jest 
ich sytuacja życiowa i osobista.

A teraz trochę konkretów. Jak wyliczyć kwotę 
alimentów, której możemy żądać przed sądem dla 
dziecka?

Zależy to od wielu kwestii i przede wszystkim od 
uzasadnionych potrzeb małoletniego. Trzeba wy-
liczyć, ile REALNIE trzeba wydać miesięcznie aby 
dziecko utrzymać. Nie powinna to być kwota ani 
zaniżona (dziecko ma prawo do normalnego ży-
cia, jak dotychczas), ani zawyżona (alimenty nie 
są sposobem na zrekompensowanie dziecku roz-
wodu rodziców).

Bardzo często rodzicom przysparza wiele trud-
ności wyliczenie kwoty utrzymania dziecka. Trzeba 
się chwile zastanowić, co dziecku jest potrzebne, 
jakie opłaty są regularne, jakie jednorazowe, jakie 
ponosimy co miesiąc a jakie raz na kilka miesięcy 
albo raz na rok.

Osobiście zawsze podpowiadam osobom, które 
do mnie trafiają aby zrobiły domową listę wydat-
ków i spisywały przez kilka dni, na co trzeba wydać 
pieniądze. Wtedy okazuje się, że wiele rzeczy się 
przypomina a potrzeby dziecka układają się w sen-
sowną całość. 

Rodzaj wydatków uzależniony jest również od wie-
ku dziecka. Inne potrzeby może mieć przedszkolak, 
inne niemowlę a inne nastolatek. Nie można zapo-
minać o wydatkach na zajęcia dodatkowe, wakacje, 
ubrania a nawet na kieszonkowe albo okazjonalne 
prezenty, jeżeli dziecko je dostaje.

Ważne, żeby zachować zdrowy rozsądek w wyli-
czaniu. Jeżeli rodzina przed rozwodem rodziców re-
gularnie wyjeżdżała na zagraniczne wakacje a dziec-
ko było ubierane w markową odzież i korzystało 
z licznych zajęć dodatkowych oraz rozrywek, to je-
żeli co do zasady sytuacja finansowa obojga rodzi-
ców nie uległa znacznemu pogorszeniu to dziecko 
ma prawo utrzymać poziom życia i nadal mieć po-
dobne wyposażenie. O tym decydują zwykle ro-
dzice, kiedy żyją w zgodzie i pełnej rodzinie. Kiedy 
dochodzi do rozpadu, czasem o tym zapominamy. 

Jeżeli natomiast rodzina dotychczas nie mogła 
pozwolić sobie na duże wydatki, dzieci nie wyjeż-
dżały na wakacje czy obozy a wyposażenie i ubrania 
rodzice nabywali w tańszej wersji albo utrzymywa-
li się ze wsparcia najbliższych i znajomych, również 
co do zasady w wyniku rozwodu rodziców niewiele 
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ŚREDNIE MIESIĘCZNE KOSZTY UTRZYMANIA DZIECKA 
PRZEDSZKOLNEGO (ok. 3-6 lat) 

 

UWAGA! INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA: 
1. Wszystkie wydatki należy wskazać miesięcznie. 
2. Wskazane wydatki powinny być realne, możliwe do poniesienia przez daną rodzinę, nie ponad możliwości, nie mogą być przejawem marzeń czy 

oczekiwań. Wydatki realnie ponoszone, uzasadnione dla konkretnego dziecka. 
3. Wszystkie nieregularne wydatki (raz w roku, kilka razy w roku, raz na kilka tygodni) należy zsumować w ciągu roku i podzielić przez 12 miesięcy 

tak, aby wyszła kwota przypadająca na jeden miesiąc. 
4. Niektóre pozycje mogą pozostać puste, jeżeli nie są ponoszone takie wydatki. Nie uwzględnione wydatki należy wpisać w „INNE”. 
5. W razie trudności z określeniem wysokości wydatków należy posłużyć się paragonami, wyciągami z kont lub kart płatniczych, sprawdzić ceny 

kupowanych produktów w Internecie. 
6. Wydatki na wyżywienie łatwiej jest wyliczyć początkowo na tydzień i dalej na miesiąc. 
7. Opłaty za mieszkanie i koszty eksploatacyjne należy zsumować miesięczne i podzielić przez ilość osób mieszkających wspólnie z uwzględnieniem 

dziecka. 
8. Wyliczając wydatki na odzież i buty należy uwzględnić tempo wzrostu dziecka, pory roku, przewidywany rodzaj niezbędnej odzieży w danym 

wieku, zsumować kwoty wydane w całym roku i podzielić je przez 12 miesięcy. 
9. Wyliczając wydatki na prezenty należy uwzględnić kwoty, które przeznaczyłby na ten cel rodzic/opiekun a nie inni członkowie rodziny jak np. 

dziadkowie, kuzynostwo. Należy uwzględnić okazje, na które dziecko zwyczajowo otrzymuje prezent, np. urodziny, imieniny, gwiazdka, 
wielkanoc, dzień dziecka, inne. 

10. Wskazując wydatki w rubryce „MEDYCYNA” należy wskazać wydatki związane z wszelkimi chorobami przewlekłymi, na które choruje dziecko, o 
ile dziecko jest leczone, nie zaś jeżeli powinno być leczone ale nie jest. Należy uwzględnić koszty wizyt lekarskich i leków oraz ewentualnie 
zabiegów/ rehabilitacji, jeżeli jest to potrzebne. Należy uwzględnić średnią roczną ilość normalnych zachorowań na przeziębienie/grypę/inne 
infekcje, wizyty kontrolne u stomatologa/ortodonty i okulisty oraz innych specjalistów jeżeli wynika to ze stanu zdrowia dziecka, szczepienia, 
witaminy i suplementy diety, jeżeli dziecko je przyjmuje zgodnie z zaleceniem lekarza pediatry. 

11. Tabelka ma jedynie charakter poglądowy i stanowi wsparcie w obliczaniu wysokości alimentów, nie stanowi elementu porady prawnej, nie jest 
formularzem urzędowym, nie może stanowić załącznika do pozwu ani innych pism procesowych, autor nie ponosi odpowiedzialności za jej 
wykorzystanie w sposób, na który nie wyraził zgody, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880). 

 

WYDATEK KWOTA MIESIĘCZNIE 
Wyżywienie  
Środki czystości i higieniczne  
Chemia gospodarcza  
Rozrywka, sport, hobby  
Książki, czasopisma, zabawki  
Odzież  
Wydatki związane z przedszkolem  

Mieszkanie i opłaty eksploatacyjne  

Odzież  
Buty  
Usługi, np. fryzjer lub inne  
Wakacje letnie  
Wakacje zimowe  

Prezenty  
Wyposażenie pokoju  
MEDYCYNA (leki, wizyty lekarskie, inne)  
INNE  

PODSUMOWANIE:  
 

powinno się zmienić. Choć chcemy dla naszych dzie-
ci jak najlepiej i chcemy aby miały wszystko, czego 
im potrzeba, alimenty nie są sposobem na wyna-
grodzenie dziecku (i trochę czasem sobie) tego, że 
związek się rozpadł.

Wypisując alimenty trzeba pamiętać również 
o kosztach utrzymania domu czy mieszkania, w któ-
rym dziecko mieszka wraz z innymi członkami ro-
dziny (rodzicem, rodzeństwem, często dziadkami). 
W obliczaniu alimentów należy uwzględnić koszty 
czynszu, gazu, prądu, podatku, Internetu, telewi-
zji, wywozu nieczystości, śmieci itd. Powstała kwota 

wydatków miesięcznych powinna zostać podzielo-
na przez ilość osób zamieszkujących w domu, bez 
względu na ich wiek. W ten łatwy sposób uzyska-
my kwotę, która przypada na dziecko, a która zwią-
zana jest zapewnieniem mu odpowiednich warun-
ków do życia.

Koniecznie należy pamiętać o wszelkich kosztach 
związanych z przedszkolem i szkołą. Nawet jeżeli 
są to wydatki jednorazowe, jak ubezpieczenie czy 
komitet rodzicielski, trzeba wziąć je pod uwagę.

Ważna pozycja to wydatki związane z leczeniem 
dziecka, zarówno tym ciągłym, jeżeli dziecko cierpi 

na jakąś chorobę, jak i leczeniem doraźnym, typo-
wym dla wieku dziecięcego, jak przeziębienia, grypy 
itp. Podobnie ważny jest koszt szczepień czy suple-
mentów diety i witamin, jeżeli dziecko je przyjmuje 
oraz wizyt kontrolnych, np. u okulisty czy ortodonty.

Nie można zapominać również o tym, że dziec-
ko rośnie i potrzebuje nie tylko wymiany odzieży 
i butów na większe ale również np. łóżka czy biurka, 
szczególnie jeżeli sprawa dotyczy młodszych dzieci.

Wszystkie wypisane koszty należy z sumować 
i wyliczyć kwotę miesięczną. Jeżeli jakiś wydatek 
ponosimy raz do roku, np. obóz letni, cenę wyjaz-
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du powinniśmy podzielić przez 12 (12 miesięcy) i w 
ten sposób wyjdzie nam część tego wydatku przy-
padająca na jeden miesiąc.

Wydatki należy zsumować i w ten sposób mamy 
miesięczne koszty utrzymania naszego dziecka. To 
kwota bazowa. Należy ją podzielić na pół, ponie-
waż rodzice mają obowiązek utrzymywać dziecko 
wspólnie, co do zasady po połowie. Zatem jeże-
li w Państwa rodzinie nie występuje jakiś wyjątek 
od tej reguły, połowa kosztów utrzymania dziecka 
będzie dobrym początkiem do żądania alimentów 
na wspólne małoletnie dziecko.

Na koniec jeszcze ważna uwaga: wskazane wy-
datki na dziecko powinny być realne, uzasadnione 
i konkretne. Sąd analizując nasze żądanie będzie 
oczekiwał konkretów. Dlatego warto przygotowu-

jąc się do skierowania sprawy o alimenty do sądu, 
zbierać faktury i paragony oraz inne potwierdzenia 
ponoszonych wydatków na dziecko. To nam pomo-
że wykazać ich wysokość w razie gdyby drugi rodzic 
kwestionował nasze żądanie.

Wiem, że rodzice starający się obliczyć wysokość 
alimentów, mimo podpowiedzi, czasem nie wiedzą, 
jak zacząć albo przerywają w trakcie, zastanawiając 
się, co mogą jeszcze dopisać. Dlatego udostępniam 
swoim rozmówcom przygotowaną przeze mnie ta-
belkę wraz z instrukcją wypełnienia, która często 
ułatwia zmierzenie się z tym trudnym zadaniem. 
W tym numerze przekazujemy również ją Państwu. 
Być może przyda się w Państwa sprawie. Tabelka jest 
przygotowana jako przykład i podpowiedź, nie jest 
jednak żadnym urzędowym formularzem ani wzo-

rem. Może również nie zawierać wszystkich pozy-
cji, które należy uwzględnić w stosunku do danego 
dziecka. Mam nadzieję jednak, że się przyda. Przy-
kładowa tabelka dotyczy dziecka przedszkolnego. 
Jeżeli będą Państwo potrzebowali dalszych podpo-
wiedzi, wsparcia i wyjaśnień albo pomocy w wyli-
czeniu kwoty alimentów dla starszych dzieci lub dla 
niemowląt, zapraszam do kontaktu, chętnie pomo-
gę zmierzyć się z tym tematem.

Życzę powodzenia,
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny
www.prawnik-rokietnica.pl

+ 48 784 930 376

2018 
8/9 czerwca 2018

Biblioteka Gminna w Rokietnicy serdecznie 
zaprasza do udziału w tegorocznej  

NOCY BIBLIOTEK
8.06.2018
 godz.  18.00 otwarte spotkanie autorskie z podróżnikiem – Panem Andrzejem  
Pasławskim – „Niezwykła Rumunia – spotkanie z Drakulą” (sala koncertowa GOK)

8/9.06.2018 
Od godz. 20.00 na małych uczestników zajęć w budynku nowej Biblioteki czeka 
mnóstwo atrakcji:  gry i zabawy integracyjne  tajemnicze szyfry kody i biblio-
teczne podchody  czytanie nocą (każdy uczestnik przynosi ze sobą latarkę)  se-
ans filmowy  nocka w bibliotece (uczestnicy przynoszą ze sobą śpiwory, podu-
szeczki)  posiłek gwarantowany. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
Nocne zajęcia w Bibliotece przeznaczone są dla dzieci w wieku 8 – 12 lat.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:  
Biblioteka Gminna w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29  62-090 Rokietnica

Telefon:  61 8145-212, 603 577 838,  e-mail: biuro@bibliotekarokietnica.pl

KOSZT – 10 zł OD UCZESTNIKA
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Gminny Ośrodek Kultury 
Biblioteka Gminna w Rokietnicy 

serdecznie zapraszają na: 
 

ARTYSTYCZNY DZIEŃ DZIECKA 2018 
09.06.2018 r. (SOBOTA) 

START godz. 14.00 
 

            Rokietnicki Ośrodek Sportu  oraz parking przyległy do ROS-u 
 

 
W programie: 
 

- występy zespołu artystycznego „FAMA”  
- występy uczniów zajęć wokalnych GOK  

                oraz instruktora  prowadzącego  warsztaty wokalne – pani Marty Podulki 
- konkursy plastyczne 
- kreatywne zabawki 
- zajęcia artystyczne oraz wiele innych atrakcji  

Wstęp wolny! 
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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!

Zapisy w rejestracji  
lub pod numerem telefonu  

61 855 04 31
Cyfrowe, programowane  

aparaty słuchowe już od 600 PLN
Przyjdź, sprawdź, wypróbuj

Zaprasza na bezpłatne
badanie słuchu 20.06 (środa)  

od godziny 10:00
Twój Doktor

 ul. POCZTOWA 3,  
ROKIETNICA 

Zapraszamy do Kiekrza w dniach  
15-17 czerwca na piąte urodziny  

Czekoladowej Chwili.  
Będzie wiele pyszności, dużo atrakcji 

oraz lody włoskie już 1 zł.

Kawiarnia  
Czekoladowa Chwila

Widzimy się już wkrótce!
Kiekrz, ul. Chojnicka 58

Studio reklamowe oferuje 
przygotowanie graficzne i druk:

• ulotek • katalogów • czasopism 
 • książek • itp.

tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyj-
ne pełne pasji, miłości do sportu, chcące 
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie 
powstało w maju 2017 roku. 
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są 
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i 
uczestniczenie w turniejach towarzyskich 
na terenie kraju i turniejach międzynaro-
dowych. 
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, inte-
gracyjnym klubem sportowym, naszą dru-
gą ważną sekcją jest grupa najmłodszych 
adeptów Rugby w odmianie „TAG", która 
jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem 
klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i 
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje m.in. 
ze Szkołą Podstawową nr 61. 
Wszystkie zaplanowane działania są nie 
lada wyzwaniem ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze składek członkow-
skich. Zarząd oraz trenerzy działają w 
naszym klubie charytatywnie, a zebrane 
pieniądze przeznaczamy na sprawy orga-
nizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe 
szkolenia, opłaty związane z działalnością 
klubu sportowego. Niestety brakuje nam 
funduszy na specjalistyczne wózki do gry 
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich 
treningach na boisku „Orlik" przy Zespole 
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

nych treningach na hali „Arena” przy ul. 
Wyspiańskiego oraz na naszym fanpage: 
facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla 
osób z niepełnosprawnościami ruchowy-
mi różnego rodzaju. Staramy się poprzez 
takie działania wyciągać osoby z domów i 
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby 

„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który 
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo po-
trzebny ze względu na coraz to bardziej 
popularną „cyfrową” formę spędzania 
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla 
naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z 
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa 
na wiele sposobów - od wymiany barte-
rowej, wsparcia finansowego w postaci 
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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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

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:    
  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

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

  Szukam pracy 

Niania z wieloletnim 
doświadczeniem i referencjami 
zaopiekuje się dzieckiem od 
września na terenie Kiekrza i okolic. 
Zainteresowanych proszę o kontakt 
pod nr tel. 696 088 114.

  Dam pracę 

Przyjmę uczniów do zawodu elek-
tromechanik samochodowy.  
Napachanie ul.Tarnowska 1E.  
Hansz Sławomir.tel. 512 30 34 42.

Ogłoszenia 
drobne

Ogłoszenia drobne „dam pracę” 
i „szukam pracy” są darmowe. 

Prosimy o przesyłanie na 
adres: mn@kreator.com.pl

ZAPRASZAMY DO  
ZAMIESZCZANIA REKLAM
tel. 607 566 555  mn@kreator.com.pl



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

47czerwiec 2018

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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

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

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

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

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

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

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

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

 » KOKS
 » EKO GROSZEK 24 KJ
 » EKO GROSZEK 26 KJ
 » EKO GROSZEK 28 KJ

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

Wakacyjne  
kursy językowe

w talk2me w Rokietnicy

ZAPRASZAMY NA KURSY:
-  angielski, niemiecki, ...
-  lipiec, sierpień 2018
-  elastyczne terminy zajęć
-  promocyjne ceny

Kontakt tel. 601 147 777

kursy  
wakacyjne

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

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


